
Школа... Одне слово, а скіль-

ки емоцій, спогадів, переживань. 

Ми любимо нашу школу від пер-

шого до останнього дзвоника.  

Нещодавно у шкільному сад-

ку наш 11-Б клас дружньою клас-

ною родиною садив молоді фрукто-

ві дерева. Вони нагадуватимуть  

учням та учителям про веселих, без-

турботних, але вдячних одинадцяти-

класників. 

 Протягом усіх 11 років ми вчи-

лися розуміти світ, людей навколо 

себе, вчилися бути відповідальними 

за свої вчинки. Ми  досягли певних 

успіхів: отримали низку грамот зі 

спорту, предметних олімпіад, конку-

рсів. Наші вчителі передавали всі 

свої знання  на уроках, аби ми мог-

ли їх засвоїти та успішно здати екза-

мени. 

Роки, проведені у школі, зав-

жди залишаться у пам'яті теплими 

світлими спогадами. Кожна прове-

дена година у стінах рідної школи є 

неповторною та незабутньою.  

Тож дерева, які ми посадили 

є посланням у майбутнє та хоро-

шою згадкою про випускників 

2016 року. 

Волощук Вікторія, 11-Б клас 
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  Травень 2016 року 

4-5 травня 2016 року школа 

святкувала фестиваль дитячої 

творчості, у якому брали 

участь всі учні школи. Кожен 

клас міг продемонструвати 

свої вміння у естрадно-

естетичному та декоративно-

прикладному видах мистецтва. 

Нагороджені кращі роботи і номе-

ри, які мали новизну, креативність 

виконання і постановки. Журі від-

значило роботи всіх учасників. Від-

повідно до рейтингу  класи отрима-

ли різноступеневі грамоти.  

Кожен школяр має свій, тільки 

йому подарований природою та-

лант. Якщо його творчо розвивати і 

постійно удосконалювати, то людсь-

ка особистість відбувається, життя 

стає цікавим і різнобарвним. 

 Тож не бійтеся шукати себе, зна-

ходити своє покликання, захоплю-

вати ним товаришів. 



Традиційно в кінці квітня весь світ 

відзначає Шекспірівські дні. В нашій 

школі теж відбувся захід, присвячений 

відомому англійському письменнику, 

поету і драматургу Вільяму Шекспіру. 

Учні 10-Б класу разом з учителем 

англійсь-

кої мови 

К н я з є -

вою На-

т а л і є ю 

П е т р і в -

ною при-

готували 

п р е з е н -

тацію та 

ознайомили присутніх з життєвим та 

творчим шляхом поета. 

Від учнів 9-А 

та 10-А класу 

( в ч и т е л ь 

П а в л е н к о 

Тетяна Євге-

нівна) звуча-

ли сонети 

в и д а т н о г о 

а н г л і й ц я 

мовою ори-

гіналу та їх український переклад. 

А учні 8-Б класу разом з вчителем 

англійської мови Шишковською Тетя-

ною Володимирівною підготували для 

глядачів інсценізації з відомих Шекс-

пірівських п'єс “Ромео і Джульєтта”, 

“Гамлет” та “Отелло”. 

Від свята всі отримали задово-

лення, адже було не лише корисним, 

але й цікавим пригадати біографію 

Шекспіра, послухати сонети та поди-

витися уривки з п'єс. 

Волніна Інна, 10-Б клас 

 

Прийшов на землю для спасіння людства.  

Життя віддав за грішних, нас людей. 

Дорогу він вказав до Бога, до спасіння, 

Узявши всі гріхи на себе, і помер. 

Ні! Не помер! Розіп'яли жорстоко на Голгофі 

Й знущалися над тілом Божим і Святим. 

Та  Він Воскрес, як і казав він учням, 

На третій день, в неділеньку святу. 

Христос Воскрес! Христуються всі люди 

У ці весняні і погожі дні. 

Радійте всі! Велика радість всюди! 

Христос із нами вічно і завжди! 

Щодня приходить він до нас 

Через Святе Причастя. 

Дарує кожному життя нове. 

Для вічного блаженства і спасіння. 

Для воскресіння нашої душі. 

Христос Воскрес! 

Воістину Воскрес! 

 

Завідуюча кабінетом народознавства 

 Слюсарева Катерина Володимирівна 

 

У дні, коли пробуджується приро-

да, до нас приходить велике христи-

янське свято—Великдень. 

Великдень, Пасха, Воскресіння 

Господнє—такі назви має це свято. 

Святу передує великий строгий піст, 

який завершується страсним тиж-

нем. 

Чистий четвер. До цього дня уже 

прибрано у господі та очищена ду-

ша від гріхів. 

Ввечері як дорослі так і діти пос-

пішають на вечірнє Богослужіння, 

після завершення якого до оселі 

приносять вогонь для очищення 

будинку від негативної енергетики. 

Цей вогонь є прообразом Благодат-

ного вогню, який з'являється після 

прочитаних молитв у Єрусалимсько-

му храмі. 

В п'ятницю виноситься плащани-

ця—прообраз Туринської, в якій вос-

крес Ісус. 

В суботу господиня готує страви, 

крашанки, паски, щоб освятити на 

нічному Богослужінні. 

В неділю радіє не лише людство 

цій значній події, а і природа. 

Наступна неділя—антипасха—

Пасха для померлих. 

Прибираються могили і замовля-

ються панахиди за померлих, розда-

ється милостиня. 

Христос Воскрес! Воістину воск-

рес! 

Добра, радості, любові та Божої 

Благодаті всім! 

 

Дощ 
Коли питають мене: 

- Ти любиш дощ? Чи любиш? 

- Люблю. 

- За що? Чому? 

- За його радість на землі. 

Коли він йде, все розквітає, 

І життя немов знову оживає. 

Навкруг все мокре, але живе, 

Тому що дощ іде, дощ іде. 

Швець Марія, 7-Б клас 

Усмішка 
Усмішка — це радість твоя, 

це найдорожча прикраса буття. 

Усмішка немов дарує життя, 

Емоції та почуття. 

Але ти не забувай: 

Усмішка в тебе єдина — 

ти це запам'ятай.  

Швець Марія, 7-Б клас 

Літні канікули 

Вже травень на дворі кінчається, 

Тепле літечко починається. 

Дуже раді школярі 

Цій замріяній порі. 

З літом прийшли разом канікули 

літні, теплі, яскраві, 

На які ми всі чекали. 

І ось вже школу полишаємо 

І до літа відлітаємо. 

Швець Марія, 7-Б клас 



Надія жива!!! 
 

   (Надії Савченко присвячується…) 

 

Вже прийшла весна в Україну 

На наші безкраї степи, 

Привітає вона Батьківщину 

З перемогою у війні. 

Хай ще битви ідуть, 

Хай триває ця братовбивча війна, 

Але кожен з чужинців вже знає, 

Що духом не зламна вона! 

Моя ненько! Моя Україно! 

Захистять тебе доньки й сини, 

Ми поляжемо за Батьківщину 

В цій нечесній до тебе війні. 

Хоча Віри й Любові немає, 

Та Надія ще й досі живе, 

І ніщо її не зламає, 

Поки бореться із світом вона! 

Про справедливість в Росії забули 

Всі ті судді, шляхетні пани, 

Але зараз вони вже відчули: 

Не здамося ніколи їм ми! 

Вона говорить: «Вернуся додому 

Чи жива, або вже в труні!” 

І слову не вірити цьому 

Не маємо сили більш ми! 

Гзовська Валентина, 10-А клас 

 

 

Талант ? 

Як прекрасно на світі жити, 

Коли сяє золотом все, 

Коли хочеться завжди радіти, 

Б’ється серце швидше моє. 

Я, як птах, що шукав свою волю 

І знайшов, і в небо злетів, 

Так і я знайшла свою долю, 

Щоб увесь білий світ наш радів. 

Моя доля в віршах, точно знаю, 

Тут життя і призвання моє. 

Перший вірш добре свій пам'ятаю, 

Тоді для мене змінилося все. 

Лиш тоді і життя почалося, 

Коли біль, і печаль, і пісні. 

І життя моє з сонцем злилося, 

Тоді добре було, як у сні! 

І, читаючи давні писання, 

Бачу ту, ще колишню себе. 

Ось мій вірш. Він про перше кохання. 

Знаю вже чим закінчиться це.  

Ось іще один вірш. Він про волю, 

Про справедливе й щасливе життя, 

Про нашу Вкраїнську недолю, 

І про те, що нема вороття! 

Гзовська Валентина, 10-А клас 

“ І ван  Фра н ко —

трибун народний... ” 

Цього року відзнача-

ється  160-річчя з дня 

народження Івана Яко-

вича Франка та 100-

річчя з дня смерті пое-

та. З цієї нагоди учні 

10-Б класу провели 

захід, на якому нагада-

ли присутнім біографію 

митця, його творчі досягнення та 

літературну спадщину. Не обійшло-

ся також без Валентини Гзовської, у 

виконанні якої прозвучали вірші 

Франка, покладені на музику. 

Іван Якович — постать надзвичай-

но велична. Він був сином звичай-

ного селянина і став могутнім тита-

ном у боротьбі за права народу, 

його ватагом. 

Франко мав неабиякий талант: 

писав чудові вірші, поеми, романи, 

п'єси, перекладав твори   зарубіж-

них письменни-

ків, навіть мав 

бути нагородже-

ний Нобелівсь-

кою премією, 

проте цього не 

сталося через 

смерть поета. 

Каменяр все 

життя боровся, 

відстоював думку 

і права свого на-

роду. У своїй тво-

рчості він зобра-

жував дійсність, 

на яку закривало 

очі тогочасне сус-

пільство. Франко 

був провідником 

народу, а його пісні ставали націо-

нальним гімном. Все чого він праг-

нув у житті — це “служити інтересам 

мого народу та загальнолюдським 

поступовим, гуманним ідеям”. 

Велике місце у творчості Івана 

Яковича посідає лірична поезія. 

Вірші про кохання були настільки 

чудовими, що надихали багатьох 

композиторів і ставали вже народ-

ними піснями. 

Іван Франко — найвидатніший 

світоч гуманізму, 

свободи і духовної 

величі людини, 

один із найвпли-

вовіших митців і 

мислителів Євро-

пи. Пам'ять про 

великого Каменя-

ра назавжди зали-

шиться в історії 

українського на-

роду. 

Тульєва Віта, 10-Б клас 
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Волощук Вікторія 

Пиши вірша 

Коли в душі замерзші сльози, 

Коли надворі з снігу грози, 

Бери листок й пиши вірша, 

Бо так каже мені душа. 

 

Коли не можеш пригорнути, 

Коли не можеш повернути, 

Бери листок й пиши вірша, 

Говорить так моя душа. 

 

Коли ти плачеш і ридаєш, 

Коли болю багато маєш, 

Бери листок й пиши вірша, 

Бо пише то його душа. 

Тульєва Анна 

Сльози інею 

Була зима морозна і не зла, 

І пізно сніг вона несла, 

І загадковість її меж не знала, 

Лиш тільки зграйку вітрів вона мала. 
 

Навіяли ті вітри сльози, 

І вслід покрили їх морози, 

Чи випадково, чи так сказала доля, 

Але зазнали мої очі горя. 
 

Великого, страшного, болючого, 

І, як шипи в троянди, колючого, 

Немов пройшла велика хмара, 

Яка забрала все, як мара. 
 

А сльози мерзли на щоках, 

Нема його руки в моїх руках. 

Була зима морозна і не зла, 

А сльози інею мені доля дала. 

Тульєва Анна 

Прекрасний мій захиснику 

Прекрасний мій захиснику 

Із щирими очима, 

У тебе рана на боку, 

А в мене біль з сльозима. 
 

У тебе сум в душі, журба, 

Там ллються зливи й грози, 

Але побачиш ти щасливого герба, 

Й стануть теплішими морози. 
 

Почуєш сміх дітей навкруг, 

Які завзято вчаться. 

І це врятує від недуг, 

Врятує від нещастя. 
 

Цей сміх лунає і звучить, 

Бо ти тому причина. 

І в них є радісна та мить, 

І вільна Батьківщина. 
 

Дякуючи тобі, 

Цей світ стоїть ще на ногах. 

Але я все ще у журбі –  

В мене за тебе сильний страх. 
 

Прекрасний мій захиснику, 

Тримайся, мій друже, 

Бо долю вибрали тобі таку, 

Але ж мені це не байдуже. 
 

Ти будеш їздити по світу 

І споглядати на міста, 

Будеш радіти жаркому літу 

І цілувати дівчині вуста. 
 

Й засвітить сонце у душі, 

Й не стане тої рани, 

Й заквітнуть знову спориші, 

І заживуть болючі шрами. 
 

Сказати хочу лиш одне: 
 

Війна вбивала все живе, 

Але не вбила твою силу, 

Все зло і біль, усе помре, 

І буде благодать в твою родину. 
 

         Тульєва Анна   

Поезія—це завжди 

неповторність, 

Якийсь безсмертний дотик до душі. 

Л.Костенко 

Душа говорить поезією, я знаю 

це  по собі… Переживши багато 

подій, які ранили мене злими кин-

джалами, моя душа заговорила у 

віршах. Прочитавши мою поезію, 

можна відчути і радість, і горе, ща-

стя та журбу. Можливо, вона не 

ідеальна, але хтозна-який існує 

ідеал для свого часу. Загалом усі 

ці вірші написані від щирого сер-

ця. У них усе моє життя, як на до-

лоні. Багато з них присвячені моє-

му дідусю та брату, які покинули 

цей світ і стали ангелами. 

Окремим розділом можна виді-

лити вірші на тему війни, яка на да-

ний час не менш важлива для нашої 

країни. Адже незалежність і воля для 

нас, українців, завжди були і є найва-

жливішими. Не один молодий юнак 

віддав своє життя за майбутнє своїх 

дітей і внуків. 

Безцінним даром для мене, поліся-

нки, є природа. Натхнення я черпала 

з прекрасних краєвидів природи мо-

єї Батьківщини, тому низка віршів 

саме про пейзажі, які, напевно, ко-

жен з нас бачить щодня.... 

Для мене, представниці сучасної 

молоді, найважливішим є людяність і 

добро, почуття патріотизму  і віддано-

сті своїй державі. Тому надіюсь, що 

ця збірка зробить свій внесок у роз-

виток та процвітання української мо-

ви та літератури. Також сподіваюсь, 

що, прочитавши мої вірші, ти,  шано-

вний поціновував поезії, не залиши-

шся байдужим. Не важливо, сподоба-

ються вони чи ні. Головне, щоб вони 

викликали почуття та були близькими 

для душі кожного.  

Випускниця Ємільчинської  
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