
Захисник — це людина, яка захи-

щає, обороняє від нападу, замаху, 

удару, ворожих людей, небезпечних 

дій. 

     Історія захисників Украї-

ни бере свій початок ще з дав-

ньої Київської Русі, переходить 

до доби козацтва, часів УНР та 

років Другої світової війни. До 

2014 року День Захисника 

Вітчизни відзначавсь 23 люто-

го, але з початком війни на 

Сході України Указом Президе-

нта України його було перене-

сено на 14 жовтня. 

    Чотирнадцяте жовтня — 

це свято Покрови, день козацтва та 

день утворення Української Повс-

танської Армії. Саме Пресвята Бого-

родиця була покровителькою коза-

ків та вояків УПА. Сьогодні з надією 

всі чекають захисту і оберегу тих, хто 

захищає наш сон, хто не спить на 

східних рубежах нашої держави, 

відстоюючи її незалежність і ціліс-

ність. 

    Свято Захисника України в Ємі-

льчиному розпочалось з мітингу 

біля пам’ятника  Тарасу Григо-

ровичу Шевченку, де виступали 

з промовою голова районної 

державної адміністрації і засту-

пник голови районної ради. 

Помоли-

лись за 

всіх по-

леглих у 

війні за 

У к р а ї н у 

польський та український священники. 

В цьому мітингу взяла участь і делега-

ція нашої школи. Після мітингу відбуло-

ся покладання квітів до меморіальних 

дошок полеглим у війні  на Сході Украї-

ни. За день до свята у районному буди-

нку Культури вшанували воїнів АТО, 

кожен з них отримав відзнаку за служ-

бу. А біля  школи відбулась лінійка, на 

якій учні вшанували пам'ять загиблих 

героїв — учнів нашої школи. 

Також 8-Б 

клас  про-

вів свято 

до дня ко-

зацтва, а 

шістнадця-

того жовт-

ня відбув-

ся дитячий 

к о н ц е р т 

патріотич-

ної пісні, 

де брали участь і ми. 

 Чи потрібно таке свято? Так.. Шано-

вні учні, поважайте всіх захисників на-

шої Батьківщини, незалежно від того, 

під чиїм  прапором вони були. Через 

сьогоднішню ситуацію в країні ряди 

ветеранів та героїв поповнюють все 

нові люди, які воюють за нас з вами на 

Сході України. Завжди допомагайте 

тим, хто за вас та ваше майбутнє свою 

кров проливав.  Ми з вами — майбутнє 

України, і повинні підтримувати тих, хто 

стоїть на захисті рідної держави! 

Слава Україні та 

Вічна Слава Героям!  

Палько Олександр, 11-А клас 
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На цьому тижні відбувся дуже ці-

кавий захід «Ми нащадки козацько-

го роду». Класний керівник 8-Б класу 

Шпак Валентина Миколаївна органі-

зувала веселі, цікаві, патріотичні 

конкурси для учнів 8-А та 8-б  класів. 

Наші козаки мірялися силою, само-

тужки намагалися «приготувати» борщ, 

куштували найвідомішу козацьку стра-

ву – куліш, відгадували загадки та допо-

внювали прислів’я. А як цікаво було 

спостерігати за веселим і швидким 

обяганням у справжнього козака! Оці-

нювали змагання члени журі: Князє-

ва Наталія Петрівна, Євтушок Ната-

лія Миколаївна та учениця 10-А кла-

су Носова Анна.  

   Цей захід об’єднав всіх учнів 

любов”ю  до рідної України, навчив 

цінувати українські традиції, не забу-

вати козацьку славу. 

Саган Ірина, 8-Б клас   



 9 жовтня в нашій школі про-

водилася гра-квест “Я, родина, 

Україна”. Основна мета цього захо-

ду—виховання  почуття патріотизму 

в кожної дитини. Тому що саме з 

нас формується нове українське 

суспільство. 

М о я 

Україна 

почина-

ється з 

мене, з 

м о є ї 

родини. 

Адже як 

ми знаємо свою країну, так і 

будемо будувати наше майбут-

нє. А яка Україна без символів, 

без оберегів, без здорової нації 

і найголовніше—без історії? Са-

ме так називалися станції нашої 

г р и :  “ П р е з и д е н т с ь к а ” , 

“Народознавча”, “Символічна”. Ця 

гра дала нам можливість проявити 

свої знання історії, народознавст-

ва, показати свої фізичні можливо-

сті і т. д. 

Всі учасники були задоволені і всіх 

переповнювало почуття гордості за 

зароблені власними знаннями бали. 

Адже ми вкот-

ре довели, що 

з н а н н я — ц е 

сила, яке є 

ч а с т и н о ю 

нашого шкіль-

ного життя. 

Ми впевнені, 

що ми гідні 

називатися патріотами України. А 

наша держава нехай знає: справжні 

українці — це ми! 

 Федук О.,Осіпчук А., 9-Б клас 

кликати довіру в учнів. 

На посаду президента було 

5 кандидатів: 

Кондратюк Анна, Осіпчук 

А н а с т а с і я , 

Радчук Ната-

лія, Борса Єли-

завета, Саух 

Богдан. 

Голосування про-

ходило цілий 

день. У холі шко-

ли були розміще-

ні передвиборчі 

програми кожного з кандидатів. На 

першому поверсі знаходилась ви-

борча комісія. Саме туди і підходи-

ли голосувати «юні виборці». Кож-

ному учню 5-11 класів видавався 

бюлетень, на якому було надруко-

вано імена кандидатів. Кожен ро-

бив свій вибір. Голосування було 

анонімним. Для того, щоб уникнути 

Всім учням школи відомо, що 20 

жовтня в нашій школі проходили 

загальношкільні вибори. Це наш 

власний «референдум», суть якого 

полягала в тому, кого ми бачимо в 

ролі нового президента 

школи. 

Президент школи – 

важлива посада. Це та 

людина, котра очолює 

весь учнівський колектив. 

А отже, є відповідальним 

та зразковим учнем. Це 

відмінник у навчанні, 

учень дисциплінований, 

як у школі, так і поза її межами. Пре-

зидент школи є прикладом для наслі-

дування. Крім того, цей учень пови-

нен приймати активну участь у житті 

нашої школи. Він може бути ініціато-

ром проведення різних конкурсів, 

квестів, шоу та багато чого іншого. 

Президент школи представляє учнів-

ський колектив, а отже повинен ви-

фальсифікації 

комісія мала 

списки всіх 

учнів, в яких 

позначалось, 

голосував 

учень чи ні. 

Тому віддати 

свій голос 

двічі не вдалося нікому. 

Підрахувавши голоси, комісія 

визначила нового президента школи. 

Саме Кондратюк Анна, учениця 9-А 

класу стає новим президентом школи, 

з чим щиро її вітаємо.  

На думку учнів нашої школи 

саме вона гідна цієї посади. Бажаємо 

Анні творчої наснаги та щасливого 

президентства. Можливо, саме вона 

внесе зміни до життя нашої школи, 

зробить його ще цікавішим. Вітаємо 

Кондратюк Анну з перемогою на на-

ших загальношкільних виборах! 

Левченко Світлана, 10-Б клас 

 

12 жовтня у 8-Б класі відбулася 

географічна гра знавців Африки. 

Було дві команди «Паралелі» і 

«Меридіан». 

Цікавих завдань було багато: 

бліц-опитування, складання карти 

Африки, командні змагання, кон-

курс командирів, де потрібно було 

показати гарні знання карти.  

Учасники команд проявили 

неабиякі здібності. 

В кінці конкурсу 

оголосили перемож-

ців. Це була коман-

да «Меридіан». Оби-

дві команди були 

нагороджені грамо-

тами. 

Радчук Наталія, 8-Б 

клас 



Закінчилося літо так само непо-

мітно, як і почалося. Закружляли  

вихором у повітрі яскраві листоч-

ки. Дерева  закивали голим віт-

тям, дякуючи сонечку за літнє теп-

ло і ласку.  

Запанувала 

в природі  

осінь. Незвич-

но холодно 

стає вранці й 

уночі. Лише 

вдень пригрі-

ває сонечко, 

немов нама-

гається нага-

дати про літо. 

Поля одиноко пустують, у домівках 

відпочивають землероби, стомле-

ні довготривалою працею. Люди 

смакують солодкими плодами: 

жовтобокими грушками, червоно-

щокими яблуками, синіми грона-

ми винограду. Сіре небо все часті-

ше затягують хмари. Інколи сієть-

ся дрібний дощ. Довшають ночі, 

коротшають дні. 

Ліс стоїть сумний і мовчазний, 

здається, що він глибоко замисли-

вся. Проте де-не-де  видніються 

грибочки, які так і очікують моме-

нту стрибнути  в кошик. У очах 

рябіють зелені, жовті і червоні 

кольори.  Раптовий порив вітру 

безжально зриває осінню красу з 

сумних кленів. Схожі на величез-

них велетнів, розкинувши вітки, 

стоять жовті дуби. Придивившись, 

можна помітити рум’янець на листоч-

ках. Провідати осінній ліс приходять 

діточки, щоб зловити сіренького зайчи-

ка і побачити, як білочка  запасається 

шишками на зиму. Дитячий сміх роз-

ливається на неосяжну відстань. 

Побідніли клумби біля буди-

нків, відцвіли  айстри, жор-

жини, чорнобривці. Але 

осінь ще порадує нас. По-

чинають розквітати хризан-

теми і морозки. У повітрі 

витають безліч солодких 

запахів. Це свідчить про 

швидкий прихід зими. 

Високо в небі дзвінко курликають 

журавлі. Вони збираються у зграї і ле-

тять на південь.  Десь високо вгорі 

перекликаються дикі  гуси. У рідних 

краях дуже холодно, і вони вимушені 

летіти туди, де тепло.  

У такі дні на якусь мить душу покри-

ває світлий смуток. Ми поринаємо в 

роздуми про сенс людського буття. Усе 

це є ознаками того, що настала най-

красивіша пора року, яку оспівували  

художники, композитори, поети. На-

стала  золота осінь: 

Десь осінь гуляє з палицею, 

Не знайти у квітах відповіді. 

Чому так тяжко і болісно? 

І знову відходить літо… 
 

Не знайти у квітках зів’янутих, 

Зігнувшись питальним знаком, 

Тої ласки й тепла, що так бажано, 

І  завдає це тяжкого удару… 
 

Не знайти більш великої радості 

У співі лісних пташечок. 

Це щось незрозуміле, й образливо 

Діє на плин думок. 
 

Десь осінь гуляє з палицею, 

І змінювати щось уже пізно… 

Чому душа так засмучена, 

Й потрібно прощатись із чи-

мось?. 

Москальчук Марина, 10-Б клас 

Вишитий рушник посідає в 

Україні особливе місце. Рушник яв-

ляється одним із символів України. 

Він є неодмінним атрибутом народ-

ного побуту. Жодна визначна подія в 

житті українського народу не прохо-

дить без його участі. Рушник широко 

застосовувався під час народження 

дитини. Особливу роль рушник відіг-

равав у весільних обрядах. Кожна 

дівчина на посаг повинна була ви-

шити не менше дванадцяти-

чотирнадцяти рушників. 

А в коморі сволок, 

На ньому рушників сорок. 

Бережіте, внесіте 

Та боярів прикрасіте. 

Широко використовувалися 

рушники в декоративному оздоблені 

інтер’єру хати. Рушники часто дару-

вали матері синам у 

дорогу. 

І в дорогу далеку  

Ти мене на зорі про-

воджала. 

І рушник вишива-

ний 

На щастя, на долю дала. 

Навіть сьогодні рушники не втра-

тили свою актуальність та символічне 

значення. У нашій школі є традиція: 

одинадцятикласників урочисто запро-

шують на свято останнього дзвоника. 

Вони проходять під піднятими вишити-

ми рушниками, які тримають їхні бать-

ки. Ця різнобарвна «вишита дорога» є 

символом життя – щедрого, гарного, 

мудрого. І зворушують 

серце всіх присутніх ці 

хвилини радості і смутку 

водночас. Так що допо-

ки буде вишиватись жит-

тя «червоними і чорни-

ми нитками», наша слав-

на Україна буде гордити-

ся своїми дочками і си-

нами. 

Гуменюк Дарина, 9-Б клас 



Чому ж народ байдужим став? 

Чому ж не хоче вірити своїй країні? 

Я відповідь ніяк знайти не можу. 

Але відповідь така ж проста, 

Як подих вітру й спів солов'я. 

На владу скарги всі несуть, 

Але на себе ніхто не хоче глянуть. 

Що для країни, брате, ти зробив, 

Для процвітання рідної держави? 

 

Я знаю: наша влада не свята. 

Багато помилок зробила, знаю, 

Але лиш разом, усім народом, 

Ми зможемо піднятися на ноги. 

Ти не жалійсь, а краще щось роби. 

Бо лише з тебе розпочнеться процвітання рідної держави! 

Олександр Палько, 11-А клас 

               Осінь 

Осіннє сонечко встає 
І розганяє вранішній туман. 

Пташки пробуджуються з ним, 

І люди метушаться, як мурашки. 
 

О, яка ж прекрасна осінь! 
Коли опале листя під ногами шелестить. 

І вже проміння 

Нас менше радує своїм теплом. 

 

І на дворі погода прохолодна, 

Усе частіше вітер наганяє хмар. 

І дощ приходить до людей… 

О,я ка ж прекрасна осінь! 

 

Олександр Палько, 11-А клас 
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Країна починається з тебе 

Скажіть мені… 

Скажіть мені, панове депутати, 

Що для країни ви зробили за ці роки? 

Можливо, ви побудували школи? 

Чи людям зарплатню підвищити змогли? 

Чи може я сліпий? 

Цього всього не бачу, 

І наш народ, як у Європі, жити став? 

 

Та ні.... це лише сон.... 

Ви нашу рідну Україну -неньку 

Роздерли на шматки. 

Розкрали і сховали по кишенях, 

Що тільки можна, винести змогли, 

А про народ згадати не змогли... 

 

Для України нелегкий час настав. 

Агресор, що був братом, 

Нашої крові забажав. 

Відтяв він Крим і зажадав Донбасу. 

Та просто так йому нас не здолати! 

Завдячуючи воякам країна встоїть, 

Але не вам.... 

 

Народ ніколи не пробачить всі ваші 

Зради і брехню, 

Яку ви вішали усім на вуха. 

"Ти ще малий"- сказали б ви. 

Та не дурний. 

Такі, як я - майбутнє для держави, 

А вам горіти в пеклі всім! 

Олександр Палько, 11-А клас 


