
Слово директора 

Герой – людина, яка здійснює 
великі вчинки, жертвує своїм життям 
заради інших.                                         

   За історію людства в світі існу-
вало багато героїв. У кожній країні є 
вони, і у кожної людини є свій герой. 
В Україні це Тарас Григорович Шев-
ченко, Іван Франко, Леся Українка, 
Степан Бандера, герої Крут... На да-
ний момент на українській землі 
війна, і  на зміну старим героям при-
ходять нові. Це молоді юнаки, які 
захищають нашу державу від 
російських агресорів, розуміючи, що 
любов до батьківщини  справжня 
лише у години великих випробувань. 

Теплого осіннього ранку учні на-
шої школи, представники громадсько-
сті району, рідні       воїнів вшанували 
пам’ять  Макарчука Юрія Валентино-
вича та Сагана Сергія Івановича, 
випускників нашої школи, які загину-
ли за Свободу і Незалежність Батькі-

вщини. 
Увіковічнили пам'ять про них у 

меморіальних дошках, котрі тепер 
розміщені при вході у школу.  

І дивляться на нас кожного дня 
молоді, усміхнені, відважні обличчя. 
Вони могли жити, кохати, радіти  ра-
зом з нами сонцю, але віддали себе 
заради миру у наших оселях. Ми пи-
шаємося тим, що  школа зростила 
справжніх героїв, які не вагаючись 
стали на захист своєї землі. 

У своїй пісні я хотів вмістити  

невисловлені багатьма учнями нашої 
школи слова вдячності, безмірної туги і 
гордості за наших героїв. 

 
Ви, зовсім молоді, 
Не бачили війни, 
До армії пішли, 
Щоб Україну зберегти. 
Багато Вас лягло 
У тім страшнім бою 
Ще зовсім молодих, 
Юних і простих. 
Герої війни, 
У серці назавжди 
Залишитесь Ви, 
Всі ті, що полягли. 
Життя віддали, 
Щоб ми всі жили 
На нашій рідній землі. 

Ми вдячні героям, що нас захищали,  
Хто в перших рядах за інших вмирали. 
І вдячні тому, хто вернувся живим, 
Він також життям всіх нас боронив. 

Палько Олександр, 11-А клас 

Загиблим героям присвячується 

Вересень 2015 року 

Випуск № 60 

Дорогі друзі! Від щирого серця 

вітаю всіх учнів та працівників школи 

з початком нового навчального року!  

 Для когось навчальний рік, що 

починається, буде першим, для ко-

гось – останнім чи черговим. Нехай 

він буде цікавим і пізнавальним, 

успішним і плідним!  Сучасний світ 

змінюється надто швидко і вимагає 

постійного оновлення  знань. Люди-

на, яка перестає вчитися – відстає 

від життя. Перед вами, молодими, 

відкрито всі дороги. Я глибоко вірю, 

що ви підете обраним шляхом твердо 

і впевнено, здобудете багато славних 

перемог, досягнете вершин  успіху. 

Нехай цей навчальний рік відкриє 

перед вами нові горизонти пізнання 

себе і світу, вчителів надихне успіха-

ми вихованців, батьків – гордістю за своїх 

дітей.Сподіваюсь, що день знань став для 

школярів початком наполегливої праці, 

надійним кроком у світ пізнання. 

Бажаю вам незабутніх миттєвостей 

шкільного життя, справжніх відкриттів, 

пізнання світу! 

З особливим теплом вітаю наших пер-

шокласників. У вас починається нова, бага-

тогранна сторінка життя. Використайте у 

повному обсязі всі можливості, які надає 

вам статус учня школи, - і в навчанні, і в 

громадському зростанні, і в загартуванні 

духу. 

У добру путь за знаннями! 

 Ярошук Галина Миколаївна 
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Цікава зустріч 
Нещодавно у нас відбулася 

зустріч з письменником та колишнім 

редактором газети «Народної трибу-

ни» Володимиром Йосиповичем Яце-

нком. 

Він надзвичайно добра людина, 

яка все своє життя присвятила жур-

налістиці, а всі свої книги— рідній 

Ємільчинській землі. 

Зустріч була дуже цікавою й 

неймовірно захоплюючою. Володи-

мир Йосипович розповів про свій 

життєвий шлях, як він навчався і від-

відував різні гуртки, зокрема гурток 

музики, драматичний гурток. Він 

написав такі книги: “Дорога”, 

“Джерела Уборті”, “Твої люди, Ємі-

льчинщино” та інші. Кожна книга— 

це історія з життя рідного селища. 

Це життя тих людей, які робили і роблять 

все, щоб наш рідний край процвітав. 

Його творча активність, цікава і захо-

плююча розповідь надихнула нас теж тво-

рити добро, надихнула до творчих злетів і 

бажання бути справжніми патріотами нашої 

землі. 

Ми зрозуміли, що бути журналістом 

нелегко. Щоб стати журналістом, потрібно 

бути грамотним та знати істрію рідного 

краю. 

Тож давайте старанно вчитися! 

Серпутько Анна,Сейко Лілія,  7-Б 



Поліське перевесло 

Перспективи 10 класу  
Нарешті ми десятикласники, 

еліта школи, яка пережила ДПА і 

9 років тернистої шкільної доро-

ги. Наша еліта те-

пер навчається по 

профілю. Школа 

виховує у нас май-

бутніх прокурорів, 

юристів, суддів, 

адже наш клас об-

рав правовий профіль. Через це 

ми маємо 3 уроки правознавства 

на тиждень, які дають нам мож-

ливість “по-закону” доводити 

вчителям наші думки. 

Основна перспектива 10 класу 

- це те, що цей рік ми відпочиває-

мо. Наступ-

ний рік обі-

цяє бути 

в а ж -

ким, бо 

З Н О , 

т о м у 

потрібно набратись психологічно-

го терпіння на весь рік. В 10 класі 

ми не знаємо ніяких екзаменів,  

що дуже важливо сьогодні. Крім 

того 10 і 11 клас — це часто пог-

либлення вивченого. Тобто наш 

потенціал в тому, що якщо ми 

щось пам’ятаємо з минулих років, то 

на сьогоднішній день  нам буде легше. 

Якщо до нас у клас прийшли нові люди 

з сусідніх сіл - це нові знайомства, 

нові друзі. Але все ж основною перс-

пективою 10 класу залишається те, 

що ми стаємо старшокласниками. На 

нас покладають основні надії школа і 

вчителі. Ми відпочиваємо весь рік від 

екзаменів, а саме основне—це те, що 

у нас є цілий рік на те, щоб визначити-

ся із майбутньою професією та куди і в 

який ВУЗ вступити. Тому 10 клас—це 

важливий етап шкільного життя і хоча 

він в нас тільки почався, проте ми вже 

засвоїли основні правила цього року. 

Бриж Владислав, 10-Б клас   

Цікаво і змістовно кожного 

року проходить День селища у 

Ємільчиному. Але цього року цей 

день був особливим, тому що 

наше містечко приймало гостей з 

усієї Житомирської області на 

обласний фестиваль «Поліське 

перевесло». Все поєдналося 21 

вересня: і виставка народних 

ремесел, предметів ужитку украї-

нців, вишиті рушники, одяг, ска-

тертини, і веселі пісні та запальні 

танки, і виступи народних колек-

тивів та нагородження кращих 

працівників та жителів селища. Ми 

вітаємо учителя історії Жабровець 

Тетяну Валеріївну та ученицю 9-А 

класу Кондратюк Анну, які  були 

нагороджені як «Учитель селища» 

та «Учениця селища» відповідно.   

Не стояли осторонь цього дій-

ства і учні нашої школи. Найактив-

ніші 5-А, 7-А, 8-Б класи брали 

участь у святі. Ми відкривали це 

свято і упродовж програми були 

задіяні як співаки, танцюристи… 

Всім, звичайно, сподобалось весели-

тися, тим більше, що поряд були дру-

зі, музика, солодка вата та хороший 

настрій.  

Любити і цінувати своє рідне се-

лище треба усім. І не тільки на свята, 

але й кожен день, досягненнями, сво-

їм навчанням. Цього я бажаю всім 

школярам.  

Кейбіс Вікторія, 7-А клас  

У середу,16 вересня, в 

приміщенні районної адміністра-

ції відбулося нагородження ко-

манди переможця  з волейболу, 

яка зайняла ІV  місце на чемпіо-

наті України  “Дитяча ліга”. Цю 

перемогу здобули учні 7-8 класів 

у нелегкому  поєдинку з команда-

ми-суперниками із Дніпопет-

ровська, Вінниці, Чернігова, Уж-

города,Стрия. 

Одержати перемогу нам 

допомогла особиста наполегли-

вість, характер, командний дух та 

жага до перемоги, що спостеріга-

лась у кожній грі. 

Стати першими і  принести 

перемогу школі втілили у життя 

не тільки гравці команди, а й майстер-

ність нашого тренера і наставника 

Сергія Григоровича Онопченка. 

Після  привітального слова голо-

ви адміністрації В.В. Ширми до приві-

тань був запрошений директор Єміль-

чинської ДЮСШ В.А.Романуха, який 

нагородив команду  нашої школи гра-

мотою “За високі досягнення у спорті” 

та вручив подарунок: два новенькі 

м’ячі. Бажаємо  всім учням  успіхів і 

перемоги! 

Євтушок Андрій, 8-Б. 

Наші спортсмени  



Екскурсія до Ємільчинського районного суду 
23 вересня, на уроці правоз-

навства, учні десятих класів відвіда-

ли Ємільчинський районний суд. 

Садурський Олександр Сте-

панович, керівник апарату суду, роз-

повів нам, що основним завданням 

суду є забезпечення здійснення пра-

восуддя в кримінальних, цивільних, 

адміністративних та інших судових 

справах, а також розгляд і вирішення 

звернень громадян на умовах і в 

порядку, передбаченому законодав-

ством України. Також ми дізналися, 

що судову систему України склада-

ють суди загальної юрисдикції та 

Конституційний Суд України, найви-

щим судовим органом є Верховний 

Суд України. 

Ми побували на судовому 

засіданні, яке очолив суддя Гресько 

Василь Адамович. Розглядалася 

справа за статтею 185 частиною 3 

кримінального кодексу України. У 

засіданні також брали участь проку-

рор, потерпіла, підсудний та секре-

тар. Слід зауважити, що суддя попе-

реджає усіх учасників процесу про 

несення кримінальної відповідально-

сті за дачу неправдивих свідчень. 

Спочтку розглядалася судова спра-

ва, потім  заслуховувались свідки, 

після цього переходили до судових 

дебатів. Для ухвалення рішення суд 

іде до нарадчої кімнати, після чого 

проголошується рішення суду. 

Під час цього процесу ведеть-

ся запис, який потім копіюють на 

диск та заносять у архів. Крім того секре-

тар вносить всі необхідні дані у комп’ютер. 

Справи, які приходять  у суд на розгляд, 

автоматично архівуються у спеціальному 

комп’ютері. Потім ці справи відправляють 

суддям. 

Судова зала обладнана спеціальни-

ми моніторами, для зв’язку в режимі он-

лайн зі свідками чи підсудними, які знахо-

дяться на далекій відстані. Це дає мож-

ливість зекономити дежавний бюджет. 

Ми отримали багато вражень від 

побаченого і зробили певні висновки. Ми 

зрозуміли, наскільки важливими є знання 

правознавства. Зокрема для того, щоб 

вміти відстоювати свої права, чи навпаки, 

щоб ні в якому разі не порушувати законо-

давства, адже це несе за собою відповіда-

льність. Ми повинні знати, як свої права, 

так і обов’язки та закони нашої держави і 

бутии законослухняними громадянами. 

Тульєва Віта, 10-Б клас 

Свято квітів і урожаю «Дарунки Пані осені » 
23-24 вересня в школі 

відбувся ярмарок «Дарунки пані 

осені», виставка квіткових компо-

зицій. Ранок як середи так і чет-

верга почався дуже 

енергійно. Кожен клас 

підготував місце для 

торгівлі та своєї компо-

зиції. Кожна квіткова 

к о м п о з и ц і я  б у л а 

унікальною. Композиції 

були присвячені нашій рідній 

Україні, воїнам АТО, нашому 

рідному містечку. Різноманітність 

товарів, унікальність композицій - 

це все  наш 

ярмарок. Са-

ме цей ярмарок 

був особливий, 

адже для нас учнів 

11-х класів він останній. Якщо 

говорити про композиції, то вони 

були чудові. Такі яскраві квіти 

просто було важко  не помітити. 

День, а саме погода, сприяла прове-

денню нашого ярмарку. Сонячний 

день, сонячні усмішки дітей так і ваби-

ли щось купити. Торгівля  йшла жваво 

і ефективно. Загалом ярмарок прой-

шов успішно. Са-

ме завдяки йому 

ми допомогли 

нашому медично-

му пункту. Я вва-

жаю, кожен був 

задоволений яр-

марком,кожен зміг придбати собі щось 

корисне. 

Волощук Вікторія, 11-Б клас 

Гра-квест у нашій школі 
У рамках місячника з 

основ безпеки життєдіяль-

ності у нашій школі 25 верес-

ня відбулося навчання у 

формі квесту, в якому брали 

участь учні 7-9 класів. Пред-

ставники МЧС, ДАІ, РЕСу 

були своєрідними екзаменаторами 

наших команд. Організувала це зма-

гання учитель основ здоров’я Сам-

ченко Тетяна Омелянівна. Учасники 

повинні були пройти п’ять зупинок: 

пожежна, медична, електрична, до-

рожня, надзвичайних ситуацій. На 

кожній з них команди мали 

відповісти на п’ять 

питань і одне додат-

кове.  

Команди показали 

гарні знання та нави-

ки з медичних знань, 

правил безпеки 

д о р о ж н ь о г о 

руху, дій у нез-

вичайних ситу-

аціях, з якими 

м о ж н а 

зіткнутись у житті. 

 Журі об ’єктивно оцінили 

відповіді команд: 

І місце—9-Б, 8-

Б, 7-А класи; ІІ 

місце—9-А, 7-Б 

класи, ІІІ місце—

8-А клас. 

Квест був 

цікавим і захоплюючим, містив інфор-

мацію, що знадобиться в житті. І всі 

ми ще раз усвідомили: «Здоров'я і 

безпека життя—понад усе!». 

 

Кондратюк Анна, 9-А клас 
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Д О Р О Г І  У Ч И Т Е Л І , 
вітаємо Вас з вашим про-
фесійним святом! Дякуємо 
вам за Ваше терпіння та нас-
нагу. 

Хотілося б побажати Вам 

міцного здоров’я, хороших 

учнів та довгих років життя. 

Бажаємо Вам  творчих 

злетів і здійснення всіх ваших 

мрій. 

Хай на серці завжди буде 

радість! 

Хочеться сказати багато 

хороших слів, навіть не 

знаємо, як їх помістити в це 

маленьке привітання. Бажа-

ємо Вам таких хороших учнів, як 

ми. Сподіваємось, Ви не забуде-

те нас! 

Хочемо подякувати Вам за ті 

корисні та важливі слова, які кож-

ної миті допомагають нам у житті. 

Просимо Вас і надалі бути таки-

ми щирими і вірними своїй ро-

боті. 

Ви вибрали, як для себе, не-

просту дорогу. Сьогодні ми Вам 

дуже дякуємо за Вашу вчитель-

ську справу. Ми любимо Ваші 

цікаві уроки, хоча з нами буває 

багато мороки. Слово вчителя 

було, є і буде  святим і чистим 

завжди. 

Нехай Вам завжди усміхається 

доля, дарує Вам міцне здоров’я та 

довголіття. Від імені Ваших учнів бажа-

ємо Вам здійснення найзаповітніших 

мрій, а також, щоб у  Ваших родинах 

завжди панувало тепло, радість і зати-

шок. Пам’ятайте, що без  Вас цей світ 

буде набагато гіршим, адже саме Ви 

даєте нам надію на краще  майбутнє! 

Дорогі вчителі, від усього серця 

хочемо подякувати Вам за Ваше ста-

рання і терпіння! 

З повагою учні 11-Б класу  

Вітаю тебе з початком ново-

го навчального року. Бажаю про-

вести його, як одну з найкращих 

миттєвостей твого життя. 

(Дем’янчук Денис) 

Нехай кожна сходинка твого 

шкільного життя веде тебе на 

довгоосяжну та барвисту доріж-

ку, по якій ти повинен крокувати 

сміливо та впевнено. (Локотько 

Юлія) 

Бажаю тобі досягти того, що 

ти задумав. Бажаю успіхів не 

тільки в навчанні, а й досягнень у 

спорті. (Іван Помінчук) 

Хочу побажати тобі терпіння 

та гарних оцінок, щоб всі переш-

коди долав з легкістю. (Дарина 

Тульєва) 

Не лінуйся, а навчайся-це 

тобі знадобиться в майбутньому. 

(Анастасія Омельченко) 

Друже, не залишай навчання 

на завтра, бо це завтра ніколи не 

настане. (Оксана Осіпчук) 

Бажаю успіхів у навчанні, 

терпіння. Завжди слухайтесь вчи-

телів—вони вам бажають добра! 

(Козел Владислав) 

Проте, друже, не варто забу-

вати, що без наполегливої та 

важкої розумової праці ти не здобу-

деш бажаних результатів. Отже, 

працюй!!  (Гордєєв B’ячеслав) 

Тобі потрібно набратись терпін-

ня і наполегливості, щоб роки на-

вчання стали для тебе сповненими 

незабутніми враженнями, приголом-

шливими відкриттями. (Кочин Єли-

завета) 

Десятикласники, коли станете 

учнями 11-го класу—«тікати пізно»!

Навчайтесь, щоб результат 9-го 

класу так ним і залишався, а не став 

документом для вступу по закінчен-

ню школи!(Антоненко Валентин) 

Знання не торба, за спиною не 

носити. (Волощук Вікторія) 

Юний друже! 


