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Вже стало традицією, що на початку 

грудня в школі проводяться заходи для 

дітей з особливими потребами. 

Третє грудня—день холодний, зимо-

вий, нелагідний, суворий, як і саме 

життя людей з особливими потребами. 

В житті їм непросто, часом буває роз-

пач, безвихідь, самотність, але вони 

мають чималу силу волі, здатні досягти 

життєвих вершин, бо наділені щирим 

серцем. 

Поява кожної людини на Землі—це 

своєрідне збагачення Всесвіту. І кож-

на людина має свій індивідуально 

усвідомлений сенс життя. Одні вбача-

ють його у праці, інші—у коханні, тре-

ті—у самовдосконаленні, пізнанні, 

четверті—в роботі, п'яті—у служінні 

Богові, дехто—у співчутті та милосерді. 

Створений флешмоб, який 

пройшов для дітей з особливими потреба-

ми, мав назву “Зігріймо разом світ”. За-

вдячуючи учням 2-Б класу, класоводу 

Кондратюк Л.В., вчителю фізичного вихо-

вання Волощук О.О., психологу Матяш 

М.А., практикантам Никитюк Т. та Кот М. 

свято пройшло весело, дружелюбно та 

було взаємним. Веселі старти, нічні танці 

та роздані компліменти з побажаннями у 

вигляді сердець зблизили дітей та дорос-

лих. 

Кожна країна має певний розвиток. 

Говорити про розвиненість країни можна 

з точки зору її відношення до найменш 

захищених людей: пенсіонерів, дітей та 

інвалідів.  

Керівництво району, органи соціально-

го захисту звітували про надану допомогу, 

адаптацію, реабілітацію перед дітьми 

Ємільчинщини з особливими потребами. 

Цікавий захід з елементами презентації 

продемонстрували працівники соціальної 

служби на чолі з Сорокою В.І. 

Але найбільше здивувало наших дітей, 

коли до малої зали засідань завітала де-

легація із Швейцарії з піснями, притчами, 

а особливо з подарунками.  

Святкування з дітьми, для цих людей, 

було особливим, вони подарували  книж-

ки та компліменти. Найактивнішими учас-

никами заходу стали: Алілуйко Роман (5-А 

кл.), Ганська Любов (8-А кл.індив.навч), 

Дегтяренко Олексій (7-Б кл.) Хочеться за-

уважити, що кожна людина, суспільство, 

країна відповідальні за людей, які ні чим 

не відрізняються, але обділені долею, тому 

хотілося б, щоб цих людей не залишали без 

уваги та звітували перед власною совістю. 

Чужа біда—вона завжди чужа.  

До поки в дім до тебе не вдереться, 

Ну а ввірветься—всадить враз ножа, 

І не збагнеш, з тобою що стається. 

Розкриймо очі, коли люди, 

Почуймо голос слабких у біді, 

Бо ми не знаємо, що завтра буде, 

Коли на Божім станемо суді. 

Практичний психолог  

Матяш Марина Андріївна 

Вистава класу проходила у світлиці, 

чий інтер'єр був відтворенням побуту 

давнього українського народу. Прига-

даймо на хвилину, як святкували вечор-

ниці українці. Для проведення вечор-

ниць дівчата підшуковували простору 

хату. Господиня цього дому-жінка 

(бабуся, вдова). Саме вона стежила за 

дотриманням усіх звичаїв та традицій 

під час вечорниць. Господинею у нашо-

му випадку була Омельянчук Анастасія, 

а господарем—Грабовський Владислав. 

Вони зуміли реалістично, талановито 

передати діалог між нашими предками, 

Одним із унікальних, с а м о б у т н і х 

явищ нашої нації, що розкриває щиру та 

романтичну українську душу, є вечорниці—

осінньо-зимові вечірні розваги наших пре-

дків. Нещодавно 13 грудня ми святкували 

Андріївські вечорниці, які залишили по собі 

чимало приємних емоцій. 

Учні 9-А класу створили цікаву інтерпре-

тацію на дану тематику, максимально точ-

но відобразивши, як святкували вечорниці 

наші предки. 

показати їхню живу, розмовну мову. 

Господар розповів нам цікаву історію про те, 

як вони з кумом вареники ліпили”. Після цього 

наші дівчата ворожили, намагалися дізнатися 

у долі ім’я судженого-ряженого, рахували кілоч-

ки. Потім до світлиці завітали парубки та хлоп-

ці. Вони передражнювали дівчат, розповідали 

різноманітні історії, казки, співали пісень, тан-

цювали, залицялися. 

Головним символом 

наших Андріївських 

вечорниць була ка-

лита, якою хлопці 

дуже хотіли почасту-

вати. Ще ми обира-

ли пана Калитинсь-

кого. Отримати це 

звання міг той, хто проходив певне випробу-

вання, яке було не всім під силу. Під кінець 

свята ми подякували господарям за гостин-

ність та пригостили всіх бажаючих калитою, 

пиріжками, варениками. Багато гостей були 

задоволені результатами нашої клопіткої праці. 

Петрук Олексій, 9-А клас 



 Дружно і завзято відгукнулися учні на-

шої школи на проведення конкурсної про-

грами “Містер-Твістер”. Учасники з 8-11 

класів старанно готувалися, і на самому 

святі представили себе справжніми джент-

льменами, віртуозами слів, артистами Голі-

вуду, знавцями хороших манер. 

Учні 8-Б класу—Радчук Н.. Антощук В., 

Борса Л., Лямець В., Євтушок А., Саган І., 

які відвідують 

л і т е р а т у р н о -

д р а м а т и ч н и й 

г у р т о к 

“Мельпомена”, 

виявили диктор-

ські та акторські 

уміння. Вони 

запрошували до конкурсів вболівальників, 

вміло і змістовно оголошували і проводили 

номери.  

Нашому святу передували тривога і кло-

пітка праця самих конкурсантів. Ці гарні, 

мужні юнаки дарували на святі свій талант 

та майстерність, тренували своє тіло та ду-

шу. 

Гості конкурсу—учні, вчителі, батьки підт-

римували оплесками та щирими посмішка-

ми. 

Конкурсна програма була різноманітна. 

Це і “Презентація”, де юнаки розповіли про 

свої мрії і захоплення, “Лицарський турнір”, 

коли  були зачитані листи літературним ге-

роїням. У конкурсі “Послуги косметолога” 

у ч - ні стали на 10 хвилин д и -

зайнерами і створили новий 

образ дівчини сучасності. А от у 

конкурсі “Найкращі компліменти” 

всі присутні дізналися, скільки є 

напрочуд гарних слів для дівчат. 

Вболівальники теж подарували 

гарні компліменти своїм класним 

керівникам. Ми навіть і не здогаду-

валися, що вчителі—це фіалки, со-

нечка, маківки, лебідки. 

А дівчата--вболівальниці змага-

лися у конкурсі “Дівоча коса”, де 

перемогла учениця 11-А класу. 

У конкурсі “Майстер-шеф” юна-

ки поділилися рецептами приготу-

в а н н я  н а с т у п н и х  с т р а в : 

“Український борщ”,  салат 

“Олів’є”, “Пироги з маком”, 

“Вареники з капустою”, “ Юшка з 

грибами”,”Голубці”. 

Глядачі дізналися, що вони вмі-

ють готувати… і люблять смачно 

поїсти. Ох ці наші хлопці!!! 

Під час церемонії нагоро-

дження хвилювалися всі. Зал очікував 

своїх переможців, а учасники мріяли 

про перемогу. 

У номінації “Найвеселіший” свої тала-

нти довів Жабровець Антон, учень 9-Б 

класу.  

У номінації “Найартистичніший” пе-

реміг Войцехівський Дмитро, учень 8-Б 

класу. 

У номінації “Найелегантніший” став 

першим Грабовський Влад, учень 9-А 

класу. 

У номінації “Найввічливіший”  приз 

отримав Кузько Віктор, учень 8-А класу. 

У номінації “Найвинахідливіший” 

показав свої таланти Гордєєв В'ячеслав, 

учень 11-Б класу. 

А “Містером-Твістером” школи журі 

обрало Палько Олександра, учня 11-А 

класу. 

Всі конкурсанти отримали подарун-

ки. Спонсорами нашого свята стали 

учні 8-11 класів на чолі з класними 

керівниками Тульєвою О.В., Марчен-

ко Л.С., Павленко Т.Є., Арештович 

О.В., Чиж І.І., Шпак В.М., Слюсаревою 

К.В,учні 5-А класу (кл. керівник Кова-

ленко С.К.), учні 6-А класу (кл. керів-

ник Дідус І.М.) 

Всім велика подяка за підтримку і 

розуміння. 

 Керівник гуртка “Мельпомена” 

Дідус Ірина Миколаївна 

З 

того часу, 

як ми 

прийшли 

до школи, 

в нашому 

житті від-

б у л о с я 

б а г а т о 

подій. Найяскравіше нам запам'ятала-

ся подія—проведення родиного свята. 

На свято завітало багато гостей. 

Ми їм продекламували вірші, заспіва-

ли пісні, затан- цювали танець. 

Під час 

проведен-

ня свята 

батьки та-

кож брали 

участь. Між 

ними були 

проведені 

конкурси , 

де вони показали, наскільки знають 

та люблять своїх дітей.  

А наприкінці свята наші рідні, на 

знак вдячності, почастували нас запаш-

ним короваєм!  

 Учні, 1-А класу 

А на святі хлопчики і дів-

чатка розповідали вірші 

про Миколая, співали 

пісні, танцю-

вали, підготу-

вали сценки, 

у яких пока-

зували, як 

вони готують-

ся до зустрічі із Мико-

лаєм. 

За це в нагороду 

діти отримали від Свя-

Н а й у -

любленіше свято, 

якого чекає вся діт-

вора—день Святого 

Миколая. З нетер-

пінням на нього 

чекали і учні 4-Б 

класу. Саме в пере-

ддень свята до дітей 

завітав Святий Миколай. Він наказував 

дітям бути чемними, робити добро, не 

ображати нікого, не сваритися. 

того Миколая довгоочікувані подарунки, від 

яких на обличчях з'явилися щаслива усміш-

ка і дитяча радість. 

На завершення свята 

діти дякували Миколаю 

за подарунки та проси-

ли у Господа щасливої 

долі та здоров'я тим, 

хто завітав на свято. 

Туровська Наталія Ва-

силівна,  

вихователь 4-Б класу 



Відчуття 

т е п л а , 

д о б р а , 

сімейно-

го затиш-

ку зали-

шилось у 

с е р ц і 

п і с л я 

родинно-

го свята 

“ Т і л ь к и 

родина, як зірка єдина, твій поря-

тунок, надійний причал”, яке не-

щодавно було проведено в 1-Б 

класі. 

У святі взяли участь не тільки 

учні класу, а й прекрасні талано-

виті родини. Свято перетворилось 

у єднання родин. Відчути атмосферу 

родинного тепла допомогли розповіді 

про цікаві та смішні випадки із сімей-

н о г о 

ж и т т я . 

У п р о -

д о в ж 

у с ь о г о 

с в я т а 

звучали 

в і р ш о -

в а н і 

р я д к и 

ведучих 

та дітей. Лунали пісні та виконувалися 

таночки. А потім сім’я Борисюків пода-

рувала оберіг у вигляді ляльок-мотанок, 

а від батьківського комітету був подаро-

ваний хлібний кошик. Свято вдалося. 

Якби більше  у нас було б таких захо-

дів, і престиж сім’ї був би набагато 

вищий, і суспільство наше було б кра-

щим, і душі наші світлішали й добріша-

ли.                    Класовод 1-Б класу  

Шепель Любов Кузьмівна 

Цієї осені я їздила відпочивати у 

прекрасне місто України—Одесу, де 

біля безкрайого берегу Чорного мо-

ря та серед ласкавого 

шепоту хвиль розта-

шована країна дитин-

ства —”Молода гвар-

дія” 

Коли я приїхала в 

“Молоду гвардію”, 

мене теплим осіннім 

промінням зустрів 

табір “Сонячний” і ХІІ 

тематична зміна 

“Планета добра”, яка 

була спрямована на 

формування духовної культури, наці-

ональної свідомості та морально-

етичних якостей дітей. Вражає сво-

єю красою територія табору, на якій 

висаджено 2,5 тисяч дерев, приве-

зених з різних країн світу. А ще вели-

ка кількість квітів, лише троянд бли-

зько 5 тисяч. Ще я бачила білок, які 

стали вже майже ручними. На екску-

рсії до зали “Історія Молодої гвардії” 

дізналась про виникнення табору. В 

залі створені фотовиставки. Є фото, 

починаючи з 1924—28 років. У вітри-

нах я побачила піонерські символи і 

атрибути. Цікавою була екскурсія міс-

том та ознайо-

млення з істо-

рією та відо-

мими місця-

ми, спорудами 

такими як: 12-

й стілець, Де-

рибас і вська 

вулиця, Місь-

кий сад. Опер-

ний театр, па-

м'ятник Леоні-

ду Утьосову, 

Потьомкінські сходи, Тещин міст. 

Тематична зміна включала в себе 

ряд різних заходів, конкурсів, свят. Зок-

рема, конкурси відеороликів “100 ідей 

для України”,”Біль мого народу”, 

“Україна на весь світ єдина”, “Свято 

дитинства”, “День здоров'я, “Світ про-

фесій”, фестиваль ”Творчість дарує кри-

ла”, конкурс дитячого танцю “Kids 

dans”. 

Я брала участь у фестивалі 

“Творчість дарує крила” в номінації 

декоративно-прикладного мистецтва. 

Відбулася творча зустріч учасників фес-

тивалю з професійною художницею, 

дизайнером, учасницею обласних, гру-

пових та всеукраїнських виставок Окса-

ною Здоровецькою. Її роботи знахо-

дяться в приватних колекціях України, 

Германії, Канади. Художниця поділила-

ся своїм досвідом з юними творцями 

та надала поради щодо використання 

різних матеріалів для роботи. Також 

проаналізувала роботи учасників. Наго-

родила мене дипломом за ІІІ місце в 

номінації декоративно-прикладне мис-

тецтво. Після зустрічі показала свої ро-

боти. В таборі в мене не було навіть 

вільного часу, бо кожен день я займа-

лася підготовкою до заходів. Відвідува-

ла гуртки, ходила до моря на спортивні 

години. Цікавими були вечірні вогники. 

Я знайшла нових друзів. Мені було тяж-

ко залишати табір. 

Раджу всім побувати в цій країні 

мрій. 

Ярошук Надія, 10-Б клас 



Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 

Ні для кого не секрет, що пер-

ша школа має багато талантів різ-

них напрямків. Неодноразово 

наші, учні  займали призові місця 

в обласних і районних олімпіа-

дах,конкурсах,змаганнях. 

Багато учнів займаються в 

музичній школі, деякі з них навіть 

навчаються за музичним фахом. 

Не менше в нас і дітей, які займа-

ються орігамі, плетінням, малю-

ванням і т. д. За ініціативи школи 

був створений драматичний кру-

жок «Мельпомена». Одним сло-

вом, школа виховує  митців та 

обдарованих людей. 

Саме в нашій школі не так 

давно, в 2014 році, було створено 

рок-групу «Black_Riders». Заснов-

никами  стали старшокласники з 

великою мрією: Палько Олек-

сандр, Бриж Владислав і Мельник 

Дмитро. 

Почалось все, можна сказати, 

з жарту про створення групи. Спо-

чатку це дійсно виглядало смішно, 

але потім переросло в досить сер-

йозні речі. Найважче насправді 

було не створити гурт, а придумати 

йому назву. Ми довго ламали голо-

ву, але все ж зупинилися на одно-

му «Black_Riders» (з англ. Чорні 

Верш- ники). До цього були різні 

варіанти, такі як: «Black Bendera», 

«Halva», «Five fires», «Art Masters», «Black 

Saver», «Bas» та інші. Але по сьогоднішній 

день ми «Black_Riders». 

Після того як ми придумали назву, ми 

почали працювати над репертуаром. Лі-

дером групи і соло-гітаристом став Олек-

сандр Палько, ритм-гітара Дмитро Мель-

ник, бас-гітара – Бриж Владислав. Найпо-

пулярнішим нашим хітом стала пісня 

«Воїни Світла». Перш ніж нормально її 

обробити ми репетирували місяць, довгу-

вато як для однієї пісні, проте кожен по-

винен з чогось почати. Зі слів О.Палька: 

«Пам’ятаю як підсилювали гітари стари-

ми «свистячими» мікрофонами, свист був 

жахливий, але ним ми пробивали собі 

дорогу вперед». Після довгих зусиль і ста-

рань ми змогли 

ідеально відпра-

цювати три пісні, з 

якими виступили 9 

травня в нашому 

селищі. На той час 

до нас приєдна-

лись вокаліст – 

Світлана Примак і 

клавішник Прище-

па Дмитро. Зі спо-

гадів Дмитра Ме-

льника: «Руки тре-

мтіли від хвилю-

вання, іноді не 

попадав в ноти, 

єдиний, хто був 

впевнений в собі 

бас-гітаріст…, його вза-

галі було не чути». Ми дали перший бій, 

який вирішив нашу подальшу долю в 

музичній кар’єрі, ми затвердили себеяк 

гурт – назад дороги вже не було. 

Ми виросли і стали більш досвідчені. 

Тепер в нас з’явилась своя апаратура і 

ми почали готуватися до літнього туру 

разом з гуртом «Fogy Side» на чолі з Ва-

димом Шпаком – ударні, Русланом Зелін-

ським і Сергієм Савочкіним – бас-гітара 

та Микола Омельченко – гітарист-віртуоз. 

Звісно завжди щось іде не так і наш бас 

зламався, але завдяки зусиллям 

О.Палька і В. Шпака, особлива подяка Р. 

Зелінському, гурт відновився у повному 

складі і дав 2 концерти в Ємільчиному. 

Був запланований і третій, але через су-

перечності складу гурту він не відбувся. 

Сьогодні ми «придбали» Анатолія Вой-

цехівського і Наталію Войцехівську – уда-

рні та вокал + клавішні, але через непе-

редбачуваність долі втратили С. Примак і 

Д. Прищепу.  

«Black_Riders» живе далі, співпрацює 

з «Rax Enterprises» і «Melnyk Production 

Studic», ми створили і входимо в Єміль-

чинську музичну спілку разом із «Fogy 

Side». Чекаємо нові гурти тут. Ми за роз-

виток музики нашого краю і школи, не-

хай це буде рок, але це єдиний ефектив-

ний спосіб зацікавити молодь та спрово-

кувати її до розвитку. 

Я вірю в щасливе майбутнє нашої 

групи, в планах світові турне, нові пісні, 

нова апаратура, зокрема бас. Ми пише-

мо безліч своїх пісень, які вже не раз 

представляли. Заради наших фанатів, а 

головне музики, ми працюємо далі, захи-

щаючи честь школи на своєму фронті, 

рок-фронті. 

Адже музика – наш спосіб розра-

хуватися із життям. 

Дякуємо, вам «Black_Riders». 

Бриж Владислав, 10-Б клас 
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