
 

Школа...Колиска знань. 
Це поняття входить в наш 
дім, в нашу родину. Від шкі-
льного порога ми  починає-
мо свій шлях у життя. Яким 
буде цей шлях —  широким 
і світлим, щедрим на успіх і 
досягнення, чесним і гідним, 
чи…? На це відповість ли-
ше життя, а підготує цю 
відповідь школа. 

І ось уже 29 травня для 
кожного з нас пролунає 
останній дзвінок. Для когось 
він дійсно буде останнім, а 
когось сповістить про на-
ближення літніх канікул та 
закінчення ще одного на-
вчального року. Кожна 
школа, як і наша, Ємільчин-
ська загальноосвітня школа 
I-III ступенів №1,  має свої 
традиції щодо святкування 

саме цього свята. Це вже 
сімейне свято, на яке збира-
ється вся родина: від  випус-
кника до бабусі з дідусем. 
Але незмінним залишається 
одне: шкільна лінійка, вітан-
ня, настанови й побажання 
вчителів, і, звичайно, сльози 
радості й смутку, які мало 
кому вдається стримувати. 
Саме в цей день випускники 
школи  переступлять поріг 
дорослого життя і зроблять 
свій вибір: продовжувати 
навчання чи ―пливти за 
течією‖. Головне, щоб ви-
бір був усвідомленим і пра-
вильним. 

Зовсім швидко проле-
тять літні канікули. І знову 1 
вересня наша рідна школа 
зустріне нових першоклас-
ників, розквітне сотнями 

посмішок, різнобарв‘ям 
осінніх квітів, нею будуть 
оволодівати надії і мрії ді-
тей, турботи вчителів, споді-
вання батьків. 

Вітаємо вас із закінчен-
ням ще одного навчального 
року. Бажаємо нашим випу-
скникам  отримати якнайк-
ращі результати із зовніш-
нього незалежного оціню-
вання та успішно скласти 
державну підсумкову атеста-
цію, всупити у ті вищі на-
вчальні заклади, про які 
давно мріяли. А решті уч-
ням та вчителям бажаємо 
весело та з користю провес-
ти літні канікули!   

Оріменко Ольга та 

Степанчук Марина 

3) 25 травня вібулося  засідання районної комісії з 
присудження премії імені І.Прокопенка. Девятьом 
випускникам нашої школи присуджені основні 
премії. Це Євтушок Марія – у філологічній номі-
нації, Зінкевич Вадим – у природничо-
математичній, Квятковська Аня – у естетичній но-
мінації, Коваленко Віталій, Коваленко Валентин, 
Ятлук Сергій, Сокирко Тетяна, Павленко Людми-
ла, Любич Ірина – у фізично-спортивній номіна-
ції, основна командна премія. 

Щиро вітаємо лауреатів і бажаємо, щоб таких пре-
мій у їхньому житті було багато. Наша школа зав-
жди пишається своїми вихованцями, які своїми 
досягненнями примножують її славу. 
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Радісне і довгоочікуване 
свято 

1 

Травневі новини 1 

Свято зі сльозами на 
очах 

2 

Випускники першого 
ступеня 

2 

Відлуння зустрічі з 
випускниками 

3 

Досягнення юного поета 3 

Наш десятий дружний 
клас 

4 

У цьому виданні: 

1) В першу неділю травня кожен з нас вітав найдо-
рожчу людину — маму з Днем Матері. Сподіває-
мось, що ви не забули сказати теплі слова своїй 
рідній людині?!  

2) З 20 по 23травня завзята команда нашої школи 
прийняла активну участь в спортивно - туристич-
ній грі ―Котигорошко‖, з якої привезла премію  та 
нагороду за конкурси юних пожежників та медич-
ної підготовки. І хоча призового основного місця 
у нас немає, але в таких змаганнях не головне пе-
ремагати. Важливою є участь і декілька днів хоро-
шого відпочинку наших спортсменів в одному із 
мальовничих куточків Ємільчинського району — 
урочищах ―Гори‖. 



64  роки відділяє нас від того травнево-
го дня, який став найщасливішим днем 
для мільйонів людей — Дня Перемоги. 
Це свято не має кордонів, воно не підвла-
дне часу, незалежне від політики, це свято 
всього людства. І, звичайно, в першу чер-
гу, це свято для ветеранів, які неймовірни-
ми зусиллями здобули для прийдешніх 
поколінь міць і надію на життя. Діти, вну-
ки і правнуки свідків тих страшних подій 
свято бережуть в серцях  щиру вдячність 
та пам‘ять про полеглих бійців, а перед 
живими низько схиляють голови. 

   Ціла низка заходів, присвячених Дню 
Перемоги, проходили в нашому селищі. 
Розпочалось свято з ходи до Обеліска 
Слави. На святковому параді були присут-
ні шановні ветерани, учні та громада сели-
ща. Перед Обеліском Слави відкрили мі-
тинг. Голова селищної ради Леонід Івано-
вич         Філоненко привітав всіх присут-
ніх з Днем Перемоги, виразив глибоку 
вдячність ветеранам. Учасники мітингу 
говорили слова подяки, дарували квіти і 
посмішки, бажали здоров‘я і довголіття.  
Потім було проведено святковий концерт.                                                              

Бывает в людях качество одно, 

Оно дано им или не дано —  

Когда в гарячке бьется пулемет, 

Один лижит, другой бежит вперед. 

     И так во всем, и всюду, и всегда —  

     Когда на плечи свалится беда, 

     Когда за горло жизнь тебя  возьмет, 

     Один лежит, другой бежит вперед. 

Что делать? Видно, так заведено… 

Давайте в рюмки розольем вино. 

Мой первый тост и мой последний тост - 

За тех., кто в полный поднимался рост! 

                          *** 

Я только раз видала рукопашный . 

Раз — на яву. И тысячу — во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

                 Юлия  Друнина 

                 (Солдат Второй мировой войны) 

Матеріал збирали Жабровець Наталія та 

Мельник Даша 

У нашій школі є два чудові четверті 
класи. Це 4-А і 4-Б.Скоро вони відсвя-
ткують свій випуск, попрощаються зі 
своїми першими вчителями і підуть 
вже більш дорослою стежиною. Вони 
матимуть багато різних вчителів —  
предметників, вивчатимуть ще більше 
цікавих предметів і, звичайно, з ними 
будуть нові класні керівники, які пове-
дуть їх цією стежиною і будуть поряд 
з ними до завершення навчальних 
років. 

27 травня відбувся випуск 4-А кла-
су. У цьому класі 23 учні. Звичайно, ці 
учні і організують свято. Діти, святко-
во одягнені, розповідли вірші, юмо-
рини, співали пісні, грали в різні ігри, 
приймали участь в  конкурсах. Учні 
дякували своїм першим вчителям 
Майданович Т.М., Заїці Н.Ю., Яценко 
Ю.Г. за їхню працю. Скоро ці діти     
стануть учнями 5-А класу і матимуть 
нового класного керівника Арешто-
вич Олену Володимерівну. 

28 травня відбудеться випуск 4-Б 

класу. Цей клас у складі 20 учнів теж 

організує свято. Вони будуть розпові-

дати вірші, смішинки, співатимуть 

пісні. Два учні цього класу, які навча-

ються в музичній школі, гратимуть на 

музичних інструментах. Це Гордєєв 

В‘ячеслав та Шевчук Марина. Учні 

прощатимуться зі своїми першими 

вчителями  Майданович Г.С., Клим-

чук З.Ф. Скоро вони стануть учнями 

5-Б класу і познайомляться зі своїм 

новим класним керівником Чиж Іри-

ною Іванівною. 

Хочемо звернути вашу увагу на 

ученицю 4-Б класу Ковтонюк Катери-

ну Миколаївну, яка написала всі три 

тести з державної атестації на 12 ба-

лів.Також ця учениця з 3 років пише 

вірші, пісні і казки. Ось один із них: 

 Ситайло Ірина та Вознюк Олсана 
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Вчитель 

Вчитель рідний і для нас, 

Він веде у перший клас, 

І навчає там писати, 

 Рахувати, і читати. 

Треба його шанувати, 

Бо вчитель, ти і я — 

Ми всі одна сім’я. 

 

 

 

                     

Ковтонюк Катерина 



Школі - 70 років, і вкот-
ре вона відкриває перед 
своїми випускниками двері. 
Шкільні парти, дзвінок, пе-
рерви і уроки, канікули, а 
ще обов’язково однокласни-
ки і вчителі - все це для ба-
гатьох вже в минулому, але 
це надзвичайне свято, юві-
лей школи, дозволить ще 
раз поринути у неповторну 
атмосферу безтурботного 
дитинства. 

70 років - це вік зрілості, 
коли вже є певні здобутки, 
але ще багато планів на 
майбутнє. Головне завдання 
школи — це сформувати 
нову людину, творчу особи-
стість, обдарованість якої 
збагатить суспільство, забез-
печить прогресивний роз-
виток країни, всього людст-
ва. 

За останні 70 років Ємі-
льчинська ЗОШ I-III ступе-
нів № 1 випустила не одне 

покоління у самостійне жит-
тя. В цій школі навчалися 
люди, якими може пишати-
ся не тільки школа, а й вся 
Україна. Це зокрема: пись-
менники Наум Тихий, Олег 
Головко; поетеса Тетяна 
Чеховська; колишній редак-
тор "Народної трибуни", 
"Заслужений журналіст 
України", прозаїк Володи-
мир Яценко; міністр забез-
печення Польщі Франц 
Запольський; В.Я.Хільченко 
працює в космічному конс-
трукторському бюро, наго-
роджений орденом Леніна; 
О.В. Шестипалов - актор 
театру російської драми в 
м.Києві; В.І.Кондратюк - 
майстер спорту, викладач 
Вищого інженерного учи-
л и щ а  м . Х а р к о в а , 
М.П.Лавренчук - заступник 
н а ч а л ь н и к а  н а у к о в о -
технічного комплексу НДІ 
точних приладів м. Москви; 

Н.С. Глушко - кандидат педа-
гогічних наук, директор фірми 
"Аргут" з менеджменту освіти 
м. Москви та ще багато інших 
відомих людей. 

Та школа не тішиться в 
променях слави, здобутої її 
випускниками, натомість на-
магається прокласти шлях в 
краще майбутнє для своїх май-
бутніх випускників. Зокрема, 
активно співпрацює з Жито-
мирською філією Київського 
інституту бізнесу і технологій, 
налагоджує стосунки з Підста-
вовою школою ім.Петра Фір-
лея в м.Любартів Республіки 
Польща. 

Отже, всі ці 70 років наша 
школа проіснувала недаремно. 
Вона залишила неабиякий 
слід у історії Ємільчинщини і 
в житті кожного випускника. 

Онопченко Тетяна, Жека Тетяна 

Про рідну мову 

Чи чули ви симфонію душі? 

Чи бачили у просторі свободу? 

Чи знали ви не пройдені стежини, 

Що линуть десь і щезнуть згодом? 

Чи прислухались до своїх потіх, 

Чи прагнули нездійсненне в усьому, 

Чи знаєте ви, хто для нас зберіг 

Оту святу, прекрасну нашу мову? 

Яка співа серед усіх чужих, 

Так голосно, так дзвінко, так завзято, 

Яка живе серед усіх живих, 

І жити буде довго та багато. 

Тобі я, українська мово, приклоняюсь, 

Що ти дала мені тепло своє, любов, 

Тебе я ні на що не проміняю. 

Пишаюсь я тобою знов і знов, 

Ти серед інших всіх, як скрипка,що співає, 

Як пісня солов’я, що в серці ллється знов, 

Повір, я в світі кращої не знаю. 

Ти моя доля, щастя і любов! 

Про Батьківщину 

Летить душа моя нев-
пинно 

До тебе, моя Батьків-
щино, 

Коли я там, в чужому 
краю, 

Під їхню пісню засинаю. 

Чужа мелодія, слова... 

Закрию очі, й ожива 

У пам’яті твої гаї, 

Де тишу будять солов’ї, 

Твої лани, твої ліси, 

Де завмираєш від краси, 

Де вишиванки і пісні, 

Де рай в душі, як уві сні, 

Де сонце, дощ, легкі хмаринки, 

Де наші пройдені стежинки, 

Де хата батьківська, тополя, 

Де наша українська воля. 

Летить душа моя невпинно 

До тебе, моя Батьківщино! 
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Рідне Полісся 

Вже жовкне на тополі листя, 

Калина вбралася в намисто, 

І чорнобривці багровіють, 

Хмаринки десь вгорі синіють, 

Ліси шумлять,вода дзюрчить, 

І соловейка не мовчить. 

Веселка в небі  гарно грає, 

І вітер з дубом розмовляє, 

Верба всі коси розпустила, 

У серці щось там защеміло. 

Це ти, Полісся, ти, мій край, 

Тобою я пишаюсь, знай: 

Скажу тобі, передусім 

Ти моя доля, край мій, дім. 

Микола Кравчук, 9-А клас 



Веселих, добрих і простих. 

В нас доручення такі, 

Де кожному справа до душі. 

Командиром в класі Оля. 

Любим Олю дома, в школі,   

Нами гарно так керує, 

Відпочинок наш планує. 

А коли щось забуває, 

Ситайло Іра помагає. 

А в парламенті у школі 

Вже Оксана замість Олі. 

Наша ціль – навчатись гарно 

І не тратить часу марно. 

У шкільних олімпіадах 

Працювали в нас дівчата 

Наташа, Оля і Марина. 

Працювали так завзято: 

 

Ось і закінчується ще один навчальний 

рік… Передостанній у нашому шкіль-

ному житті – ми перейдемо в одинад-

цятий клас, випускний. І радісно на 

душі, і тривожно: що чекає нас за шкі-

льним порогом? З кожним роком ми 

дорослішаємо, і вже зовсім скоро оби-

ратимемо шлях на все життя… 

Є нагода в нас якраз 

В шостім випуску «Стежини» 

В ці погожі світлі днини 

Розказати ще вам раз 

Про наш гарний дружний клас. 

Представляєм  вам себе: 

Ми вчимось в десятім ‗‘Б‘‘. 

Клас наш добрий, немалий. 

А девіз у нас такий: 

«Не вмієш – навчимо, 

Не хочеш – заставимо». 

Дев‘ятнадцять нас усіх 

       Спілкуйтеся з  нами 

Email:emscool_1@ukrpost.ua 

Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 

Наша адреса: вул. Шевченка, 4    

Три місць перших 

Й других - п‘ять. 

Треба все це пам‘ятать. 

Ці школярки працьовиті, 

І кмітливі, й талановиті. 

Любим працю, любим жарти, 

Із дзвінком спішим за парти, 

Щоб знання хороші мати, 

Світ для себе відкривати. 

Ось і розповідь про нас, 

Про наш завзятий рідний клас. 

Нашу думку поважайте, 

Що не так, то вибачайте. 

З настанням канікул літніх 

Ми вітаєм вас усіх, 

Щоб ви гарно відпочили, 

Набирались більше сили. 

І на новий навчальний рік 

Бажаємо успіхів не гірших, як торік! 

Над випуском працювали: 10-Б 

клас з класним керівником Павленко 

Тетяною Євгенівною. 

Кореспонденти: Охріменко Оля, 

Степанчук Марина, Жабровець Ната-

лія, Мельник Дарія, Онопченко Тетя-

на, Жека Тетяна, Ситайло Ірина, Воз-

нюк Оксана. 

Творчий редактор:Мельник Роман. 

Канікула — зірка із сузір’я Пса 

Не треба нагадувати  про те, що найбільше люблять школярі. Хто хоч трішечки вчився у школі (школярами були і 
наші бабусі та дідусі, і наші мами і тата), той знає, що це — канікули. А чому канікули називаються канікулами? Оце 
питаннячко! 

У Стародавньому Римі з 22 липня по 22 серпня наставала найбільша спека. А на небі в цей час з’являлася зірка Сирі-
ус із  сузір'я Пса, яку римляни називали Канікула, тобто собачка, тому й період цей нарекли канікулами. Саме тоді рим-
ський сенат робив перерву в своїх засіданнях. Минуло небагато часу — і канікулами почали називати літню перерву в 
навчальних закладах, а згодом — будь-яку перерву в заняттях учнів та студентів. 

Бажаємо всім нам веселих літніх канікул! 


