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на події у школі, тому що 

був присвячений екологі-

чному вихованню. Учите-

лі природничого циклу 

предметів організували 

для учнів заходи, які б 

переконували, що навко-

лишній світ треба берег-

ти і доглядати, що здо-

ров*я людини залежить 

від способу життя. Радіо-

газета « Пташиний диво-

с в і т » ,  в і к т о р и н а  

«Птахи» ( 8 класи), День 

Здоров’я, випуск стінні-

вок, радіогазета “Ми за 

тверезий спосіб життя” (7 

класи), ранкова зарядка, 

свято зустрічі птахів ( 5 

класи), день довкілля, 

усний журнал ( 6-7 кла-

си, конкурс знавців при-

родничих наук «Колосок» 

весняний, День Землі. 

наукова конференція « 

Глобальні проблеми люд-

ства» (10 класи). Це лише 

перелік цікавих і змістов-

них заходів. 

Учні взяли участь у 

всеукраїнських акціях  

« За чисте довкілля» 

« Земля - наш спіль-

ний дім», «Зелений паро-

сток майбутнього», « Чис-

та школа – чисте довкіл-

ля», «Чорний досвід Чор-

нобиля» ( загальношкіль-

на лінійка).  

Класні керівники про-

вели години спілкуван-

ня, бесіди за темами :      

« Не ламай калину», 

“Якщо хочеш бути здо-

ровим – загартовуйся», 

« Великодні дзвони»,  

« Майбутнє планети 

в наших руках», «На 

цій Землі ми спадкоєм-

ці чи вандали?», «Стан 

природного середовища 

зон забруднення – нас-

лідки аварії на ЧАЕС» - 

Також проведені  вік-

торина «Таємниці во-

ди» (7 – 8 класи), усний 

журнал «Вода – найва-

жливіший природний 

оксид», (9—10 класи), 

науково-пізнавальна 

гра «Екологохімічний 

калейдоскоп»,  конкурс 

малюнків, плакатів, 

прозових та віршованих 

творів  екологічної те-

матики. Виготовлено 

буклет « Місячник еко-

логічного виховання».  

   В рамках проведе-

ної акції учні школи, 

вчителі, технічні пра-

цівники провели захо-

ди з ліквідації несанк-

ціонованих сміттєзва-

лищ, прибирання та 

приведення у належ-

ний санітарний та есте-

тичний стан території 

школи, Набережної, 

дитячого, спортивного, 

господарського майдан-

чиків, братської моги-

ли, меморіального ком-

плексу, місця почесного 

поховання, вулиці та 

дороги з тротуарами, 

що знаходяться поблизу 

школи, зупинку шкіль-

ного автобуса. Прибра-

ли відходи з берега річ-

ки Уборть на Набереж-

ній, висадили дерева, 

кущі. В заходах прийня-

ло участь 389 осіб. 

Несанкціоновані сміт-

тєзвалища прибрані на 

Набережній, поблизу 

спортивного майданчика 

(пров.Щорса), за школою 

(корпус №2); братські 

могили (кінець вул. Ле-

ніна,  вул. Горького), міс-

це почесного поховання 

– могила І. Грека ( вул. І. 

Грека, Касьянова); діля-

нки вулиць, тротуарів 

поблизу школи (вул. Ше-

вченка, пров.Щорса, вул. 

Воровського). Для виве-

зення сміття, відходів з 

берега р. Уборть на На-

бережній було замовле-

но вантажівку, яку було 

загружено неодноразово 

сміттям. Дерева, кущі 

висаджено на території 

школи поблизу спортив-

ного залу для учнів по-

чаткових класів. 

   Справді гарні спра-

ви зробили ми з вами!!! 

Чиж Ірина Іванівна, 

учитель біології 

Місячник екології “До чистих джерел” 
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що стали духовною основою твор-

чості поета. Як учений і критик він 

багато зробив для осмислення істо-

рії літератури та її сучасного досві-

ду. Перу поета належить також 

праці  з фольклористики, мистецт-

вознавства, мовознавства, теорії 

перекладу. 

Спадщина письменника за 

підрахунком літературних критиків 

складає більше 25 збірок оригіналь-

них поезій і понад 250 тисяч рядків 

поетичних перекладів, а ще – чис-

ленні статті і дослідження з історії 

літератури, народної творчості, 

театру, багато публіцистичних ви-

ступів. «У щастя людського два 

рівних є крила: троянди й виноград, 

красиве і корисне» - вони символі-

зують єдність двох найбільш важ-

ливих сторін людського життя: на-

солоди красою природи та мистецт-

ва і творчої праці. 

Особистість, людину з великої 

літери, визначають його ж слова: 

«На все дивлюся власними очима». 

Максим Рильський був незрівнян-

ним майстром слова, його багатю-

ща творчість – цілий мистецький 

світ. Доробку великого поета і вче-

ного належить одне з найпочесні-

ших місць у скарбниці національної 

культури. 

Саган Ірина, 7-Б клас 

Поет – це людина, що 

палко любить слово, 

Як найгострішу зброю. 

Максим  Рильський 

Українську літературу ХХ 

століття неможливо уя-

вити без Максима Таде-

йовича Рильського. 19 

березня 2015 року громадськість   

України відзначала 120-річчя від дня 

народження видатного поета, вченого, 

публіциста, перекладача і громадсько-

го діяча. 

У свідомості багатьох поколінь 

його ім’я утвердилось як ім’я поета-

класика, творчість якого не втрачає 

свого значення з часом, бо оспівує 

вічні цінності: правду, любов і красу, 

 Не було епохи  

для поетів, але були пое-

ти для епох!      

   Душа українського наро-

ду. Так називають Ліну Костенко – пое-

тесу, невтомного борця за українську 

літературу та українську державність. 

19  березня видатна українка святкува-

ла свій ювілей – 85 – річчя з дня наро-

дження. 

    Ліна Костенко – перлина сучас-

ної української літератури. ЇЇ твори не 

лише цікаві та влучні, а й глибоко акту-

альні. Уже багато років вона залиша-

ється справжнім борцем з неправдою, 

показовістю, пристосуванством, а 

зброя її – твори. 

Поетеса завжди переймалася 

долею України, вона була дисидент-

кою за радянських часів, через що три-

валий час була вилучена з літера-

турного процесу. І не дивно, адже її 

творчості того періоду притаманні 

запальність, критика влади та тоді-

шнього режиму. 

Ліна Костенко була однією з 

перших і найпривітніших у плеяді 

молодих українських поетів, що 

виступили на рубежі 1950-1960-х 

років. Період так званих в історії 

«шістдесятників» створив новітні  

стилі в українській літературі, зму-

сив творити щось нове, атипове, 

щось авангардне. 

 Ліна Василівна завжди актуа-

льна, і з часом значення її творчості 

тільки зростає. Вона є автором ба-

гатьох романів, поем, збірок поезій. 

Л.В.Костенко є почесним про-

фесором Києво-Могилянської ака-

демії, почесним доктором інших 

вищих навчальних закладів, лауре-

атом багатьом премій. А від звання 

Героя України відмовилася зі сло-

вами: «Політичнoї біжутерії не но-

шу!»  

«Життя іде і все без коректур, і 

як напишеш, так уже і буде», - у цих 

рядках звучить мотив відповідаль-

ності творця за слово, за кожний 

написаний рядок, за творчість, дже-

рела якої ховаються у багатоманіт-

ності виявів життя, у пошуках прав-

ди, істини, краси. 

Українській літературі дуже 

поталанило, бо є в ній постать, яка 

усім своїм життям і творчістю утве-

рджує чесність і непідкупність одві-

чних мистецьких принципів. 

Шпак Валентина Миколаївна, 

учитель української літератури 

«Я вибрала Долю собі сама» 

Шануймо українських поетів 

Володар слів ясних і мудрих 

19 березня у нашій школі вша-
нували М.Т. Рильського. До 120-
річчя від дня народження поета 
учні 7-Б класу під керівництвом 
Шпак В.М. підготували літературно-
музичну презентацію «Тернисті 
шляхи гранослова». 

Гостями цього заходу були учні 
десятих класів. Багато цікавої та 
корисної інформації прозвучало 

для старшокласників. Аналізуючи 
творчість М.Т. Рильського, юні дос-
лідники зазначали, що шлях поета 
у літературу не був тріумфальним. 
До вершин художньої майстерності 
і визнання поетичного таланту він 
ішов через терни, шляхом боліс-
ним, з особистими драмами, злета-
ми і втратами. 

На святі прозвучали найкращі 
поезії та сучасні пісні на слова 
М.Рильського. Таким літературним 
святом хочеться ще раз підкресли-
ти, що у квітучому саду української 
поезії художнє слово поета і сього-
дні залишається для нас зразком 
мистецької досконалості і духовної 
щирості. 

Борса Єлизавета,  
7-Б клас 

 

Також відбувся конкурс читання 

творів Максима Рильського і Ліни Кос-

тенко. Участь брали учні з 7 по 10 кла-

си. Напам’ять читали найрізноманітні-

ші твори, як хлопці так і дівчата. Пере-

можцям і учасникам конкурсу вручали-

ся грамоти за перше, друге й третє 

місця. Всі були задоволені. Кожен хотів 

розказати свій вірш чи уривок з поезії 

якнайкраще,  внести в цей твір всю  

душу, це було видно всім глядачам. 

Журі оцінювало учасників за декілько-

ма ознаками: це і подача цього твору, 

зовнішній вигляд ( чи підходить під 

твір, який читає учасник), артистич-

ність, обсяг твору та інші. 

Загалом всім конкурс сподобався і 

всі залишилися задоволені. 

Волніна Інна, 9-Б клас 



Я син держави, яка йде вперед. 

Я міг би теж навчити все літати, 

Та жити треба довго на землі насамперед. 

 

Коли всім вам так тяжко стане, 

І сум огорне плечі враз, 

Над рідним домом буду я літати, 

Охороняти мир й спокій вам. 

 

….Привіт всім землякам, я повернувся, 

Тільки не так як завше, а в піснях. 

За милу Україну чесно я боровся, 

Аби веселку бачили у снах. 

 Ірина Дідус 

Пам'яті Макарчука Юрія 

Упав юнак у чистім полі 

Так не відчувши смак всього життя. 

Йому б любові та щасливої ще долі, 

Та не судилося, а був ще молодий з лиця. 

 

Роки, роки ви молодії, 

Невпинно несли радість юнака у вись. 

Він жив у спокої й надії, 

Що будуватиме майбутнє ще колись. 

 

О, скільки треба плакати, тужити 

І вірити,що ти живий. 

Як чайка, мама буде 

сльози лити, 

Чекатиме, що ти при-

йдеш у день новий. 

 

Дня нас  ти є герой 

завзятий. 

Для батька й брата – 

гордість золота. 

Нехай же мрії всі твої 

крилаті 

Здійснять всі ближні для загального добра. 

 

О, війни непотрібні, схаменіться, 

Залиште в спокої наших дітей. 

О, земле українсь-

ка, все ж гордися, 

Що ти народжуєш 

таких людей! 

Ірина Дідус 

Сьогодні з висоти прожитого і пере-

житого українським народом добре 

видно, яку велику роль відіграє в 

житті країни армія – це беззмінний 

сторожовий на рубежах кордонів. В 

такий непростий і неспокійний час 

помітна патріотична сила воїнів, що 

стоять на позиція Сходу Україні. 

Кожен з них є взірцем для всіх нас. 

Масовий героїзм народився не на 

пустому місці. За ним – передовий і 

соціальний устрій життя українців, 

досвід минулих революцій та війсь-

кових подій. 

Активна життєва позиція, боротьба 

за суспільні та особисті ідеали, пра-

во людини на щастя та любов є зав-

жди поруч із солдатами. Їм прита-

манні трудовий ентузіазм, спортив-

на наснага, добра вдача. 

Тривожними акордами відгукну-

лась в наших серцях звістка про те, 

що не повернулися додому наші 

сини, батьки, друзі. Вони відстоюва-

ли незалежність, виконуючи свій 

патріотичний обов’язок. 

Макарчук Юрій, Саган Сергій, 

Ярошук Анатолій назавжди зали-

шаться в пам’яті всіх, хто їх знав, 

навчав і навчався, разом працював і 

служив. 

Воїнська доблесть і хоробрість, які 

були поруч з нами під час АТО, до-

вели, що є сини на українській зем-

лі, які чесно і гідно захищаюсь нас 

від вторгнення і насилля. Вони ге-

рої, захисники, лицарі. 

Яскраве життя наших воїнів ста-

ло сузір’ям мужнього патріотизму, 

національного інтересу, стійкої 

української поезії. Зірка вірності 

українському народові Макарчука 

Ю, Сагана С., Ярошука А.  не впаде 

з неба, а вічно яскраво сяятиме теп-

лом та вірою. в кращі світлі часи. 

 

Слава героям і велика подяка 

поліській землі, родинам, що вони 

народили, зростили і виховали таких 

людей. І нехай наші добрі справи, наша 

подвоєна енергія у відстоюванні ідей 

миру будуть світлою пам’яттю про них. 

Вчитель світової літератури  

Дідус І.М. 

Пам'яті Ярошука Анатолія 

Ну що ж, ти відлітаєш в небуття, 

А ми сумуєм за тобою. 

Спи мирно, бо впродовж життя 

Нестимо квіти, скроплені сльозою. 

 

Курличуть в небі гучно журавлі. 

Твій героїзм залишиться із нами. 
Земля хай лебединим пухом назавжди 

І в пам*яті ти житимеш віками. 

Ірина Дідус 

Пам'яті Сагана Сергія 

Ну як ви, рідні, я вже повернувся 

Не6есним соколом до вас. 

Повірте, аж ніскільки не здригнувся, 

А небезпека чатувала нас. 

 

Я не один, у мене є братів багато, 

Які стояли міцно у борні. 

І думка в моїх братчиків крилата, 

Хіба ми гіршого бажали всі собі? 

 

Чомусь сьогодні ви в печалі і скорботі. 

Радійте, на своїй літаю я землі. 

От тільки тіло важко розпростерти, 

І сили не завзяті вже в мені. 

 

Я боронив всіх вас, а ви чекали. 

Я вісточку передавав через дощі рясні. 

Якби птахи додому не літали 

То не повідали б про ті пекельні дні. 

Я син народу, що жадає волі, 

люємо подяку. 

Великдень! Сама назва вказує на те, 

що це незвичайний, а великий день. 

Весняний день в повітрі грає 

Веселих дзвонів передзвін. 

Христу Воскреслому співає 

Усе живе святковий гімн. 

              Христос Воскрес! 

Все торжествує 

Природа, люди, вся земля. 

І серце віруючих чує 

Таємну силу торжества. 

Христос Воскрес! 

Радійте нині діти, 

Сповнилося найбільше із чудес, 

Пропала тьма, й сонце правди світить. 

Христос Воскрес! 

Воістинно Воскрес!  
 

Дмитренко Олена, 5-Б клас 

Великдень всіх нас на гостини про-

сить, малює сонце полотно небес. 

І крашанку, як усмішку підносить, 

Христос Воскрес  

Воістинно Воскрес! 

15 квітня наш 5-Б клас провів 

свято «Великдень всіх нас на гостини 

просить», яке було проведено у 

“Світлиці”. Це урочисте свято було 

присвячено великому дню – Великод-

ню. Усі учні нашого класу прийняли 

активну участь у проведенні і підго-

товці до нього. 

Ми розповідали вірші про Велик-

день, про писанки, про паску, легенду 

про виникнення писанок, створили 

інсценізації, які були пов’язані з цим 

святом. Співали пісні, розповідали 

про незвичайні, таємні, магічні візе-

рунки на писанках, про повір”я, які 

складали 

українці 

саме до 

цього свя-

та, про те, 

як шанува-

ли писанки 

в давнину, 

про важли-

ві Великодні ритуали, які проводилися 

і проводяться зараз. Грали в різні ігри: 

“Вербич”, в яку грали у вербну неділю, 

«Битки» - вибирали найміцнішу кра-

шанку, «Музична писанка». На наше 

свято завітали батьки, бабусі та вчите-

лі. 

Людина, яка допомогла підготува-

ти і провести це прекрасне свято, – це 

наш класний керівник Жабровець 

Тетяна Валеріївна, за що ми їй вислов-

Герої не вмирають! 

«Великдень всіх нас на гостини просить” 



Поради учням нашої школи 
Частіше підказуй… 

…які цікаві справи можна провести у класі. 

Завжди списуй… 

…з книжки вправи,що їх тобі задали додому. 

Повсякчасно воюй... 

…за спортивну честь своєї школи. 

Нікому, ніколи не поступайся місцем… 

…першого учня в класі. 

Не соромся бути забрудненим… 

..після роботи на присадибній ділянці. 

Розмовляй на уроках… 

…тільки тоді,коли викличуть тебе до дошки. 

Не поводься тихо й скромно… 

…коли на твоїх очах кривдять слабших. 

Ніколи не готуй уроки... 

…поспіхом. 

Кидай сміття в школі і дома… 

…тільки в ящик для сміття. 

Навіть найправильніша порада може стати 

поганою… 

…якщо розділити її пополам і не дослухати до 

кінця. 

Ми сподіваємося, що наші поради ви сприйме-

те… 

…цілком і повністю. 

Весна 
Весняний спів, весняна повінь, 

Вже перший пролісок розцвів. 

Така прекрасна і бурхлива,  

Як королева квітів і морів, 

Весна -  її любила Леся Українка. 

Вона подругою для дівчини була.  

І всі, надії, мрії, сподівання  

У вигляді віршів на своїх крилах 

принесла. 

А ще весною світлий день Великодня, 

Який приносить радість і добро, 

І щастя, і любов, й благословення 

У кожен дім і в кожнеє вікно. 

Моя душа ніколи не забуде 

Того дарунку, що весна дала. 

Весни такої не було й не буде! 

Як та, що за вікном цвіла. 

Осіпчук Анастасія, 8-Б клас 

Дума 
Лежу собі, лежу я 

та й думу гадаю: 

Чому до слів батьків не прислухавсь? 

Говорила мені мати: 

«Бережи себе, сину». 

Говорив мені батько: 

«Живи як людина ». 

Лежу собі, лежу я 

Та й думу гадаю: 

Може я ще встигну, життя поміняю. 

Та ні, не встигну, життя летить... 

Думав я, думав: 

Ще встигну прожить. 

 Чирко Вадим, 8-Б клас 

Над створенням газети працювали: 

Учні  8-Б класу (класний керівник: Тульєва Оксана Василівна) 

та учасники курсів “Практичної журналістики” (керівник: Паль-

ко Наталія Миколаївна) та “Основи створення друкованих видань 

та їх дизайн” (керівник: Філоненко Катерина Володимирівна). 
Головний редактор — Осіпчук Анастасія 

Художній редактор — Чирко Вадим 

Технічна підтримка: 

Федук Ольга, Степанчук Інна, Федорчук Анна, Гуменюк Дарина 

Журналісти: 

Борса Єлизавета, Саган Ірина, Волніна Інна, Дмитренко Олена, 

Осіпчук Анастасія, Чирко Вадим 

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail: emschool_1@ukr.net 
Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 

ні. Навчилися поважати думку ін-

ших, прислухатися до ідей друзів. 

Ірина Миколаївна навчила нас бути 

одним цілим, однією сім’єю, і разом 

ми є сила! 

Цієї зими наш клас готував святко-

ву казку до Нового Року учням моло-

дших та середніх класів. Щоб все 

було бездоганно, нам довелося багато 

працювати. На репетиціях було дуже 

весело і цікаво, адже багато постано-

вок були гумористичними. Спочатку 

нам не дуже вдавалися наші ролі, 

але все ж таки ми дійшли до мети. 

Ми ставили 3 тури, два з яких були 

для молодших класів, а один— для 

середніх. Дивлячись на захоплення, 

усмішки та зацікавлення дітей, мож-

на впевнено сказати, що їм свято 

дуже сподобалося. 

Ми дякуємо нашому наставнику 

драматичного гуртка Дідус Ірині 

Миколаївни за її бажання та на-

тхнення працювати з нами! 

 Осіпчук Анастасія, 8-Б клас 

   Драматичний гурток — це гурток, де 

можна проявити свої здібності, талан-

ти, пов’язані зі сценою. Наш клас, 8-Б, 

теж є учасником літературно -

драматичного гуртка “Мельпомена”, 

керівником якого є Дідус Ірина Мико-

лаївна. 

Заохочуючи дітей до драматичного 

мистецтва, школа виховує у нас любов 

до прекрасного, вчить бачити це прек-

расне і цінувати його, будить бажання 

відтворювати дійсність. Вміла органі-

зація роботи гуртка сприяє тому, що 

виробляються правильні погляди на 

мистецтво, розвивається естетичне 

сприймання, почуття, смаки. Ми одер-

жуємо знання і навички в галузі дра-

матичного мистецтва, розвиваємо 

свою мову і художні здібності. Заняття 

у драматичному гуртку сприяють кра-

щому засвоєнню шкільного курсу істо-

рії і теорії літератури, прищеплюють 

навички виступів перед великою ау-

диторією. 

На цьому гуртку можна також дізнатися 

багато цікавого і нового, що нам пригодить-

ся в житті. Ми дізналися багато історичних 

фактів про наше минуле, нашу історію. Не 

одна репетиція не проходила без жартів, 

посмішок на обличчі. Спілкування в колек-

тиві нас дуже зблизило і ми стали наче рід-

“Мельпомена” 

Уроки очима наших учнів 

- Фізкультура— “лебедине озеро” 

- Математика—“зебра в джунглях” 

- Англійська мова—“китайська грамота” 

- Учень пішов по крейду—“пропав безвісти” 

- Двієчники— “веселі хлоп’ята” 

- Списування— “одна голова добре, а дві краще” 

- Місце біля дошки— “штрафне поле” 

- Голова сусіда по парті—“острів скарбів” 


