
Гордість нашої школи  

Спортивна історія  школи  

вич, Коваленко Світлана Казимирівна, 

Князь Світлана Іванівна, Чиж Ірина 

Іванівна, за що їм щиро вдячні учні та 

весь педколектив школи. Тільки разом, 

докладаючи максимум зусиль, можна 

перемагати. Треба кожному це розумі-

ти, тоді й будуть справжні особисті й 

колективні перемоги.  

Палько Наталія Миколаївна,  

заступник директора школи  

з навчально-виховної роботи 

 Кожного року, з жовтня по лютий, учні 
школи задіяні до участі у трьох етапах 
Всеукраїнських предметних олімпіад. 
Перший етап – шкільний, другий етап – 
районний, третій – обласний. Не став 
винятком і цей рік.  Активність учнів дала 
свої результати: журі шкільних предмет-
них олімпіад змогло визначити найсиль-
ніших знавців наук . Вони і захищали 
честь школи на районному етапі. 

У районних предметних олімпіадах та 
мовознавчих конкурсах 2014-2015 навча-
льного року  учні нашої школи вибороли  
29 перших місць (21 - з олімпіад, 8 - з 
конкурсів), 14 других місць (10 - з олімпі-
ад, 4 - з конкурсів), 11 третіх місць (8 з 
олімпіад, 3 - з конкурсів). Всього 54 (39 - 
з олімпіад, 15 - з конкурсів). З них 22 учні 
брали участь у обласних змаганнях.  

50% наших учасників привезли з Жи-
томира перемоги, а це значить, що 11 
призових місць для району вибороли 
наші вихованці. Хочеться сьогодні пора-
діти за успіхи та подякувати за прагнен-
ня до перемоги, виявлені міцні знання 

наук та високі досягнення нашим 
обласним переможцям, а саме:  

Марченку Михайлу (10-А) – з геог-
рафії Диплом ІІ ступеня, з історії 
Диплом ІІ ступеня,з біології Диплом 
ІІ ступеня; 

Швець Тетяні (8-Б) – з географії 
Диплом ІІІ ступеня; 

Петруку Олексію (8-А) – з історії 
Диплом ІІІ ступеня; з географії Дип-
лом ІІ ступеня, з інформатики  Дип-
лом ІІІ ступеня; 

Кондратюк Анні (8-А) – з українсь-
кої мови Диплом ІІІ ступеня, з хімії 
Диплом ІІІ ступеня; 

Сороці Миколі (11-Б) – з історії 
Диплом ІІІ ступеня; 

Остапчуку Денису (11-А) – з еко-
логії Диплом ІІІ ступеня. 

 Багато сил доклали для успішної 

підготовки своїх вихованців до олім-

піад їх учителі: Арештович Олена 

Володимирівна, Жабровець Тетяна 

Валеріївна, Яценко Юрій Михайло-

це) 

2009-2010 н.р. - ІІ місце; (дівчата ІІ 

місце) 

2010-2011 н.р. - І місце; (дівчата І 

місце) 

2014-2015 н.р. - І місце; (дівчата ІІ 

місце). 

Призери і чемпіони області з гандбо-

лу: 

2006 р. - ІІІ місце юнаки; 

2007 р. - ІІІ місце юнаки і дівчата; 

2008 р. - ІІ місце юнаки і ІІІ місце дів-

чата; 

2009 р. - ІІІ місце юнаки і ІІІ місце дів-

чата; 

2010 р. - ІІІ місце юнаки ; 

2011 р. - ІІІ місце юнаки і ІІІ дівчата; 

2014 р. - ІІ місце юнаки. 

Як бачимо, нам є ким гордитися, з 

кого брати приклад і продовжувати їхню 

добру традицію і надалі. Працюйте над 

собою, удосконалюйте себе. Тільки у 

поєднанні фізичного і інтелектуального 

виростає справді красива людина. 

Ільчук Олег Захарович,  

учитель фізичної культури  

школи з 1976 року. 

Кожного року ми шануємо перемож-

ців олімпіад, конкурсів, змагань. Але, 

мабуть, не кожен з учнів нашої школи 

знає, що  спортивна історія нашої 

школи завжди мала багато перемог. 

Юні спортсмени показували свою фі-

зичну майстерність як на районному, 

так і на обласному рівнях. 

Учні Ємільчинської ЗОШ №1 в ра-

йонній Cпартакіаді школярів з 1976 

року по 2015 рік тільки 2 рази мали ІІІ 

місце ( 1996 р. і 2014 р.), всі інші роки 

займали або перше, або друге місце, 

більшість це було І місце. 

Найбільших перемог ми досягли у 

легкій атлетиці. Призери і чемпіони 

області з легкої атлетики: 

1) Яценко Наталія ІІІ місце. 

Н.Волинський. Біг 800м. 1982 р. 

2) 1Яценко Наталія І місце м. Бер-

дичів Біг 1500м. 1984р. 

3) Сидорчук Іван І місце Новоград-

Волинський, біг 3000м. 1982 р.      

    4) Ільчук Ігор ІІІ місце м. Новоград- 

Волинський  стрибки у довжину, 1982р 

5) Антонюк Галина ІІІ місце  м. Но-

воград- Волинський, стрибки у висо-

ту,1978 р. 

6) Антонюк Галина ІІ місце м. Іршанськ 

багатоборство 1978 р. 

7) Антонюк Галина ІІІ місце м. Іршанськ 

стрибки у довжину, 1978 р. 

8) Дрощинська Галина ІІІ місце м. Ір-

шанськ , біг 100 м, 1978 р. 

9) Корбут Лілія ІІ місце м. Бердичів, біг 

3000 м, 1984 р. 

10) Войцехівська Валентина ІІ місце м. 

Коростишів, шахмати, 1986 р. 

Призери і чемпіони області з волейбо-

лу юнаки: 

2006-2007 н.р. - І місце, м.Коростень; 

2007-2008н.р.-І місце, Н.-Волинський; 

2008-2009н.р.-ІІ місце; Н.Волинський; 

2008-2009 н.р. - ІІ місце; (дівчата ІІ міс-
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Гімн – це урочиста пісня, яка має 
давнє коріння, адже зародилася ще в 
Стародавній Греції. 

Національний гімн – найвищий 
вияв волелюбних прагнень усього на-
роду, його духовно-патріотичних уст-
ремлінь. Втративши свою держав-
ність, Україна кілька століть не мала 
свого національного гімну, його засту-
пали патріотичні пісні. І ось нове життя 
пісні-гімну почалося вже на початку ХХ 
століття, коли у 1918 році була створе-
на Незалежна Українська Народна 
Республіка. Гімн виконували духові 
оркестри і хорові колективи під час 
різноманітних свят. Багато років пісня 
«Ще не вмерла Україна» була гімном 
країни лише фактично, а офіційно во-
на набула державного статусу 15 бе-
резня 1939 року, коли стала гімном 
Карпатської України. Але, на жаль, ця 
держава проіснувала зовсім недовго і 
після її розгрому угорськими військами 
пісня «Ще не вмерла України ні слава, 
ні воля» була заборонена до виконан-
ня. Так само цей вірш був забороне-
ний і в радянський України. Офіційним 
гімном України з 1 січня 1950 року бу-
ло затверджено вірш М.Бажана і П. 
Тичини «Живи, Україно» на музику 
колективу під керуванням А. Лебедин-
ця. 

16 липня 1990 року Верховна  Ра-
да УРСР ухвалила «Декларацію про 
державний суверенітет України», але 
питання державної символіки суверен-
ної України тоді залишилося відкри-
тим. 24 серпня 1991 року Верховна 
Рада ухвалила Акт про державну не-

України живе й буде жити далі, адже  він  
учасник  і  свідок боротьби українського 
народу за його суверенну державу, адже 
вірш був частиною трагічної і героїчної    
долі наших предків і є невід'ємною части-
ною нашої історії : 
«Ще не вмерла України і слава, і воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
Душу й тіло ми положим  
За нашу свободу, 
І покажем, що ми, браття,  
Козацького роду.»  

Звучить Гімн України у школі на уроках, 

позакласних заходах, святах і величних 

подіях, у щасливу і хвилюючу мить. Зву-

чить гімн, а ми його співаємо, бо це  най-

величніша пісня нашого народу, нашої 

України. 

 У березні 2015 року на  урочистій лінійці 

линув Гімн з вуст дітей і учителів школи, з 

вірою у мирне майбутнє нас з вами. 

Омельянчук Анастасія, 8-А клас 

 

залежність України, та лише через рік, 
16 січня 1992 року, вийшов указ Пре-

зидії Верховної Ради  України «Про 
державний гімн України». У березні 
2003 року було схвалено текст гімну, 
перший куплет якого і приспів були 
узяті із вірша П.Чубинського «Ще не 
вмерла Україна». 

Дуже добре, що сьогодні відроди-

лися національні українські символи, 

бо це є  свідченням  духовного і куль-

турного  відродження нації. На сьогод-

ні в Конституції  України закріплено  

атрибути  української  державності - 

жовто-блакитний  прапор, тризуб  і  

гімн. 

Останнім  часом  досить  часто  
звучать  слова про  досконалість  на-
шого  національного  гімну і навіть  
його  шкідливість  для  іміджу України. 
Безумовно,  за часи,  які  пройшли  з  
моменту  написання,  вірш зазнав  
досить  багато  змін, але його  визво-
льний, волелюбний і патріотичний   
сенс  залишився  незмінним. Тому гімн 

Фестиваль патріотичної пісні  

Звучить гімн нашої держави! 

ність і новиз-

ну сценічного 

рішення. Гля-

дачі бурхли-

вими оплес-

ками дякува-

ли всім учас-

никам фести-

валю. 

 Вибрати кращих чи 

гірших виконавців 

було неможливо. 

Всіх виконавців 

було нагороджено 

грамотами за актив-

ну участь у фестивалі.  Хочеться щиро подяку-

вати всім учасникам фестивалю, які достойно 

виступили й довели, що патріотичний дух 

нашого молодого покоління незламний.  

І віримо в те, що коли діти так щиро  молять-

ся за Україну, то в нашій країні буде мир, зла-

года і добро. 

Педагог-організатор  

Євтушок Наталія Миколаївна 

Україно! Рідна моя, нене, 

Розквітай, мов зоряний розмай, 

Найдорожче, все, що є у мене -  

Тільки ти, мій неповторний край… 

25 - 26 лютого 

в нашій школі 

пройшов фес-

тиваль патріо-

тичної пісні “Я 

люблю Украї-

ну свою...” 

Пісенний фес-

тиваль прохо-

див у два тури 

для учнів 1-5 

класів та учнів 

6-10 класів. 

Метою фести-

валю було 

формування у 

школярів патріотизму, національної свідо-

мості, сприяння духовному, естетичному та 

культурному розвитку учнів школи, вияв-

лення талантів. 

Зі сцени звучали козацькі пісні,  пов'язані 

з героїчною історією нашого народу, сучас-

ні твори про Україну та пісні-молитви. 

Учні відповідально поставилися до вибо-

ру пісні та її презентації на сцені. В ре-

зультаті до уваги глядачів були представ-

лені яскраві, талановиті., творчі компози-

ції. На фестивалі прозвучали такі пісні: 

“Квітуча Україна”, “Українонько моя”, 

“Гей, там на горі січ іде”, “Ми  за волю, ми 

за мир”, “Молитва за Україну”, “Україно”, 

“Сини України”, “ Сам собі країна”, 

“Україна-вишиванка”, інші. 

Кожен учнівський колектив намагався 

щиро й перекон-

ливо виконати 

свою патріотич-

ну пісню. 

Всі учнівські 

колективи дуже 

ретельно готу-

валися до висту-

пу. Крім вибору 

пісні і роботи над вокалом, класні керівни-

ки подбали про відповідні костюми та 

реквізити. Варто відзначити не лише вико-

навчу майстерність, але й культуру поста-

новки, художнє втілення задуму, креатив-



яким розумним був Т.Г. Шевченко в 
дитинстві, яке гаряче серце билось у 
його грудях. Роль маленького Тарасика 
виконав Войцехівський Д. (учень 7-Б 
класу), Оксанки (перше кохання Шевче-
нка) – О. Ходоровська, діда – Войцехов-
ський А., Яринки – Бондарчук А. Роль 
дорослого Шевченка виконував Петрук 
О. Його гра була емоційною, зворушли-
вою. Крім цього, читали уривки з творів 
Шевченка Омельченко О., Омелянчук 
А., Каверіна В., Мошковська А. Чудова 
гра акторів змогла повернути глядачів у 
час, коли жив Шевченко. 

Велика подяка всім тим, хто брав 
участь у тижні, присвяченому Кобзаре-
ві. 

   Минають віки, стираються написи 
на камені, тліють книги, але слово 
Т.Шевченка житиме вічно: 

  Це хто сказав, що одлунав акорд 
Його пісень – і вже не воскресити? 
Неправда, ні! Шевченко – це народ,  
І, як народ, він вічно буде жити!    
Це хто сказав, що вже помер Тарас,  
Мовляв, сто літ минуло, навіть більше? 
Неправда, ні! Шевченко завжди серед 

нас,  
По всіх світах його лунають вірші! 
Який потрібно мати в душі безсмертний 

цвіт, 
Щоб хвилювати людство і через сотні літ! 

Кондратюк Анна, 8-А клас 

Тарас Шевченко - 

наша душа, наша 

мудрість. Творіння 

великого генія украї-

нського народу нале-

жить до скарбів сві-

тового значення. 

По всій Україні стартував радіо ма-

рафон “Шевченко мобілізує”. Наша 

школа також приєдналася до цього 

культурологічного проекту.  

З 10 по 13 березня у нашій школі 
проходив тиждень присвячений геніа-
льній людині, пророкові України – Та-
расу Григоровичу Шевченку. Цього 
року виповнився 201 рік від дня наро-
дження світоча української літератури. 

Учнями 
8-Б класу 
було про-
в е д е н у 
ур о ч и с т у 
загально-
ш к і л ь н у 
радіопере-
дачу «На 
в і ч н і м 
шляху до Тараса». У коридорі нашої 
школи 7-Б клас оформив інформацій-
ний куточок «Вінок Кобзареві». 

Вчителька української мови і літера-

тури Шпак В. М. з допомогою учнів 6-
10 класів організувала радіо марафон 
читання поезій Т. Г. Шевченка «Слово, 
пісня, дума Кобзаря». Учасники цього 
проекту намагалися емоційно переда-
ти всі почуття, виражені у творах гені-
ального поета. 

Цікаво та змістовно учні 7-Б класу 
провели радіопередачу «Творчість 
Шевченка в сучасному світі». 

13 березня відбулася літературно-
музична композиція «Наш пророк », 
яку провели учні 8-А класу під керів-
ництвом вчительки української мови 
та літератури Коваленко С.К. На свя-
то були запрошені учні 6, 7, 8 класів. 

Ведучими цього дійства були Кондра-
тюк А. і Грабовський В. За допомогою 
чудової гри артистів ми дізналися, 

Не марнуйте  дарма часу! 

Шана Кобзарю 

диво спокійно пересува-

лись по школі. Чесно 

думав, що програємо, 

але  9-Б зайняв перше 

місце, набравши 99 ба-

лів. Аж гордість бере за 

наш клас! Я власне ніко-

ли не знав, що прапор 

Олімпійських ігор білого 

кольору і те, що чемпіоном України по 

стрибкам в довжину є Бубка (Саме це 

питання не дало нам 100% перемоги). 

У всякому випадку, всі учасники 

молодці і дуже старались. Особлива 

дяка вчителям, що придумали цей 

квест. Хотілось би частіше приймати 

участь в таких  веселих заходах.     

Бриж Владислав, 9-Б клас 

   

Недавно в нашій школі відбулася 

грандіозна подія. Для того, щоб  за-

йняти  і так навчанням зморених учнів, 

керівництво вирішило залучити нас до 

патріотичного квесту. 

Суть його полягала у тому, 

що групи учнів по 5 чоловік з 

класу заробляли собі 

бали, даючи правильні 

відповіді на запитання з 

різних тем, матеріали 

про які вони 

не раз могли 

почути в шко-

лі. Було 10 

рубрик, кож-

на з яких ховала в собі підступні питан-

ня. Але на мій погляд вони були занадто 

легкі. 

Пам’ятаю, що із всіх класів ми на 

ПАМ’ЯТАЙТЕ: ЩОДНЯ ВИ ПО-

ВИННІ БУТИ КРАЩИМИ, НІЖ ВЧО-

РА. Ви працюєте не задля когось чи 

чогось, ні! Ви працюєте тільки для себе, 

адже знання, отримані Вами в молодос-

ті, обов’язково знадобляться вам у май-

бутньому!... 

Навчитися правильно використову-

вати свій час - це справжнє мистецтво, 

досягнути якого може кожен. Час-

Життя. Тому у вас є вибір: марнувати 

свій час та життя або організуватися та 

діяти.       Петрук Олексій, 8-А клас 

Час - найцінніший  та дефіцитний 

ресурс. Дуже прикро, що багато наших 

сучасників не змогли пізнати всю його 

унікальність та швидкоплинність. Ми 

вже не помічаємо, як швидко летять 

години, дні, тижні, місяці, роки… Ось 

недавно, здавалося б, ми святкували 

Новий рік, а тепер з смутком розуміємо, 

що через тиждень прийде квітень. Не-

має сенсу озиратися назад—час уже не 

повернути. Ось так, день за днем, рік за 

роком і проходить наше життя. Ми з 

жахом починаємо розуміти, що всі наші 

можливості, шанси реалізувати власні 

мрії залишилися там, в минулому… 

Більшість з нас занадто пізно розу-

міє цінність втрати. Тому не гайте часу 

– дійте! Кожен день ви повинні ретель-

но працювати над собою, вдосконалю-

ватись. Безперечно, кожен з нас має 

талант, навіть декілька. Хтось намага-

ється досягти, здобути успіху в навчан-

ні, хтось – спорті, інші захоплюються 

танцями, співами, малюванням тощо. 

Так розвивайте ж в собі ці таланти! 

Кожна хвилина є дорогою для вас! 

Пригоди п’ятниці 



Вистачає цікавих подій. 
Кожний ранок поспішаємо до школи, 
Всіма стежками, що туди ведуть. 
А ті ялинки, що ростуть довкола, 
І з кожним днем красивіші стають. 
Допитливості вогник в очах ще не по-
гас. 
А школа радо зустрічає нас. 
Ми обіцяємо, що будемо вчитись, 
Щоб в майбутньому знання змогли 
нам знадобитись. 

Учні 8-А класу 
            
 

 

Ну що? Згадаємо, хлоп'ята, 
Всі 8 років нелегких? 
Нехай же знають мами й тата, 
Що ми робили тут без них. 
Ми згадаємо  й  той час, 
Як пішли ми в перший клас. 
Скільки справ зустріло нас, 
О перший клас! Наш перший клас! 
Треба вміти рахувати, 
По складах книжки читати. 
Ще й англійський АВС 
Опановували всі. 
З кожним роком певним кроком 
Переходим з класу в клас. 
Призвичаїлись вже трошки, 
Вже не страшно біля дошки. 
Адже восьмий рік у школі, 
А сюрпризів ще  доволі. 
Восьмий клас. і ще складніше 
Подають, що розумніше: 
То рівняння розв'язати,   

То теорему докажи. 
Менделєєва таблиця 
І ночами стала сниться, 
Як би тут не розгубись, 
І хоча б чого навчитись. 
Не питають, чи я здібна, 
Всім же грамотність потрібна. 
В школу ходим дружно ми 
І навчаємось, як один. 
Знаємо, що вчитись треба 
Та тікаєм в магазин. 
Часто-густо пропускаєм 
Ми урок, чи два, чи три. 
Від програми зась – ні кроку, 
Важко висидіть до восьмого уроку. 
Ми всьому вчимось у школі, 
Веселимося в дружнім колі 
З добром в душі ми живемо! 

Девіз простий ми маємо:     
«Один за всіх і всі за одного». 
У нашій країні, у шкільній родині 

Бувальщина восьмикласника  
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    Пісня 

 про 8-А клас 
   1. Починалося все так: 
       Як пішли ми у перший клас–  
       Ми не вміли рахувати,  
       Ні писати, ні читати. 
       Але знали, як любити,  
       Між собою як дружити. 
       Наша вчілка перша знала –  
       Ми найкращі- і без базара. 
 
             Приспів: 
       Восьмий, восьмий, восьмий «А»,  
       Ми найкраща дітвора. 
       Ми йдемо лише вперед, 
       Вороги – всі руки вверх.    
       Ми найкращі в школі діти, 
       Кращих нас немає в світі. 
       Пісня ця звучить для вас. 
       Восьмий «А» - найкращий клас. 
 
     2. Ось пройшло вже вісім років, 
         Пролетіли, як пару кроків,  
         Було багато різних сварок,  
         Але зараз ми, як фільварок. 
         Разом йдемо й  відступаєм, 
         Разом боремся й тікаєм, 
         Але завжди повертаємось, 
         Йдем вперед й не обертаємось. 
         Ми всі друзі, ми всі діти, 
         Ми найкращі, як ті квіти. 
                  Приспів той же 

Автор—Войцеховський Анатолій 


