
Чи потрібно згадувати про війну? 

Дехто каже, що не треба, тому що 

спогади про війну приносять сум, 

печаль за полеглими, зачіплюють за 

живе. Проте я вважаю, що це не 

так. Це історія, історія героїв, які 

поклали своє життя за мир у світі. 

Афганістан… Для когось це слово 

означатиме географічну назву, про-

те для багатьох з нас  означає глибо-

кий душевний біль. Для тисяч родин 

це слово стало знаменням біди, си-

мволом горя і мук. І це горе житиме 

поруч з нами, аж доки не виплачеть-

ся та мати, котра втратила свого 

сина на чужій війні. Воїни могли 

стати чудовими лікарями, вчителя-

ми, майстрами. Але війна забрала у 

них таку можливість. А в душі рідних 

живе туга і печаль. Як посивіла та 

мати, котра побачила свого сина в 

цинковій труні… Це вічний біль. 10 

20 лютого— визначний і в той 

же час трагічний день в історії украї-

нського народу. В цей день, рік на-

зад, в Києві, на Майдані Незалежно-

сті  було жорстоко розстріляно патрі-

отів, котрі чотири місяці боролися за 

наше світле  європейське майбутнє. 

В простих молодих хлопців, обез-

зброєних, почали стріляти зі снай-

перської зброї російські найманці. В 

цей день на вулиці Інститутській, 

тепер вулиця імені Героїв Небесної 

Сотні, загинуло близько 100 людей, 

борців за свободу. В пам’ять про 

них ми, учні 10-А класу,  провели 

шкільний захід-реквієм. 

На цей захід було залучено ві-

део, фото і музичні згадки про ті кри-

ваві дні. Також ми підготували мате-

ріали розповідей тих, хто безпосере-

дньо брав участь в самому мітингу і 

був на Майдані весь час. Нам хоті-

лось донести до учнів розуміння всього 

трагізму цих подій, пробудити патріо-

тизм до своєї держави. У виконанні 

моїх однокласників пролунали вірші, 

котрі були написані під час Революції 

Гідності. Також у виконанні  Шабаліної 

Нелі пролунала пісня «Тихо заплаче 

земля». Творче бойове хрещення при-

й н я в  н о в о с т в о р е н и й  г у р т 

―Black_Riders.‖ Наш гурт презентував 

дві пісні (―Воїни світла‖, ―Коли закін-

читься війна…‖),  які залишаються акту-

альними зараз. 

І нехай в ці дні  над Майданом пли-

не Кача, поминаючи полеглих, а у кож-

ного із нас спалахне вогник віри у пе-

ремогу добра над злом. 

Тіла загинуть - житиме ідея... 

Вічна Слава Героям, які поклали життя! 

 

Палько Олександр, 10-А клас 
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років війни пронеслися смерчем над 

Україною. Воїнів—інтернаціоналістів 

нагородили орденами, медалями. Про-

те вони ж не виправлять ті криваві спо-

гади в душі. Вони виконували наказ. То 

був їх обов'язок , написана кров'ю сол-

датів і сльозами рідних. Скільки б не 

пройшло років, але вони не змиють в 

нашій пам'яті імена воїнів-афганців. 

Важливо не забути, якою ціною було 

завойоване мирне життя. І тому, я вва-

жаю, що ці люди заслуговують на те, 

щоб і майбутні покоління пам'ятали про 

їх подвиг. В кожному містечку є пам'ят-

ник воїнам-афганцям. З нашого Єміль-

чинського району загинуло 5 воїнів: 

Гарбовський Олександр (с. Андрієви-

чи), Ковальчук Володимир (с. Степанів-

ка), Омельченко Володимир (с. Рудня-

Іванівська), Скидан Микола (с. Зарове-

нка), Кузьменко Микола (смт Ємільчи-

не). Саме їх мужності присвячено па-

м'ятник, що знаходиться в централь-

ній частині містечка. Кожного разу, 

коли проходжу повз нього, помічаю, 

що біля пам'ятника постійно лежать 

квіти, які підтверджують те, що народ 

України не забув про наших воїнів. 

Тож після всього вищесказаного 

можу сказати: про війну потрібно 

згадувати до тієї пори, поки людство 

не скаже: ―Головне, щоб її більше не 

було!‖ 

Левченко Світлана, 9-Б клас 



 14 грудня наш клас подоро-

жував до м. Новоград -

Волинський. Там ми відвідали 

музей Лесі Українки, який роз-

ташований в одному з будинків, 

де колись мешкала надзвичай-

но талановита Леся. Після ціка-

вої екскурсії ми заїхали 

до міського басейну. Там ми 

чудово провели час: плавали, 

пірнали, стрибали. Після гарно 

проведеного часу ми з чудови-

ми емоціями повернулися до 

рідного Ємільчина. Екскурсія 

була чудова! 

5 лютого наш клас провів 

свято ―Україна—наша країна‖. 

Глядачами були 5-А та 5-Б кла-

си. Ми співали пісні, розповіда-

ли вірші та показали невеличкі 

сценки. В них ми відобразили 

патріотичність нашого класу. 

Сподіваємось, глядачам сподо-

балося. Наш клас добре готува-

вся. Ми принесли декорації та 

готували пісні, вірші. На святі на-

віть був коровай, який ми кушту-

вали в кінці свята. Мені сподоба-

лось це патріотичне свято! 

Слава Україні!  

 Кейбіс Вікторія, 6-А клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також були завдання, які ще раз 

допомогли учням підготуватися до 

ЗНО. Так як цей рік ЗНО з українсь-

кої мови  відбудеться раніше, ніж 

торік, то я бажаю всім випускни-

кам здати його успішно.  

 Полонська Анастасія, 11-А клас 

 

Багато чудових слів написали 

українські поети про мову, про 

любов до неї, про її значущість і 

важливість. І в цьому ще раз могли 

переконатись слухачі радіопереда-

чі ―Віночок українських поезій про 

мову‖ (учні 7-Б класу). А 20 лютого 

між учнями 7-8 класів було прове-

дено турнір юних мовознавців 

(вчитель Шпак В.М.). Команди 

Кожного року у нас у ш к о л і 

проходить тиждень української мови. І 

ось пройшов ще один такий тиждень. 

Проведені заходи були різноманітні, 

цікаві.  

   Тиждень розпочався тематичною 

радіопередачею та оформленням ін-

формаційного куточка ―Мова —

коштовний скарб народу‖. Учні 11-А 

класу брали участь у Мовознавчому 

турнірі (вчитель Примаченко О.С.). Дві 

команди по п'ять чоловік довели, що 

вони розумні, здібні, талановиті діти. Їх 

талант підкреслював конкурс, який 

мав на меті скласти вірші з римою за 

декілька хвилин. І команди ―Укроп‖ і 

―Патріоти‖ справилися з цим завдан-

ням бездоганно. 

Ось самі оцініть: 

Наша мова чарівниця. 

Любим її таємниці. 

Руки свої простягла 

І знання нам принесла. 

Дзвенять пташки 

В весняних днях 

На вітах у малини. 

Є ненька завжди у серцях 

Ім’я їй— Україна. 

отримали цікаві завдання, розгадували 

метаграми, загадки, тести, оригінальні 

завдання, спеціально дібрані за віко-

вим принципом, щоб азарту було біль-

ше. Мовознавча боротьба тривала 45 

хвилин, результати були майже однако-

ві, але ―Українці‖ вийшли на першу 

сходинку. Команда ―Мовознавці‖ пока-

зала гарні знання також і заслуговує на 

відзнаку. А все ж таки перемог-

ла дружба і любов до рідної мо-

ви. 

   Ми, українці, повинні цінувати 

рідне Слово. Пам’ятати про 

справжніх синів і дочок Украї-

ни, які боролися за наше вільне 

життя і процвітання. Максим 

Рильський закликав усіх нас: 

―Любімо її, вивчаймо її, розви-

ваймо її. Борімося за красу 

мови, за правильність мови, за багатс-

тво мови‖. І ми повинні виконати цей 

заповіт і повторити за Олександром 

Олесем: 

Навік пройшла пора безславна… 

Цвіти і сяй, моя держава! 

Петренко Катерина,  

Саган Ірина,7-Б клас 



Батьківщина у кожного своя, і 

кожен розуміє це слово по-

своєму. Для мене Батьківщина – 

це країна, де я народилась та жи-

ву, де є близькі мені люди. 

  Головне, щоб кожен мав рів-

ні права та 

обов’язки, 

почувався 

відповідаль-

ним за все, 

що діється 

від імені 

д е р ж а в и . 

Любити Ба-

тьківщину – 

це означає 

не тільки захоплюватися її краєви-

дами чи людьми, а бути готовим 

працювати для неї, захищати її за 

потреби. Просто вона, як мати для 

усіх громадян, така, як Бог дав. 

Ми ж любимо матір не за майно-

вий статок, не за зовнішній ви-

гляд, не за освіченість, а просто за 

те, що рідна. 

  Так і батьківщина – моя рід-

на Україна – виховує нас, піклу-

ється про нас, віддає всю себе. 

Потрібно лише правильно вміти 

володіти нею, адже вона обділила 

нас родючими землями, теплими 

піснями, добрим народом. Дякуй-

мо їй за це! 

 Справжнього патріота пока-

зав колись німецький письменник 

Фрідріх Шиллер у драмі «Вільгельм 

Телль». Головний герой є вихідець 

із народу, який уособлює в собі 

дух терпіння. Інколи краще закри-

ти очі на дрібні неприємності, ві-

дійти вбік, щоб не підкидати дрова 

у вогонь. Але не тоді, коли на кону сто-

ять людські життя. І Телль не мовчить. 

Можливо, народ стоїть вище самого 

Телля, але хтось повинен керувати 

натовпом. Головне вірити, не мовчати, 

діяти на благо народу – і все вийде! 

  Кожен чесний громадя-

нин повинен нести відпо-

відальність за побудову 

нової країни. Відповідаль-

не ставлення до своєї 

праці має стати нормою 

життя, обов’язком перед 

Вітчизною. Деякі гово-

рять: «Від нас мало що 

залежить. Ми ж не вла-

да». Це не відмовка, адже саме ми 

обираємо владу. Кожен грає величез-

ну роль у житті суспільства. Головне 

діяти разом, злагоджено та впевнено. 

Існує навіть оповідання, де розповіда-

ється, що сухеньку гілочку легше зла-

мати, аніж цілого віника. 

  На даний момент кожен із нас 

доводить свій патріотизм. Вже рік три-

ває війна, чоловіки борються за спра-

ведливість – за незалежність України, 

захищаючи її кордони своїми тілами. 

Дуже приємно зазначити, що в такий 

скрутний час земляки признаються 

в біді. Організовуються різні акції 

на підтримку військових, населення 

віддає все, щоб життя на Сході було 

комфортнішим. В цей час розумі-

єш, що ти не один, що завжди змо-

жеш пригорнутися до когось. Потрі-

бно подякувати неньці – Україні за 

таких мужніх, добрих та милосерд-

них синів та дочок. Я впевнена, 

таким українцем захоче бути ко-

жен! 

  Ми не зазіхаємо на чужі землі, 

лише відстоюємо свою. Наша плоть 

завжди належатиме лише Україні. 

Тепер ми починаємо розуміти, що 

країна – це не щось інше, як ми 

самі.  

Ми ніколи не дозволимо насиль-

но себе шматувати та ділити. Єд-

наймося, браття! Чоловіки не вми-

рають, вони завжди залишаться в 

нашій пам’яті та серцях як герої. 

  Ми самі своїми вчинками та 

справами будуємо Вкраїну і я впев-

нена, що її чекає щасливе майбут-

нє, адже вона того варта. Слава 

Україні! 

Москальчук Марина, 9-Б клас 

Прищепити культуру поведінки, 

спілкування з іншими людьми—

одне з основних завдань вихован-

ня дітей. 

З цією метою в рамках тижня 

початкових класів у 1-Б класі відбу-

лася година спілкування ―Чарівні 

слова відкривають серця‖ 

На урок до першокласників заві-

тала Фея Доброти. У подарунок во-

на принесла дітям скриньку із чарі-

вними словами. Учні знайомилися 

з ними, повторювали ситуації, де 

потрібно використовувати слова 

ввічливості. 

На уроці школярі грали в різні ігри, 

послухали багато віршів, казок про 

доброту і ввічливість, висловлювали 

свої міркування щодо різних ситуацій. 

За гарне виконання завдань фея 

дарувала чарівні квіти, якими діти 

прикрашали лісову галявину. 

У кінці уроку учні колективно 

зробили висновок: як прекрасні 

квіти прикрашають життя людей, 

так і чарівні слова роблять нашу 

мову милозвучною, допомагають 

людям ввічливо спілкуватися, 

бути добрими і уважними один до 

одного. 

А ще на згадку першокласники 

отримали сердечка, щоб у їхніх 

душах навіки поселилася доброта 

і ввічливість. 

Вчителька 1-Б класу 

Кондратюк Людмила Василівна 



6-й клас:  
Образотворче мистецтво. 

Назвіть картину І. Ю. Репіна.  

Учень підказує іншому:  

- “Бурлаки на Волзі”. 

-Недочувши учень відповідає:  
- “Буряки на возі”  

5-й клас:  
З письмової роботи учня: 

“Докладний переказ тексту з еле-

ментами розуму” 

11-й клас:  
Урок математики (алгебри). 

Учитель: “Діти, шукаємо похідну” 

Учень: “Ніна Олексіївна згубила 

десь похідну, а ми всі повинні шу-

кати… Хто ж взяв? Може фотограф? 

Він тільки що заходив до класу... ” 

6-й клас:  
Твір “Зимова казка”. 

“Осінь—це ціле випробування 

холоду. Йти в школу при t° - 24°C. А 

як добре прийти додому холодним, 

мокрим і випити чашку гарячого 

шоколаду. Доброї вам осені!” 

11 клас 

У класі годинник давно вже не 

працював, а тут “пішов”. Класний 

керівник:”Діти, годинник запрацю-

вав!”. Учень: “ Оце як завуч почала 

ходити до нас на уроки,  то й годин-

ник злякався”.  

1. Слова, які застаріли й вийшли з загального вжитку і мають 

сучасний синонімічний аналог. 

2. По гор. Слова, що мають різне звучання, але однакове чи по-

дібне значення. 

По вер. Службова частина мови, що поєднує члени речення та 

частини складного речення. 

3. Повнозначна частина мови, що називає дію чи стан предмета. 

4. Слова протилежні за значенням. 

5. Слова, вживання яких обмежене нормами суспільства. 

6. Слова, однакові за звучанням, але різні за значенням. 

7. Один із головних членів речення. 

8. Невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на епізоді з 

життя головного героя. 

9. Епічний прозовий твір, займає проміжне місце між романом та 

оповіданням. 

10. Частина мови, яка вказує на предмет, ознаку, кількість, але 

не називає її. 

11. Другорядний член речення, що вказує на ознаку. 

12. Повнозначна частина мови, яка означає число, кількість пре-

дметів та їхній порядок при лічбі. 

13. Двоскладна стропа із наголосом на 2 складі. 

14. Мовлення одного персонажа, яке не потребує безпосеред-

ньої відповіді.                        Автор: Швець Тетяна, 9-Б клас 
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