
Світ моєї душі 

Психологія – наука загальна 

І багато в чому навчальна. 

Душу людини вивчає, 

Багато таємниць відкриває. 

 

Вже стало традицією, що кож-

ного року в березні проводить-

ся Тиждень психології в школі. 

Цього року він розпочався з 

лінійки «Слідами психології».  

Учні дізналися, звідки взялося 

слово «психологія», яке його 

походження, що вивчає. Про-

тягом тижня діти брали 

 участь у творчому конкурсі 

«Моя мрія», навчилися робити 

компліменти, висловлювати 

свої думки на «Паркані ду-

мок». Учні 8-А та 9-Б класу по-

казали свої уміння у грі 

«Слідопити» та навчилися ви-

рішувати конфлікти за допомо-

гою тренінгу «Оминаймо гострі 

кути». 

Веселі, допитливі та ініціативні 

учні 1-4 класів на кожній перер-

ві брали участь у іграх, танцюва-

льних та творчих заходах, кон-

курсах. Наприкінці тижня найак-

тивніші учні отримали нагороди. 

Практичний психолог Марина 

Андріївна Матяш 

Книга про 

обдарованих 

У 2016 році у 

в и д а в н и ц т в і 

“Перлина” ви-

йшла друком 

книга “Майбутнє 

Житомирщини—

талановиті ді-

ти”. В ній оповідь про обдаро-

ваних перспективних дітей та 

їх наставників. Згадані учні 

нашої школи, які мають особи-

сті творчі досягнення. Більш 

детально розказано про Сауха 

Богдана (8-Б) та Мельника 

Юрія (10-А), які мають велику 

кількість відзнак за участь та 

перемоги у спортивних чемпі-

онатах різних рівнів. 

Чисто не там, де прибирають, а 

там, де не 

смітять. Ця 

загальнові-

дома істина 

з н а й о м а 

всім. Але не 

завжди ми, 

жителі прек-

расної планети Земля, дотримуємося 

цього мудрого постулату. Тому цього 

квітня, як і кожного року в цю пору, 

учні нашої 

школи долу-

чилися до 

прибирання 

територій, 

прилеглих 

до школи. 

Весняним ранком 7 квітня 

у Всесвітній день здоров”я 

наші школярі разом з учите-

лем Самченко Тетяною 

Омелянівною та класними 

керівниками демонстрували 

собі і всьому світу, що вони 

дружать з ранковою заряд-

кою і прагнуть завжди “бути 

у формі”.  

По обіді учні 10-11-х кла-

сів брали участь у весняно-

му кросі.  
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7 квітня відбулася вікторина, 

присвячена Всесвітньому дню пта-

хів.    

Ця вікторина була організована 

вчителем біології Мариною Воло-

димирівною Омельченко. Брали 

участь учні 8-А і  8-Б класів. Було 

надзвичайно цікаво. Готуючись до вікторини, ми збагатили  свої 

знання про види птахів, про 

спосіб їх життя, віднайшли ціка-

ві факти про життя птахів.  

Було створено команди учас-

н и к і в :  8 - А  -  к о м а н д а 

“Соколи”(капітан команди Ши-

манський Олексій), 8-Б  - ко-

манда “Сова” (капітан команди 

Борса Єлизавета).  

Були запрошені гості, судді 

конкурсів: Марина Андріївна та 

Наталія Миколаївна.  Спочатку, як 

звичайно, - представлення ко-

манд, конкурс капітанів, інші ціка-

ві та захопливі конкурси. Вболіва-

льники обох команд теж не дріма-

ли: змагалися, хто назве більше 

прислів'їв та приказок про птахів. 

З рахунком 71:71 бал - перемогла 

дружба. Ми хочемо подякувати 

Марині Володимирівні за організа-

цію свята. 

Шиманський Олексій, 8-А клас. 

підсудна, адвокат, прокурор. 
Учні 8-11 класів (Шиманський 
Олексій, Волніна Інна, Гзовся 
Валентина, Федорчук Анна, Сав-
чук Софія) написали свої вірші, 
які остаточно довели нам, що 
воду потрібно берегти. Кращі 
вірші читайте на четвертій сто-
рінці нашої газети  

Борса Єлезавета, 8-Б клас 

14 квітня учні 8-Б класу разом 
з учителем хімії Князь Світланою 
Іванівною підготували урок-суд 
“Життєдайна та рушійна сила 
води”. Ми розповіли про користь 
і шкоду води. У вигляді вистави 
показали всім, що з кожним ча-
сом води на Землі стає все мен-
ше, а винні в цьому саме люди. У 
засіданні брали участь суддя, 

Всесвітній день птахів у школі 

Суд над водою 

ливо. Не було жодної, навіть 

приблизно схожої назви й деві-

зу. До речі, це й був перший 

конкурс. Наступні етапи обира-

ли самі учасники. Всі по черзі 

підходили  до вільної станції. 

Ми могли обирати між фізичною 

складовою, психічною, могли  

розповідати про користь вітамі-

нів і пригадали, як надати пер-

шу допомогу потерпілому. Цьо-

го року найкращими виявилися 

учні 9-А класу і ми, 8-Б. До пе-

ремоги нас привели гарні знан-

ня, кмітливість, уважність, а та-

кож злагодженість, наполегли-

вість, рішучість. Ми, як справжні 

штурмани, прокладали шлях до 

перемоги. Кожен з нас зробив 

свій внесок в нашу перемогу. Ми 

ще довго обговорювали всі цікаві  

моменти, які відбулися в ходу 

квесту. Прекрасно, що всі ми  діс-

тали задоволення від такого захо-

ду. 

Петренко Катерина, 8-Б клас  

Школа здоров'я  
Здоров’ю треба навчатись.  

У квітні у нашій школі проводи-

лася гра-квест під назвою “Школа 

здоров'я”. Її натхненником була 

вчитель основ здоров”я Самченко 

Тетяна Омелянівна. У цьому захо-

ді брали участь  учні 6-9 класів. 

Цікавий, змістовний, пізнаваль-

ний, а ще переможний. Ось так 

можна охарактеризувати квест, в 

якому брав участь і наш 8-Б клас.  

Кожна команда визначила собі 

назву і девіз. Всі поставилися до 

цього завдання серйозно й клопіт-



«Коли наші нащадки побачать 

пустелю, на яку ми перетворили 

Землю,яке виправдання вони 

знайдуть для нас?»                                                                                                                                                                                                                         

/ Айзек Азімов / 

На жаль, протягом життя нині-

шнього покоління все на Землі 

змінилось докорінно. 

Важко собі уявити, що дитинс-

тво наших дідусів і бабусь про-

ходило без телевізорів, а життя 

батьків донедавна – без мобіль-

них телефонів та комп’ютерів. В 

наш час шаленого технічного 

прогресу людина на Землі почу-

вається «господарем, якому на-

плювати на власний дім». Людс-

тво перестало сприймати плане-

ту як живий організм, як колиску 

всього живого. Якось непомітно 

із храму вона перетворилася на 

захаращену всяким мотлохом 

майстерню. Кожного дня мільйо-

ни сміттєвозів прямують на зва-

лища, щоб залишити там різний 

непотріб: тонни целофану, важ-

ких металів, синтетичних матері-

алів, що не само знищуються 

упродовж століть, адже в приро-

ді немає таких бактерій, які б їх 

розклали на складові. 

Йде масове знищення лісового 

багатства. З метою сумнівного 

збагачення людина вирубує де-

рева, серед них рідкісні, занесені 

до Червоної Книги, знищує цілю-

щі рослини, Браконьєри вбива-

ють беззахисних тварин. Над 

містами, де мало дерев, висять 

важкі дими і тумани, наповнені 

сажею. Відомо, що у великому 

місті на квадратний кілометр 

випадає до 400т сажі на рік. До 

цього додаються вихлопні гази 

авто. Зарадити шкоді можуть не 

лише фільтри на заводських 

трубах, а, насамперед, лісові 

насадження. 

   Людина забруднила чисті 

колись водойми. На морі як печаті 

безгосподарності лежать масні  наф-

тові плями. Гинуть морські мешканці. 

Стічні води зливаються в ріки, перет-

ворюють їх в брудні смердючі калаба-

ні. 

Людина активно “використовує” 

природні ресурси: нафту, газ, виво-

зять пісок, чорнозем… Нині процвітає 

справжня «бурштинова лихоманка», 

залишаючи після себе зранену зем-

лю… 

А страшна Чорнобильська трагедія 

поділила життя народу на «до» та 

«після» аварії на ЧАЕС. Скільки пока-

лічених доль, знищених життів! 

Якщо не зупинити таке 

«господарювання», то існує загроза 

того, що колись зелена планета пере-

твориться на мертву пустелю. Якщо 

людина не навчиться жити в гармонії 

з природою – катастрофа неминуча! 

Та ще не пізно, зупинись, людино! 

Насамперед – із себе починай! 

Чорнобиль. Трагедія.  

Пам’ять 
Чорнобиль…  Страшна атомна 

катастрофа, яка сталася рівно 30 ро-

ків тому. Тієї рокової ночі вибухнув 

атомний реактор, вивергнувши вели-

чезні, 

неви-

димі 

хмари 

радіа-

ції, що 

попли-

вли 

над землею.  У нашій школі пройшли ряд 

заходів до цієї дати. Радіогазета, класна 

година учнів 6-Б класу, свічка пам'яті нага-

дали нам про трагедію.21 квітня у районній 

бібліотеці відбувся захід: “Чорнобиль. Тра-

гедія. Пам’ять…». Учні 8-Б класу: Лямець 

Вікторія, Борса Єлизавета та Постіженко 

Олексій під керівництвом бібліотекарів роз-

повіли про страшні події чорнобильської 

трагедії. Глядачами були учні 8 класів. Нам 

повідали про відважних сержантів і коман-

дирів, які хоробро боролись з полум’ям та 

врятували життя мільйонів людей. Ця подія 

відгукнулась невимовним болем у серцях 

українців. Ми повинні бути співчутливими до 

горя людського, завжди пам’ятати подвиг 

ліквідаторів, щоб у потрібну хвилину стати 

на захист свого народу, любити і берегти 

рідну землю. У пам’яті нашого народу наза-

вжди збережуться імена героїв-захисників. 

    Саган Ірина, 8-б клас 

Чорнобиль 
Чорнобиль, чорний біль невпинний, 

Лунає чорний дзвін вже 30 літ. 

Так перервалась вмить, в одну хвили-

ну, 

Лелеки чорного обпалений політ. 

Була весна. Все зеленню буяло, 

І заливались співом солов’ї. 

Була весна, природа оживала, 

Все наливалось соками землі… 

І раптом – спалах, розітнулось небо. 

Все відбувалося, як у страшному сні. 

Який страшний вогонь: горить реак-

тор, 

І тоне все в пекельному вогні. 

Чим зміряти страждання України? 

Які в майбутньому ще лиха ждуть? 

Крім метрики, народженій дитині 

Чорнобильське посвідчення дають. 

Зловісний той реактор, мов могила. 

Хати сумними пустками стоять. 

Мов докір: «Що, людино, ти зробила? 

І що від тебе далі ще чекать?» 

Шиманський Олексій, 8-А клас 

можна навіть розгледіти дно. 

Надзвичайно  цікаво те, що май-

же на середині цієї водойми можна по-

бачити поверхню декількох каменів, 

хоча глибина кар’єру надзвичайно вели-

ка. Краса неймовірна  і заворожує  що-

миті. 

У такі хвилини  розумієш, що кра-

су природи потрібно  не тільки  спогля-

дати, а й оберігати  й  примножувати 

Лавренчук  Вадим, 8-Б клас 

Цими  вихідними учні 8-Б кла-

су  вирішили  відвідати кар’єр. Зна-

ходиться він в Ємільчинському райо-

ні   біля   села Нараївка. 

Добиралися ми велосипеда-

ми. В таку пору людей на кар’єрі  

немає, бо приїжджають туди влітку,   

щоб  покупатися  або просто  поми-

луватися  красою цього місця. В ка-

р’єрі  багато каміння різних видів та 

розмірів. Вода у водоймі дуже чиста 

та прозора, у  неглибоких місцях   

Екологічні проблеми мого краю та їх подолання  

Поїздка на кар'єр 



Н2О 
Вода  -  незамінна річ, 

Найголовніший  пункт здорового життя. 

Без неї аж ніяк,  до чого не візьмись. 

Потрібна світові,  це,  друзі, без вагань. 

Лишень  ввімкніть свої учнівські надбання! 

Вода або ж, як вчені кажуть, Н2О – 

Прозора рідина, не має запаху, ані смаку, 

Уміє вправно прикидатись: 

Бува тверда, рідка або ж газоподібна,  

А також взимку 

Рятує мешканців водойм від холодів. 

Крім цього дивна Н2О 

Хова в собі багато цікавинок. 

До прикладу: напрочуд є активною, 

Вступає в різнії реакції, 

Утворює безмірну кількість речовин… 

Та ще багато можна розповісти, 

Проте в кількох рядках всього і не вміс-

тить. 

         Савчук  Софія, 11-А клас   

 Ода воді 
На голубій планеті милій 

Живе жива вода - безцінний скарб. 

Бо життєдайна її сила 

Усій природі - Божий дар! 

Взимку іскриться сніжинками, 

Кришталевими крижинками, 

Землю ковдрою вкриває 

І травицю зігріває. 

Влітку — росами рясними 

І дощами грозовими. 

Теплим дощиком проллється 

І веселкою сміється. 

На морі кораблі гойдає, 

З землі струмочком виринає, 

По небу хмаркою пливе 

І напуває все живе. 

Дрімає журавель біля криниці... 

Нап’юсь холодної води до забуття. 

Я дякую тобі, Свята водице, 

Без тебе в світі не було б життя!!!  

 Шиманський Олексій 8 –А клас 

Бережіть воду 
Вода багато властивостей має,  

Без неї не можуть старі і малі. 

Вона нас від смерті в життя повертає, 

Але вона й смерть, тож не зліть ви її. 

Не плюйте в колодязь, у чисту водицю, 

Бо завжди в житті повертається все,  

Колись, може, схочеш води ти напиться,  

А поряд колодязь отой,і усе ! 

Учені говорять, доводять все людям: 

«Тепер води мало і мало життя !». 

А скоро води вже і зовсім не буде, 

То, може, пора нам прийнять каяття? 

Невже ж ми не можем усе це змінити, 

Змінитись самим, зберегти Землю цю? 

Природу повинні ми завжди любити,  

Тоді, може, потім ми будем в раю. 

 Валентина  Гзовська, 10-А клас  
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Природний скарб 

Природний оксид добре знайомий всім. 

Вода – дивовижна речовина, 

Прозора і чиста, як тая сльоза, 

Джерельно-холодна, солоно-морська. 

Розчинник прекрасний, основа життя. 

У товщі глибинній – мов та бірюза, 

На землю впаде то дощем, то росою, 

Усе надихне неземною красою. 

Початок і сутність усього живого. 

Це скарб найцінніший, 

Збережімо ж його! 

Федорчук Аня, 9-Б клас 

Ода воді 


