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Випуск №65
29 лютого 2016 року
висловлювань вивели народ України на Майдан. Це була справжня
Революція Гідності.
На початку 2014 року держава
надкололась на народ і владу, які
між собою вели безперервну боро-

Шлях України ніколи не був
легким. Не став винятком і 2013
рік. Саме тоді сталася подія, яка
сколихнула всю Україну і змінила
світову думку про нас. А все почалося із звичайного осіннього
дня, коли Президент України Віктор Янукович відмовився підписувати асоціацію з ЄС. Нас знову
цинічно позбавили права вибору. Люди пішли на мітинг у Києві.
Нічого особливого. Ніхто ще тоді
не думав, що якісь протести маленької групки людей виведуть
на вулиці сотні тисяч громадян
України з бажанням відстояти
своє право. Але влада грубо розправилась з молодими активістами, що і викликало у суспільстві
величезне невдоволення. Приниження гідності, заборона вільних

Учні нашого класу активно
відгукнулися на Всеукраїнські
акції “Кришечка”, “Подаруй
воїну книгу”,“Напиши листа
воїну”. Нам не заважали морози, снігові хурделиці, а ні карантин. Члени наших сімей стали
добрими та надійними помічниками у виборі книги. Отож, з
15 учнів класу ми подарували
13 книг. Нехай ці твори зігріють душі бійців, а приємні спогади
про прочитане допоможуть у нелегких воєнних буднях.

тьбу. Боротьба виявилася кривавою. Небесна сотня найвідданіших
патріотів нашої землі стала навічно
втіленням незламного духу народу,
який не хоче жити у рабстві...
Після чотирьох місяців боротьби диктатор втік. І на його місце
прийшли інші політики. На жаль, за
два роки мало що змінилося. Новий
Президент, новий уряд, а мітла постарому мете. Україна пов’язла у
війні з Росією і тотальною корупцією. Ідеали Майдану ще не досягнуті. Європа допомагає нам вийти з
цих проблем, але надто важко да-

Що стосується кришечок, то
ми з неабияким
азартом
взялися до
справи.
Зібрали
2 8 4 9
штук. Класний керівник Дідус Ірина Миколаївна
провела у класі конкурс, хто збере більше. Найактивніші отримали призи. Це

ється нашій країні кожне позитивне зрушення як у політичній, так
і у економічній сферах.
Скільки ще ми мусимо пролити крові, щоб здобути право на
повноцінне життя?! Проте і назад
вороття нема. Наш поступ тільки
вперед, ні кроку назад, бо якщо
схибимо зараз, нащадки нам не
пробачать...
19 лютого 2016 року учні
нашої школи хвилиною мовчання
вшанували героїв Небесної Сотні, запалили свічки пам’яті.

Я бачу майбутнє моєї країни
в злагоді народу і держави, знищенні корупції. Разом ми збудуємо нову націю. Зробили революцію— піднімемо державу.
Обухов Ігор, 11-А клас

Дідус О. Горбатюк Р, Авраменко А.
Інтер Т., Поплавський Д. Інші отримали подяки.
Також ми написали листи та виготовили для солдат валентинки.
Наш обов'язок— вчитися. Але коли
потрібна країні допомога, ми завжди
готові її надати.
Бажаємо героям витримки і мужності, а учням школи—бути надійними помічниками у добрих справах.

Буздуган Діана,
командир 6-А класу

Проаналізувавши не одне
століття битв та війн, з жахом
оглядаєшся назад. Проте сьогодні повертатись назад в минуле
і відтворювати події війн не має
потреби, адже наша держава
творить нову історію, нову битву, нове майбутнє.
Проте історію забути неможливо - вона завжди залишає
свій слід в пам’яті людей. Переглядаючи події сьогоднішньої
української війни, я сміло можу
провести паралель з війною в

Афганістані. Війна в Афганістані, повномасштабний збройний
конфлікт – агресія Радянського
Союзу проти суверенного Афганістану під приводом боротьби
з моджахедами, який розпочався у грудні 1979 нападом спецпідрозділів КДБ СРСР на президентський палац у Кабулі і вбивством президента Хафізулме
Аміна і його оточення та введення у країну “обмеженого

23 лютого в нашому 4-А класі відбулося свято “Українська мова - давня й
молода! Світить рідне слово, як жива
вода!”, приурочене Міжнародному
дню української мови. Це вже другий
відкритий виховний захід у цьому навчальному році, який ми провели разом зі своїм вихователем Становою
Оленою Владиславівною.
Наше свято було дуже цікаве та різноманітне. Адже ми декламували багато віршів, розповідали гуморески та
висловлювання відомих усьому світові
людей. Заспівали більше десятка пісень про мову, “чарівні слова”, жартівливі “Забавлянки” та “Небилиці”.

контингенту” Радянської Армії.
Необґрунтована агресія закінчилась 1989р. Через горнила
радянсько-афганської війни
пройшли більше 160000 українців. З них 2378 загинули, в
тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими,
що потрапили в полон.
Поранення
отримали більше 8000 українців, з них 4687 повернулися інвалідами.
Чи
варті ці втрати посмішки, амбіцій, трофеїв? Відповідь завжди
буде незмінною – ні, адже людське життя – це унікальний дар,
який ніхто не має права відібрати.
Проте ні Радянський Союз, ні
Росія не змогли цього усвідомити, і політика країниагресора продовжується до сьогодні. Українські патріоти подіями Майдану організували громадянську війну, яка дала змогу поставити до влади нове керівництво. Проте, як і в Афганістані, Росія скористалася політичною нестабільністю і вторглась в Україну під іменем країни-миротворця. Організувавши
переворот в Донецькій і Луганській областях та АРК, Росія
розпочала свою агресію за до-

Також ми нагадали, що до перлин української мови належать

помогою продажних маріонеток,
проте цю правду знаємо тільки
ми, ті, хто бореться з цією нечистю. Проте світ, зокрема росіяни,
сприймають події в Україні як
громадянську війну та наступ на
російськомовне населення.
Політика щодо ведення війни в агресора незмінна,
події майже аналогічні,
проте для чого? Навіщо
Росії війна? На мою думку,
сьогодні Росія хоче повернути собі колишню міць шляхом
створення нового СРСР, але я не
визнаю цієї політики, яка несе за
собою тільки людські страждання.
Люди воюють задля ідеї, ідеї, якої
по суті самі і не знають, просто не
має іншого виходу. Пропаганда,
шантаж, корупція шліфують суспільство під одну людину, та поки
живе правда, свобода, дух боротьби – я вірю в те, що ми переможемо. Афганістан витримав навалу – і ми зможемо. Ніколи свідомо людина не віддасть свою свободу тирану.
Ми творимо свою історію, історію вільної країни щасливого народу. Ми вже маємо приклад Афганістану, тому, щоб уникнути
смерті свого брата, потрібно діяти
вже зараз. Якщо люди цінують
життя і розуміють його цінність, то
зроблять все для його збереження. Я вірю в те, що справедливість переможе. Слава Україні!
Бриж Владислав, 10-Б клас

залі, на які їм було важко дати відповідь.
А ще ми запропонували переглянути
народну гру зі співанкою “Мак”. Всі
разом добирали слово у вірші про чарівну мову. А завершили свій виступ молитвою за рідну мову.
Ми вважаємо, що наше свято нікого
з присутніх не залишило байдужими, і
що нам вдалося донести до кожного
серденька слова про багатство, красу,
мелодійність української мови - нашої
гордості. А самі ми мріємо не гасити
наш творчий потенціал, а в майбутньоскоромовки, прислів'я й приказки
та пригадали деякі з них. Загадали му ще більше розвивати.
Учні 4-А класу Гранісевич Вікторія,
загадки всім дорослим присутнім в
Расенчук Софія

24 лютого в нашу школу
завітав представник міжнародного благодійного фонду “Місія
в Україні” - Злата Ігорівна Коледнюк. Вона є учасником фонду, що допомагає найуразливішим верствам населення. За
професією — гінеколог, тому
допомагає жінкам, дівчатам.
Саме вона провела з нами
виховну годину. На ній були
присутні учні 8-11 класів. Після
перегляду відеоролику ми дізналися про деякі венеричні
захворювання, кожен міг поставити питання, яке його турбувало.
Дуже важливо, аби кожен з
нас знав, що може бути через
один необдуманий вчинок. Головне — кожен виніс для себе
певний урок. Зараз ми перебуваємо саме в тому віці, коли
хочеться бути набагато дорослішими. Часто таке прагнення

закінчується не надто щасливо.
Так, ми приймаємо рішення щодо
себе, і лише ми. Саме ми будемо
за нього відповідати. Хотілося б,

щоб, приймаючи такі рішення, ми
не кусали потім лікті за наслідки.
Один вечір, один вчинок можуть
кардинально змінити наше життя.
Головне—знати, чому ти це робиш і
чи потрібно це.
Дуже прикро, що деякі жінки,
завагітнівши, роблять аборти. Вже
тоді в ній існує нове життя, її дити-

Ти просто послухай шум вітру,
В якому немає жалю,
Який не страждає щоранку
Від чиїхось безглуздих думок.
Ти просто послухай шум вітру,
Який завжди мовчить.
Він несе у собі твій смуток,
Не каже про нього усім.

З кожним роком у нашому
житті з’являється все більше
нового, зокрема приходять до
нас і нові свята. Зовсім нещодавно до нас прийшла нова
традиція — святкувати День
Святого Валентина, День усіх
закоханих. В цей день здійснюються чудеса. Самотні серця
знаходять собі другу половинку.

Ти просто послухай шум вітру,
І краще стане тобі.
Ти забудеш свої проблеми
І на мить опинишся з ним.
Федук Оля, 9-Б клас

на. Вона живе, дихає, розвивається, а мати її вбиває. Хіба легко буде жити потім, знаючи, що
так жорстоко знищила дитину?
Можливо, вона, або ж він, стали
б відомими вченими, митцями.
Перебуваючи в важкому політичному становищі, коли в
країні йде війна, коли вбивають
наших братів, батьків, синів,
розумієш, як не вистачає тих
ненароджених дітей. Наша нація знищується, вони могли б
бути її “цвітом”.
Наші батьки подарували нам
життя. Ми повинні теж подарувати комусь життя. Потрапивши
у неприємну ситуацію — не впадай у відчай! Вихід є в кожній
ситуації. Варто лише захотіти
його знайти.
Левченко Світлана,
10-Б клас

щоб переконатися, як добре
закохані пари знають один одного. Всі пари проявили зацікавленість та ініціативу. Вони старанно танцювали, освідчувались у коханні, малювали портрети коханої половинки. Найкращою парою вечора стали
учні 9-А класу Войцеховський
Анатолій та Ходоровська Олександра. Переможці отримали
приз – «Романтичну подорож».
Ми вітаємо їх з перемогою!
Кохайте і будьте коханими!!!
Федук Оля, Осіпчук Анастасія,
9-Б клас

Наш клас підготував свято до
Дня Святого Валентина. У ньому брали участь учні 9-11 класів. Ціль цього вечора була визначити найкращу пару. Для
цього були створенні конкурси,

До Лесі
В душі війна—і ти страждала,
Та все здолала й сильна
стала.
Нелегко було жить тобі,
Ти натерпілася в житті
Всього, що можна: біль і втрату.
Та все ж жила, хоч йшла на страту.
На страту йшла твоя душа,
А ти боролась — та її спасла…
І згодом вже вірші писала,
Вагалась, мріяла, страждала…
Вони про біль, твоє життя,
У них — і розпач, й каяття.
Минулому немає вороття,
Ти сильна духом, знаю я.
Як було важко — все стерпіла.
Вірші, як перли, ними ж відболіла…
Ти віддала їм всю себе,
Ми не забудемо тебе!
Гзовська Валентина, 10-А клас

Україна—це наша земля,
Слава, незалежність і воля.
Україна—це наше життя,
Вірність і оборона.
Україна—це наш народ:
Українці, патріоти, друзі.
Україна—це наша мова:
Незабутнє і тепле слово.
Україна—це народна пісня,
Цінний дарунок Бога.
Україна—це спів солов'я,
Милозвучність і майбуття.
Україна—це дорога в майбутнє.
Тож Україну не забудьте.
Швець Марія, 7-Б клас

Сон

Коли закриєш очі ти,
Побачиш сни, побачиш сни.
Вони казкові і барвисті.
Це все є сни, це все є сни.
Ти бачиш лебедів біленьких,
Ти бачиш щастя за вікном.
Ти чуєш спів жар-птиці—гайда,
біжи на її крило.
Ти пролетиш казковий світ
Неймовірних мрій і чарівницю,
Але спіймавши її перо,
Відкриєш очі ти свої
І зрозумієш: то був твій сон;
Казковий сон, лише твій сон.
Швець Марія, 7-Б клас

проведена
літературномузична композиція
“Ти
себе Українкою звала!”,
організована вчителем української мови та літератури
Шпак Валентиною Миколаївною. Учні дізналися більше
про біографію поетеси. Учні

10-А і 8-Б класів представили
вірші, прозу, пісні, сценку із
драми-феєрії “Лісова пісня”.З
прослуханих творів ми більше
дізналися про Лесю Українку, її
кохання, біль, любов до України.
На цій літературномузичній композиції ми побачили протиставлені риси характеру поетеси. В одному творі
вона мрійниця, в іншому-реалістка, то вона
прощається із світом,
то говорить, що буде
жити. Але одна риса
характеру незміннавона буде вічно боротися!
Ми вдячні за прекрасну
проведену літературно–
музичну композицію .
Гзовська Валентина,
10-А клас

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

Україна—це …

Цього тижня в нашій
школі проходили заходи до
145-річчя від дня народження
Лесі Українки. 19 лютого була
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