
Кожен народ гордий з того, 

що має державу, мову, волю і 

гарне життя у своїй країні. Кожен 

народ - патріот своєї країни, лю-

бить, поважає її закон і бореться 

за її незалежність і волю. 

Українська мова – це без-

межний океан. Вона мелодійна, 

як пісня солов’їна. Наша мова 

прекрасна і барвиста, наче до-

щова веселка. Не можна ходити 

по рідній землі, не чаруючись 

виплеканою народом  у віках 

рідною мовою. Тому щорічно 21 

лютого ми відзначаємо Міжнаро-

дний день рідної мови. Це свято 

саме тієї  мови, якою ми розмов-

ляємо, пишемо, читаємо. Історія 

свята має дуже трагічний  харак-

тер. 21 лютого 1952 року в Банг-

ладеш влада придумала  демон-

страцію  протесту проти урядової 

заборони на використання в 

країні бангладешської  мови. 

Відтоді цей день у Бангладеш став 

днем полеглих за рідну мову. Мину-

ло  багато років. Аж у жовтні 1999 

року на Тридцятій сесії Генеральної  

конференції  ЮНЕСКО було запро-

ваджено Міжнародний  день рідної 

мови, а з лютого 2000 року цей 

день відзначають і в Україні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таке свято відбулося і в нашо-

му класі. Ми розпочали віршами з 

привітаннями гостей. Далі розпові-

дали вірші і співали пісні про украї-

нську мову. Також були гуморески 

Павла Глазового: «У трамваї», 

«Кухлик», «Гості із Канади». Завер-

шили ми це свято запальними тан-

цями. 

За недовгий час свого існуван-

ня свято рідної мови вже стало  тра-

диційним. Це один із тих днів, коли 

кожен має змогу відчути себе час-

тиною свого великого народу, посія-

ти у своєму серці хоча б одну зерни-

ну любові до рідної мови. 

Тепер ми будемо пам’ятати і 

дбати про те багатство,  яке є у кож-

ного з нас, його ми не завжди па-

м’ятаємо, не завжди цінуємо, але 

без нього не можемо жити. І багатс-

тво це – наша рідна мова 

 

Поташкіна Марина,  5-Б клас 
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Ось і закінчились предметні 

олімпіади. Кожного року ми з 

нетерпінням чекаємо результа-

тів обласних олімпіад, тому 

що уболіваємо за своїх учас-

ників. 

     У січні-лютому  2016 року 

у м. Житомир проходив ІІІ 

етап Всеукраїнських предмет-

них олімпіад 2015-2016 н.р., у 

якому брали участь 26 учнів 

нашої школи.  

  За результатами протоколів 

олімпіад стали переможцями (16 

дипломів):  

Марченко Михайло (11-А) – з 

географії Диплом ІІ ступеня, з 

історії Диплом ІІІ ступеня; з аст-

рономії Диплом ІІІ ступеня, з бі-

ології Диплом ІІІ ступеня; 

Швець Тетяна (10-Б) – з геогра-

фії Диплом ІІІ ступеня; 

Петрук Олексій (9-А) – з історії 

Диплом ІІІ ступеня, з інформати-

ки Диплом ІІ ступеня, з англійсь-

кої  Диплом ІІІ ступеня; 

Кондратюк Анна (9-А) – з украї-

нської мови Диплом ІІІ ступеня; 

Тульєва Віта (10-Б) – з російської 

мови  Диплом ІІІ ступеня; 

Яценко Юлія (10-Б) – з інформа-

ційно-комунікаційних техно-

логій  Диплом ІІІ ступеня; 

Борса Єлизавета (8-Б) – з фі-

зики Диплом ІІІ ступеня, з 

біології Диплом ІІІ ступеня; 

Омельянчук Анастасія (9-А) 

– з біології Диплом ІІІ ступе-

ня; 

Волощук Вікторія (11-А) – з 

екології Диплом ІІІ ступеня; 

Левченко Світлана (10-Б) – з 

хімії Диплом ІІІ ступеня. 

  Це найкращий результат 

серед шкіл Ємільчинського 

району. З гордістю можна 

сказати, що наші кращі учні  

примножили досягнення і 

авторитет школи №1. 

  Здоров’я вам і нових висот, 

дорогі наші переможці! 



Хіба міг модний столичний ху-

дожник, епатажний поет, завсід-

ник припортових петербурзьких 

трактирів, любитель рому і сигар, 

поціновувач театральних вистав, 

бажаний гість на балах та в арис-

тократичних салонах, Тарас Григо-

рович Шевченко не любити жі-

нок? І хіба можна його такого не 

любити? Саме про це і підготували 

учні 9-Б класу інформаційну годи-

ну, присвячену Т.Г.Шевченку. На 

свято були запрошені учні 8-Б, 9-

А, 10-А класів. 

 Любов і жінка грали в житті 

Т.Г.Шевченка значну роль, хоч  

особистість поета в цьому не була 

повністю розкрита. Любов надиха-

ла поета писати поезії на любовну 

тематику, малювати прекрасні жі-

ночі портрети. Але для того, щоб 

п о е з і я 

була віч-

ною, їй 

потрібні 

такі еле-

м е н т и : 

любов і 

правда, 

краса і ерос, а з другого боку – не-

нависть, непорозуміння і – смерть. 

Одна справа захоплюватися жін-

кою, інша справа любити її всім 

серцем, усією душею, кожною клі-

тинкою свого єства. Ще в дитинстві 

постає перед поетом його перша 

дитяча любов – пастушка Оксана Ко-

валенко. Далі була молоденька поль-

ська швачка Дуня Гусиковська. 

У пізньому періоді самотність Шев-

ченка приведе до молодої попівни 

Феодосії – Теодосії. Останньою любо-

в’ю поета була Ликера Полусмак. 

         Любов сліпа. І генії підвладні 

цій хворобі.        Федук Ольга,  

Осіпчук Анастасія, 9-Б клас. 

Шевченко 

Тарас  Шевченко – це мудрість України. 

Шевченко – це людина нашої землі 

Він буде жити, доки буде жити Україна, 

І він назавжди залишиться в нашій душі. 

Швець Марія, 7-Б клас 

виявилось  

їхнє  зна-

р я д д я  

п р а ц і  

“ тр ішки ”  

важке.  

В и я в л я -

ється, що 

у пожежний   бак  може  

поміститись  рівно  2 т  

води. Розповіли,  що  за  

хибні  виклики  людина  

наносить  збитки  поже-

жній  частині, а  також   

Минулої  п’ятниці працівники МНС 

для  сьомих  класів проводили  ознайо-

млення  з  пожежною  безпекою. Нам  

розповідали  правила  користування 

протипожежними засобами, як  потріб-

но  діяти  в  різних  си-

туаціях  та  ознайомили  

нас  з  пожежними  

приладами. Після того  

пожежники  запропону-

вали  нам  приміряти  

їх  робочий  одяг. Як  

порушує  Кримінальний  кодекс. Також  

провели  ознайомлення  з  тим,  якщо  

ми  побачили  предмет,  схожий  на  

вибуховий  заряд,  то  необхідно  пові-

домити  працівників  пожежної  части-

ни.   

Ще  ми  дізнались,  що  після  пові-

домлення  про  пожежу, працівники  

повинні  за  1,5 хв.  одягнути  свою  

форму  і  через  певний  час  прибути  

на  місце  пожежі.  Загалом, ми  дізна-

лись  багато  чого  нового та цікаво-

го.                                                                                                

Войцехівська  Наталія, 7-А клас 

  «Родина, рід – які слова святі! 

Вони потрібні кожному в житті». 

Такими словами розпочалося на-

ше родинне свято «Рідна домівка, 

рідна земля – тут виростає доля 

моя!». До цього свята ми 

старанно готувалися: 

розучували вірші, пісні, 

танці. Для наших рідних і близьких 

звучали чудові пісні про маму, ба-

бусю, сім’ю, родину, батьківську 

хату і рідну Україну. Окрасою свята 

стали танці з рушниками у вико-

нанні наших дівчаток.  

Наші мами також готувалися 

до свята. На святковому столі були 

смачненькі пиріжки, коржики, бу-

лочки, кексики, шарлотки. Не забу-

ли наші мами і про українські стра-

ви: нам дуже були до смаку варе-

ники з сиром і картоплею, деруни, 

налисники з сиром. 

Нам свято дуже сподобалось. 

Ми зрозуміли, що українська роди-

на – це не тільки рідні, родичі. Це і 

наш клас, школа і весь український 

народ. Тому наприкінці свята ми 

разом з нашими мамами заспіва-

ли пісню «Українська родина» . 

                                                                                                                   

Обухова  Вікторія                                                                                                             

Омельченко Дарина                                                                                                      

Тульєв  Дмитро, учні 3-А класу 



Учні школи знають, що 

події тижня і навіть року зміню-

ють одна одну в певній послідо-

вності. За буднями настають 

особливі і сповнені радості дні. 

Саме завдяки цьому формуєть-

ся позитивне ставлення до жит-

тя. А щоб найяскравіші момен-

ти дитинства народжували в 

душах світлі та шляхетні почут-

тя, потрібно поєднувати навча-

льний процес з виховними за-

ходами. 

  Варто зазначити, що 

спогади про шкільні свята за-

лишаються у пам’яті на все 

життя. Підготовка до них перед-

бачає творчість учнів, містить 

використання різноманітних 

виді мистецтва: літературу, му-

зику, живопис, театр. Це дозво-

ляє розширити кругозір, сфор-

мувати погляди і норми по-

ведінки, розвинути творчі здіб-

ності. А головне те, що учні по-

чуваються членами дружньої 

шкільної родини, щиро радіють 

успіхам своїх друзів, виявляють 

бажання бути корисними. 

Третього березня феєри-

чно пройшло свято «Красуня 

Весна», в якому взяли участь 7 

чудових ерудованих учасниць. 

Дівчата заздалегідь готували 

домашні завдання. Вони отри-

мали практичні поради щодо 

проведення різних конкурсів. 

Зрозуміло, що вільні години та 

вихідні дні далися взнаки. 

Програму свята вели майст-

ри прозових виступів Постіженко 

Олексій (8-Б), Саух Богдан (8-Б), 

Дегтяренко Олексій (7-Б). 

Учасницям запропонували 

перший конкурс «Візитка», де вони 

змістовно розповіли про себе та 

свої захоплення. 

Волощук Вікторія (11-Б) під 

музичний супровід читала особис-

те есе. Лавринець Юлія (10-А) з 

посмішкою та азартом повідомила 

про свої перемоги. Богдан Марина 

(11-А) спокійно і врівноважено по-

ділилася своїми уподобаннями. 

Федорчук Анна (9-Б) упевнено роз-

повіла про свої досягнуті успіхи. 

Бондарчук Аліна (9-А) з веселими 

нотками у голосі поділилася секре-

там. Волніна Інна (10-Б) зуміла зіб-

рати в залі численних уболівальни-

ків і дуже оптимістично представи-

ла себе в конкурсі. А Петренко Ка-

тя (8-Б) із захопленням повідомила 

про свої життєві гаразди. 

Далі до уваги слухачів бу-

ли представлені номери у вико-

нанні відомих співаків. На святі 

були «присутні»: Софія Ротару, 

Оля Полякова, Вєрка Сердючка, 

Алла Пугачова. Кожна з дівчат 

готувалася за своїми смаками, 

аби вразити публіку точними 

манерами свого кумира.  

Коли ж на сцену вийшли 

українки-веселинки, то й собою 

вони принесли хороший настрій 

та почуття гумору. Свій талант 

дівчата представляли в жанрах 

віршів та гуморесок. 

Разом з тим всі присутні з 

конкурсу «Мій стиль» дізналися 

про умови використання пред-

метів побуту. Це зручно, дієво, 

корисно. 

Дівчата хвилювалися, очі-

кували на підтримку, оплески, 

розуміння. 

Шановне непідкупне, 

справедливе журі так розподіли-

ло нагороди: Волощук Вікторія – 

«Міс Чарівність», Богдан Марина 

– «Міс Моделька», Лавринець 

Юлія – «Міс Грація», Волніна Ін-

на – «Міс Симпатія», Федорчук 

Анна – «Міс Загадковість», Бон-

дарчук Аліна – «Міс Посмішка», 

Петренко Катя – «Міс Фантазія”         

Дідус І.М., 

керівник гуртка “Мельпомена” 

 

Весело і цікаво зустрів наш 

клас свято, приурочене Міжнаро-

дному жіночому дню. 

Третього березня було прове-

дено конкурсний захід «Міс-мама 2-

Б». Участь у ньому взяли всі діти 

класу та їх чудові мами. Діти радува-

ли присутніх танцями, піснями, чу-

довим декламуванням віршів. Ма-

ми брали участь у різних цікавих 

конкурсах: «Я Господарочка», 

«Соловейко», «Сонечко» та інших. 

Гості свята побачили, які в класі спі-

вучі, працьовиті, добрі і красиві ма-

ми та дівчатка. Кожна матуся з до-

нькою були нагороджені диплома-

ми в різних номінаціях. 

Наше свято подарувало усім гос-

тям, бабусям, мамам чудовий вес-

няний настрій. 

Вихователь ГПД 2-Б класу 

Дідус Наталія Володимирівна. 



Вже місяць Березень  іде, 

Берези плачуть своїм соком, 

Підсніжник білий вже цвіте, 

Весна ступає тихим кроком. 

 

І щебет галасливий скрізь, 

Хоч іноді Зима й лютує. 

До сонця паросток проріс, 

І в голочках життя вирує. 

 

Та не лютуй, не вій, Зима, 

З-за хмарки сонце усміхнеться. 

І радість щира, осяйна 

Веселим дощиком проллється. 
 

Олексій Шиманський, 8-А клас 

Весна 

Вже перші проліски розпустились,  

Вже сніг на вулиці розтав, і трава 

вже зеленіє, 

Тому що зимонька пішла. 

Але на зустріч їй прийшла 

Чудова, квітуча дівчина-весна. 

Вона дарує радість й тепло 

Та весняні квіти на добро. 

Швець Марія, 7-Б клас 

 

Весна прийшла,пора любові. 

Збудила трави молоді, 

Пухнасті котики вербові 

На сонці сміються собі. 

І небо кришталево- чисте, 

 Птахи щебечуть  голосні, 

Сіяє сонце променисте. 

Весна прийшла! Привіт усім! 

 

Олексій Шиманський,  

8-А клас 
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Де найкраще місце на землі ? 
 

Де найкраще місце на 

землі ? 

Може, там, де в хвилях ко-

раблі? 

Де зимують наші журавлі 

Та  пташки  великі і малі? 

 

То чому ж щороку навесні, 

Знову чути щебет і пісні? 

Знов летять вони в далеку 

путь    

І весну на крилах  нам несуть. 

 

Де знайдеш країну ще таку? 

Пахне свіжий хліб на рушни-

ку, 

Сяде вся родина за столом. 

І калина біла під вікном. 

 

Мальви чисто вмиті під до-

щем, 

І поросла стежка  споришем. 

Де тебе додому ждуть, 

Де твою калину збережуть. 

 

Тож люби повіки рідний край 

І своє коріння  пам’ятай, 

Бо найкраще місце на Землі 

Та земля, де народився ти. 

Шиманський Олексій 


