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А чи відомо вам, що   

школа в Ємільчиному 

була відкрита в 1873 

р.? Вона була першою 

в повіті.Завідував нею 

священик, а вчителя-

ми працювали Каплун 

Андрій Андрійович та 

Поляновський Олексій 

Олексійович. Основ-

ний корпус школи №1, 

в якому зараз навча-

ються учні, був побу-

дований в 1939 році. 

Але офіційно вона бу-

ла відкрита в 1940. 

   Свій перший і єди-

ний довоєнний випуск 

вона відсвяткувала 21 

червня 1941 року.  

У період війни при-

міщення школи було 

військовим відом-

ством німців. 

У 1944 р. школа від-

новила свою роботу. 

Основними напряма-

ми, за якими вона тоді 

працювала, були: техні-

чний, природничий, 

краєзнавчий, суспільно

-корисний. Згодом во-

на стала середньою за-

гальноосвітньою шко-

лою. Зараз в школі пра-

цює 75 вчителів, 10 ви-

хователів ГПД, з них: 

27 вчителів вищої кате-

горії, 21 вчитель І кате-

горії,  9 спеціалістів ІІ 

категорії,  10 спеціаліс-

тів, 8 вчителів- методи-

стів, 10 вчителів мають  

звання "старший вчи-

тель‖,один- ―вихователь

– м е т о д и с т ‖ 

З 1942 року по тепері-

шній час школа дала 

путівку в життя більше 

6000 чоловік. 
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У цьому випуску: 

 

 

З 1980 року золотими 

медалістами стали 105 

учнів. Срібну медаль 

отримали 87. 

Лише в цьому навча-

льному році призерами 

районних олімпіад ста-

ли 48 учнів, а облас-

них—7 наших вихован-

ців. Кожного року 

спортсмени школи ра-

дують нас призовими 

місцями в районних та 

обласних змаганнях. 

( Детальніша інфор-
мація на шкільному веб
-сайті) 

ретельно готуються до святку-

вання  70-річчя нашої школи. 
Кожен клас окремо створює уро-

чисті випуски газет для  учнів, 

що протягом багатьох десятиліть 

закінчували цей освітній заклад. 

На гостей свята чекає цікава 

концертно-розважальна програ-

ма. Шкільні стіни будуть радо 

вітати своїх колишніх вихован-

ців. Чекаємо на зустріч! 

 

 

 

 

Працює творча група вчителів 

Для кожної людини  особливе 

значення має ювілей, який свя-
ткується не так часто і прино-

сить радість і сум водночас.  

   Для школи ювілей  - це черго-

ва можливість згадати  всі при-

ємні моменти з її життя та  на-

года зустріти всіх випускників.  

    Цього року педагогічний та 

учнівський колективи особливо 

ГОТУЄМОСЬ ДО ЮВІЛЕЮ 

     ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ          
ВСІХ РОКІВ  

 ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬ-

НООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ №1! 

Ласкаво запрошуємо Вас на 
свято 70-річчя рідної школи, 
яке розпочнеться 1 травня 
2009 року о 11 годині біля 

школи. У програмі свята: 

УРОЧИСТА  ЛІНІЙКА; 
УРОК-ЗУСТРІЧ З ЮНІСТЮ; 

ЕКСКУРСІЯ ШКОЛОЮ; 
ФОТО НА ПАМ’ЯТЬ; 
СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ 

У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
З нетерпінням чекають на 

зустріч з Вами педагогічний 

та учнівський колективи 

школи. 



Коваленко Віталій– На її місці  -

великий стадіон (сміється). 

-Коваленко Валентин-Однією з 
провідних шкіл у світі, де є бага-

то дітей і отримують міцні знан-

ня.-Демянчук Віта –Нову  кра-

сиву  

3 -поверх ову 

будівлю ,. 

-Хто і як з вчи-
телів ветера-
нів прославив 
нашу школу?-Коваленко В.-

Хто у 70-х –80-х роках  керував 
навчальним процесом? 

-Коваленко Віталій– Директор 
Раїса Казимирівна Ковален-

ко,завуч Чудновський Леонід 

Михайлович.-Коваленко Вален-

тин-Завуч Тищук Володимир 

Ничипорович. 

-Якою Ви бачите школу через 50 
років?-Руденко А.-Такою ж , як 

сьогодні, але з новим поповнен-

ням в учнівських рядах.  Всі ста-

рі меблі будуть замінені новими.-

Вчитель біології Сокирко Анато-

лій Васильович отримав Соросів-

ську премію на початку 90-х р. 

Побажання для учнів школи 
від випускників Ковален-

ків:Шановні учні нашої школи! 

Ми, випускники, бажаємо вам 

терпіння, успіхів у навчанні, вза-

єморозуміння між собою, з вчи-

телями, успішного навчання і 

доброї підготовки до уроків, щоб 

легко здавалися майбутні іспити. 

Інтерв”ю брали Онопченко Мари-
на та Ракс Олена 

лося, щоб була велика перер-

ва ,хоча б 30 хв. 

-Дем`янчук Віта, учениця 7-Б 
класу: Думаю, що ні!Я просто не 

бачу себе на цій посаді. 

-Кого із вчителів-ветеранів Ви 
знаєте?-Руденко А. -Борисюк 

Катерину Григорівну-вчителя 

англійської мови,Горбатюка Во-

лодимира Петровича-вчителя 

історії. -Коваленко В.-Сокирко 

Ольгу Василівну-вчителя хі-

мії,Смолич ВалентинуПавлівну-

-Чи хотіли б Ви бути директо-
ром нашої школи?Щоб змінили 
Ви в режимі нашої школи? 

-Коваленко Валентин, учень 11
-Б класу:Ні, не хочу. Я мрію до-

сягти якихось більших висот у 

житті як для чоловіка. Щоб три 

рази на день годували дітей. 

-Коваленко Віталій, учень 11-

Б: 

Ні, не хочу бути директором. Це 

тяжка , наполеглива праця. Хоті-

Наша рубрика присвячена рідній 

школі напередодні знаменитої 

дати —70-ти річчя. В ній ми 

представляємо вам, наші чита-

чі,відгуки про шкільне життя уч-

нів нашої школи, про її історію, 

педагогічний колектив . 

-Що найбільше приваблює Вас у 
шкільному житті?-Учень 4-А кла-

су Марченко Михайло:Незабаром 

настане ра-

дісна і весе-

ла пора для 

всіх школя-

р і в — л і т н і 

к а н і к у л и .  

Але для нас 

це і весело, 

ітрішки сумно. Адже добігає кін-

ця цей навчальний рік, останній 

рік нашого навчання у початко-

вій школі, який найбільш  за-

пам”ятався цікавими уроками, 
веселими перервами і добрими 

вчителями. 

-Учениця 9-Б класу Руденко 

А.:Саме завдяки нашим вчите-

лям, які вкладають частину своєї 

душі в кожного з учнів, ми стає-

мо освіче-

ними, обі-

знаними, 

цивілізо-

в а н и м и 

людьми та 

достойни-

ми грома-
дянами своєї країни. Ми поважа-

ємо наших наставників. 

 

-Учениця  

1-Б класу 

Саган  

Ірина:  

 

 

Мабуть, кожному з нас найбіль-

ше запам`ятається перша вчите-

лька. Це вона стає нам другою 

мамою, яка обігріває кожну ди-

тину своєю любов`ю і ласкою, 

знаходить потрібні слова, терпля-

че ставиться до дитячих витівок 

і пустощів Також люблю дитячі 

ранки в класі, і коли на них при-

ходять батьки. А ще хочеться 

скоріше стати ученицею 2-Б кла-

су. 

 

Шкільне перехрестя 

Якою ви бачите школу через 50 років? 

Запитаємо у себе 
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Коваленко В.-Павленка 

Андрія Омельяновича -

вч.математики, Бармак 

Ганну Микитівну. 



                                   «Птахи і звірі, 
квіти й дерева благають до людини: 

збережи, де стоїш, де живеш, - на відс-
тані погляду та голосу, хоч би на віддалі 
простягнутої руки! І твій особистий 
активний простір, помножений на мі-

льйони, стане охоронним простором 
Вітчизни, помножений на мільярди—

охоронним простором світу…‖ 

   З 30 березня в нашій школі прово-

дилися трудові заходи по охороні при-
роди. В них брали участь учні 5-10-
тих класів, які старанно проявляли 
свою турботу про навколишній світ, 

прибираючи сміття та насаджуючи 
молоді деревця. Вони, завдяки своїй 
сумлінності, цілком впоралися із цим 
завданням, і шкільний двір став світ-

лішим і радіснішим на вигляд. Ми 
безмежно вдячні їм за їх працьови-
тість та відданість нашій матінці-

природі!                                                                     

                                 ―А ми живі, нам 
треба поспішати,    зробити 
щось, лишити по собі. ‖     

Л.Костенко. 

Світ природи багатий і дивовижний. 
Скільки живе людина на Землі, стільки 
й намагається збагнути її таємниці. Бог 
створив рослинний світ так, що він 

нагадує людське суспільство. Як і люди, 
рослини дуже різні. Можна сказати, що 

кожна квіточка, кожне дерево має свій 

характер. 

     Мені хочеться розповісти про добру, 
корисну справу, яку ми з задоволенням 
втілили в життя всім класом—посадили 
саджанці дерев біля школи. Весь наш 

9—А невтомно працював. Частина хло-
пців копали ямки, а інші носили воду. 
Дівчатка ж саджали молоді деревця, а 
потім їх поливали. Наша праця вияви-

лася продуктивною, адже коли ми по-
дивились на посаджені берізки, то зро-
били висновок, що природа—це витвір 
мистецтва, знищити який легко, а від-

новити дуже важко. 

     Дерева—це нескінченно добрий і 

нескінченно щедрий організм, який 
готовий великодушно допомогти всім 
нам, тобто вони виділяють кисень, а 

поглинають вуглекислий газ. 
Тож насаджуймо дерева на 

користь природі і нам!!! 

Учні 9—А класу 

    Наша Житомирщина має 
унікальну природу, багатий природно-

ресурсний потенціал. Проте цінність 
природи як середовище життєдіяльнос-
ті людини ще не усвідомлена суспільст-
вом. Тому берегти природу, раціональ-

но використовувати її ресурси—це го-
ловне завдання і найперша заповідь 

кожного із нас.  

     Учні 5—Б класу 3 квітня взяли 

участь у акції ―Майбутнє лісу—в твоїх 
руках‖, яка проходить за ініціативи 
Державного комітету лісового госпо-

дарства України. 

   Діти із задоволенням висадили 70 
саджанців сосни звичайної. Через 5-6 
років ці молоденькі сосни будуть прик-
рашати, можливо, і наші будинки під 

час Нового року, тому що висаджуван-
ня дерев відбулося на плантації новорі-

чної ялини та сосни. 

   Також дітям лісники Чиж Михайло 

Сергійович та Войналович Антон Івано-
вич запропонували цікаву екскурсію по 

лісу та пригостили смачним обідом. 

 Н.С. Євтух—класний керівник                             

охорону природи. З українських 
музикантів відомими захисника-

ми природи є рок-гурт ―Фліт‖.  

   Ми активно підтримуємо їхню 

акцію, тому що вважаємо музику 

важливим видом мистецтва, 

який впливає на світогляд люди-

ни і формує в ній ГРОМАДЯНИ-

НА СВІТУ!  

    Шановний читачу! Незалежно 

від того, яку музику ти слухаєш, 

    Хочеться повідомити нашим 
читачам, що рок-музиканти світу 

є активними борцями за охорону 

природи.  Гастролюючи , вони 

закликають людей не лише дума-

ти про завтрашній день, а й з 

розумінням відноситися до про-

блем екології та шукати варіанти 

їх вирішення. Найвідомішими 

захисниками природи є ―The 

Rolling Stones‖, які вже понад 20 

років гастролюють з гаслами про 

зроби все, щоб навколишній світ 
зберегти красивим. А для цього 

обов’язково посади дерево, при-

бери навколо своєї домівки та 

школи, не розкидай сміття, пово-

дься достойно в місцях відпочин-

ку, щоб твоїм батькам ніколи не 

було соромно за тебе. Пам’я-

тай:бути вихованим ніколи не 

пізно! 

               У ч н і  1 0 - А  к л а с у                 

Мельник Ігор, Палько Микола. 

Рок-музиканти за природу 

Тиждень здоров’я 

“Здоров’я—єдина краса людини” 

                                    (Гейне)  

З 6 квітня в нашій школі проходив 
Тиждень здоров’я, присвячений темі 
безцінного значення здоров’я у житті  
людини. Проводились уроки здоров’ я, 

конкурс малюнків ―Ми за здоровий 
спосіб життя‖, інтелектуальна гра серед 
п’ятикласників, де переможцем став 
Жилюк Владислав з 5-А класу, Войнало-

вич Володимир був другим, а на тре-
тьому місці Степанець Олександр та 
Шквирко Борис. Для старшокласників 
був організований вечір-дискотека ―Ні‖ 

шкідливим звичкам!‖ 
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Завдання кожної людини—навчитися 

берегти здоров’я, розумно й ощадливо 
поводитись з ним. Адже на стан здо-
ров’я впливає: 50%-спосіб життя, 
20%-навколишнє середовище, 20%-

генетичні фактори, 10%-медицина та 

медичне обслуговування. 

    І ми повинні пам’ятати: ― Ми самі 
своєю нестриманістю, своєю безладні-

стю, своїм недбалим ставленням до 
власного здоров’я зводимо нормаль-
ний термін життя до значно меншої 

цифри‖.(І. П. Павлов) 

                              Палько Софія, 10-А 



*  *  * 
Блукаємо й не віримо, 
Та все одно вертаємося в прах. 
І лиш хрести, книжки нас пам’ятають. 
А ті, що гнались за безсмертям, 
Вони так високо злітали 
І стрімко падали з висот… 
   
Ніколи не минав зеленої трави, дерев. 
Дививсь на ті пеньки, те погоріле поле 
І плакав у душі. 

Мене тримали злі кайдани, 
Та не змогли вони вростись у шкіру, 

І я в тумані не лишивсь. 
 Із мли, що майже всі там, 
Давно я вийшов і полюбив 
І ліс, і поле, і гори, і небо, 
І шум води, і шелест листя, 
Де наших предків дух бринить. 

 

Я не забув великий спадок 
Отих дерев, трави і очерету, 
Боліт безмежжя, де жиє природа. 
А серед поля, перед лісом, 
По всій Вкраїні монастирі Христові. 
І тільки там лишилось світло, 
І тільки там життя 
В любові, праці, радості і мирі. 
Там грунт, із грунта — хліб, 
А з хлібом і молитва 
Єдиному Творцю, що все створив. 

 

Радуйся, Земле, а не плач. 
Радуйся, Земле, а не гуди в забутті. 
Забудемо природу,то нащо нам жити? 
А боягузи, що мчали до безсмертя, 
 Кидаючи святе в вогонь, живе туди ж, 
Своє отримають уже. 
А нам лишилось берегти, 
Бо ще лиш мить — і нічого спасати буде. 

Засне Земля, засне природa. 
 

                                               Мельник Ігор 

 

Маленькое чудо 
Тише, тише, не буди маленькое чудо. 
Тише, тише, подожди, скоро оно будет. 
Прыгать, бегать по траве, мчаться быстрым ветром,  
Дарить радости цветы ангелом заветным. 
Понесѐт оно тебя в мир мечты чудесной, 

Закружит меня с тобой в танце быстрой песни. 
Запоѐт в лесу глухом тонким голосочком, 
Облетит синюю даль белым голубочком, 

Поведѐт тебя в поля, там, за небосклоном,  
И сплетѐт тебе венок, и окинет взором 
Всѐ вокруг да около тем небесным взглядом, 
Разрисует радугу мимолѐтным градом. 

                                                    Палько Софія 

 

Про нас 

Першого вересня зустрілись ми, 

Познайомилися знов і вирішили: 

Щоб дружними, дужими і здоровими стати, 

За девіз потрібно такі слова нам взятии: 

«Щоб ми могли трудитися, потрібно добре вчитися». 

Й попливли за днями дні, ми навчались і росли, 

Танцювали і співали, у футбол після уроків грали. 

Бо хто ми є? Ми — 4-А клас!Знають всі у школі нас! 

Шкільні закони—поважаєм, менших себе—не обра-

жаєм! Уроки – вивчаєм. На змагання виїжджаєм! 

Прибираєм—чисто! Виступаєм—урочисто! 

Дружно ми живемо в класі, учимося залюбки,  

Прагнемо стати кращими і в усьому досягать мети! 

 

                                                    Марченко Михайло 
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