
У 2014 році Президентом України 

було підписано Указ про відзначення  

Дня захисника України 14 жовтня. 

Цьогоріч це свято має особливе 

значення, оскільки Україна перебу-

ває у стані неоголошеної війни з Ро-

сією, а тому нашу  Батьківщину захи-

щають не лише Збройні сили Украї-

ни, а й воїни та добровольці АТО. 

З ініціативи парламенту школи 

серед учнів була організована акція 

“Листівки для воїнів”. 

Усі учні 1-11 класів не залишилися 

осторонь такої події і виготовили чу-

дові листівки. Кожна з них—це витвір 

мистецтва, зроблений з любов'ю. Усі 

витвори наповнені теплими словами 

подяки та найкращими побажаннями 

для наших дорогих захисників. Адже 

усі ми розуміємо, що підтримка—це 

найважливіше для наших бійців сьо-

годні. Кожен з нас не повинен забу-

вати про людей, які своїм життям 

боронять неньку-Україну, щохвили-

ни ризикуючи заради співвітчизни-

ків. 

Ми вдячні всім, хто приєднався 

до цієї акції і не залишився байду-

жим. 

То ж нехай це свято принесе в 

Україну довгоочікуваний мир, і зве-

ртаємось до наших захисників: 

“Повертайтеся живими!”. 

Президент школи,  

Кондратюк Анна, 10 клас 

 

Воїни 

Воїни, Ви герої України, нашої 

незалежної країни. Ви її цінуєте, 

тому життям своїм ризикуєте. 

Ми всі Вам бажаємо щастя, доб-

ра та здоров’я, щоб завжди в 

серці жила віра в перемогу. Щоб 

Ви живі додому вернулись і мир-

ному небу всміхнулись. Ми Вас 

дуже любимо і щиро Вас цінує-

мо.  

Ви є справжні патріоти, які 

хочуть Україні волі. 

Швець Марія, 8-Б клас 

“А ми тую козацькую славу збережемо” 

Акція  “Листівки для воїнів” 

Щомісячна газета Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
ВИПУСК №70 

25 ЖОВТНЯ 2016 

Цікаве і багате  історичне життя 

нашого народу. Непересічними лю-

дьми були у сиву давнину українські 

козаки. Вони за внутрішніми якостя-

ми та за зовнішніми ознаками були 

повним відображенням свого народу, 

свого часу,  відповідали всім ознакам 

справжніх патріотів своє Батьківщи-

ни.  

Козаки були дуже відважними і не 

боялися смерті, тому на голові зали-

шали лише чуба, який попереджував 

ворога, що козак не боїться загинути 

в бою… 

Ми щиро поважаємо пам'ять про 

українського козака і тому разом з 

нашим класним керівником Жабро-

вець Тетяною Валеріївною провели 

свято “А ми тую козацьку славу 

збережемо”. Для цього підготува-

ли багато українських, козацьких 

пісень, знайшли цікавий матеріал з 

історії козацтва. Наші мами приго-

тували для нас споконвічну улюб-

лену страву українців—вареники. 

Також гостей свята зустрічали пи-

шним короваєм.  

Козаки уміли жартувати, тому 

наші хлопці змогли втілити в себе 

образ козака. Випробовуваннями 

конкурсів вони показали, що  на-

прочуд сильні, вправні, войовничі і 

веселі. За перемогу змагалися дві 

к о м а н д и :  “ Х о р т и ц я ”  т а 

“Побратими”. 

Були такі конкурси, як: “Жива кар-

тина”  (потрібно було приліпити ву-

са), “Конкурс курінних”, ”Заспівай 

пісень на “Ой””, “Найдужчі силачі”,  

“Повзунець”,“Смачні перегони” та 

багато інших. Перемогу здобула ко-

манда “Хортиця”, до якої входили 

Дем’янчук Назарій, Спіцин Дмитро та 

Коропатенко Руслан.  

Всім класом ми дали присягу коза-

ка: “Присягаємося, що Україну– не-

ньку будемо любити”.  

О т ж е ,  м и  з р о з ум і л и ,  щ о 

“козацькому роду нема переводу!”. 

Дідус Вероніка, 7-Б клас 



Тиждень початкової школи 
балось, коли діти декламували  

вірші про рідну мову” 

Євтушок Діана, учениця 3-Б кла-

су 

“Мені найбільше сподобався 

день, коли проводився спортив-

ний конкурс “Поклик Джунглів”. 

Усі завдання для команд були 

цікаві і в кінці перемогла друж-

ба”  

Чиж Катя, учениця 3-Б класу “Увесь тиждень був веселим та 

цікавим. Мені усе дуже сподоба-

лося”. 

Яценко Євген, учень 3-Б класу 

“Найбільше сподобалася гра 

“Поклик Джунглів”. Приймаючи 

участь, ми вчилися працювати в 

команді. А ще нам це змагання 

нагадало, що потрібно займатися 

спортом” 

Матвійчук Валя,  

учениця 3-Б класу       

 Нещодавно у нашій школі відбув-

ся тиждень початкових класів. Наш 

клас прийняв активну участь у всіх 

заходах. 

Ось наші враження від цієї події: 

“Увесь тиждень учні ходили у ви-

шиванках. Це було так урочисто! 

Найбільше мене вразило те, що всі 

діти люблять нашу рідну Батьківщину” 

Демченко Назар, учень 3-Б класу 

“Цей тиждень був найкращий у 

моєму житті. Найбільше мені сподо-

Дуже цікаво в нашій початковій  

школі пройшла гра-квест «В моєму 

серці Україна». В ній брали участь 

команди із різних класів. Команда 

нашого класу складалася із п’яти 

чоловік: 1 хлопчика і 4 дівчаток. Під 

час гри ми побували на різних стан-

ціях. На кожній станції нам давали 

різні завдання, а ми їх виконували. 

Це були завдання про явища при-

роди, рослинні і державні символи 

України, різні питання про нашу 

Україну. Відгадували також назви 

українських народних казок. На ста-

нції «Спортивна» демонстрували 

свою силу і спритність.  

Дуже цікаво було на станціях 

“Співаночка” та “Козачок”. На 

станції “Співаночка” ми співали 

українські народні пісні, а  на 

станції “Козачок” учасник нашої 

команди перевдягався в козач-

ка. Це було і смішно, і весело. Зви-

чайно, не на усіх станціях нам усе 

вдалося, але ми дуже старалися і 

нам було весело і цікаво. 

Команда учнів 4-А класу 

Квест “В моєму серці Україна” 

Родина — це твій захист і надія 
Родина – це святе, 

це твоя сила, це твій 
захист і надії, це твоя 
віра й прагнення, це 
твоя фортеця. Це ті 
люди, що будуть з 
тобою впродовж твого 
життя, будуть завжди 
поряд, триматимуть 
за руку, підставляти-
муть своє міцне та дружне плече. 

Слід розрізняти поняття сім’я та 
родина. Бо сім’я – це твої тато й ма-
ма, рідні брати й сестри. А родина – 
це усі родичі, що пов’язані з тобою 
кровним зв’язком. 

Важливо знати 
свою родинну істо-
рію і вміти скласти 
генеалогічне дере-
во. 
Учні нашого класу 
прийняли активну 
участь у акції «Мій 
родовід» і кожен 
учень намалював 

генеалогічне дерево і розповів 
про членів своєї родини. У кожно-
го була цікава і історична розпо-
відь. Ми розпитували у своїх ро-
дичів і намагалися не пропустити 
жодної деталі. У декого сім’я ма-

ленька, а в когось велика, але все 
одно кожна сім’я по-своєму дружня 
та міцна. Таким способом ми дізна-
лися, що у нашому класі немає 
«Іванів, які не знають історії  своєї 
родини».  

Кожна родина – це символ тепла 

й щирості, любові та доброти. Знан-

ня, які вона нам дає, ми повинні про-

нести з собою по життю та будувати 

свою родину дружньою, міцною і, 

щоб ніколи не зупинятися перед 

труднощами. 

Дмитренко Олена, 7-Б клас 



Є одна страшенно важлива наука 

в світі—математика. Бо як же без 

неї можна сказати, чи правильно 

тобі решту в магазині дали; мате-

матика допоможе і двійки пораху-

вати :) 

Хоча, мені здається, що найголо-

вніша її функція—створення бю-

джету. Це може бути бюджет люди-

ни, сім’ї, району, міста і навіть цілої 

країни. Без чітко спланованого бю-

джету важко буде навіть кінці з кін-

цями зводити. А згадайте, у вас в 

сім’ї також бюджет гарно спланова-

ний: яка кількість грошей іде на 

оплату за комунальні послуги, яка 

на їжу, скільки грошей можна виді-

лити на новий одяг або ж ремонт у 

квартирі. І якщо бюджет сім’ї спла-

нувати ще можна легко, то бюджет 

країни — довга і болісна процеду-

ра. Бо дуже важко вирішити, як роз-

поділити кошти між галузями роз-

витку держави. 

Саме з питаннями щодо бюджету 

ми і звернулися до фінвідділу на-

шого району. До речі, мало хто з 

нас знав, де знаходиться ця будів-

ля. Так, так, рожева споруда по ву-

лиці Горького і є управління фінан-

сів Ємільчинської районної держа-

вної адміністрації. Для нас з радіс-

тю провели екскурсію, розповіли 

про роботу управління, чим вони 

займаються, як розподіляються 

кошти в районі. Уявіть, що бюджет 

нашого району складає 80 млн. 

грн. Більшість цих грошей іде на 

виплату заробітної платні населен-

ню, кошти, що залишаються — на 

необхідні роботи, на оплату енер-

гоносіїв, на придбання медикамен-

тів і перев'язувальних матеріалів, 

на оплату праці працівників бюдже-

тних установ, на забезпечення 

продуктами харчування. Наш ра-

йон є дотаційним, бо в ньому не-

має великих підприємств. 

Управління фінансів нашого 

району складається з 3-х відділів: 

бюджетний відділ, відділ доходів, 

фінансово-господарський відділ. 

Ми відвідали всі ці відділи. За 

проведену екскурсію хочемо ви-

словити подяку заступнику нача-

льника управління, начальнику 

бюджетного відділу управління 

фінансів Ємільчинської райдер-

жадміністрації Кириленко І.Б. Та-

кож окрема подяка Чихар Ользі 

Борисівні, яка організувала нам 

екскурсію. Дякуємо! 

Бережімо гроші! 

Левченко Світлана, 11–Б клас 

Чи знаєте ви, як створюється бюджет? 

ко Юлія заходили до кожного кла-
су ( 8-11 класи) і коротко знайоми-
ли дітей з історією цих трагічних 
подій. Кожен учень уважно слухав 
нашу розповідь, адже цю інфор-
мацію повинен знати кожен. 

Ця трагедія повинна залишати-

ся в серцях кожного з нас як нага-

дування про те, що не можна до-

пускати ненависть, жорстокість, 

насильство у свої душі, у своє 

життя і вчинки.  

Бойко Юлія, 11–Б клас 

29 вересня ми від-
з н а ч а л и  7 5 -
річницю трагедії у 
Бабиному Яру. 
Коли Київ був оку-
пований німецьки-
ми військами, Ба-
бин Яр був місцем 

масових страт і по-
ховань, величезною 
братською моги-
лою, де страчували 
євреїв, військовопо-
лонених, циган, 
тобто тих людей, 
які вважалися воро-
гами Третього рей-
ху. 26 вересня 1941 
року відбулася на-
рада, на якій розглянули заходи що-
до ліквідації єврейського населення 
міста. Місцем страти був Бабин Яр, 
адже він був найбільшим на терито-
рії Києва (завдовжки – 2,5 км, за-
вглибшки – від 10 до 50 метрів). Бу-
ло розклеєно понад 2000 оголошень 
різними мовами про збір всього єв-

рейського населення 29 вересня 
1941 року на розі вулиць Мель-
никова і Дехтярівської. Всім роз-
повідали, що євреїв переселя-
ють у зв’язку з вибухами і поже-
жами. Вранці тисячі євреїв при-
йшли до зазначеного місця. Зага-
лом в період з 29 по 30 вересня 

розстріляли бли-
зько 30000 мир-
них жителів.  
Нині на цій тери-
торії прокладено 
дороги і  трасу 
метрополітену, 
побудовано бу-
динки і парки. 
Лише верхів’я 
урочища Баби-

ного Яру залишилося незабудо-
ваним як місце трагедії світового 
масштабу, місце історичної па-
м’яті.                                                                                                                      

І от 7 жовтня в нашій школі 
відбулася 5-ти хвилинка історії 
про цю трагедію. Дві учениці 11-
Б класу Левченко Світлана і Бой-

75-річниця трагедії в Бабиному Яру 
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Дорогі друзі! Чи знаєте ви, що Ємільчинщина дала 

Україні багатьох українських письменників: Вале-

нтина Грабовського, Валерія Шевчука, Наума Ти-

хого,… . Сьогодні серед нас живе ще один поет, 

учитель Симонівської школи Ємільчинського райо-

ну Леонід Йосипович Малецький. Надруковано 12 

збірок віршів поета. Вони зачаровують читача 

безпосередністю, простотою, глибокою любов’ю 

до рідного краю.  Ми  знайомимо вас на сторінках нашої газети з 

окремими поезіями нової збірки Леоніда Малецького “Надвечір’я”. 

Ну що ти з осені візьмеш? 

Ну що ти з осені візьмеш? 

Лиш красоту печальну. 

І ще  - антени, що без меж 

Летять на трави дальні. 
 

Ну що ти з осені візьмеш? 

Хіба вогню в долоні, 

Коли під кленами ідеш, 

А він чомусь холодний. 
 

Ну що ти з осені візьмеш? 

Лише глибокий смуток. 

Тремтливі стовбури. І все ж— 

Всі з вірою в майбутнє. 
 

Ну що ти з осені візьмеш? 

...Листи прощання всюди. 

Але повітря спрагло п’єш  

У вільні свої груди. 
 

Надвечір’я 

Надходить тихе надвечір’я. 

І вітер, втомлений за день, 

Забіг до когось на подвір’я 

Й заліг на сон грядущий десь. 
 

Немов купальник входить в річку, 

Так сонце падає за ліс. 

В собі вже виробило звичку: 

Як спать, то тільки на землі. 
 

Пташині мовкнуть хороводи, 

Прийшла із поля череда. 

І лиш одна чомусь від роду  

Тремтить осика молода. 
 

А на гнізді сім’я зібралась, 

Сім’я лелечина уся. 

Із-поміж листя щедро-в’яло 

Достиглі вишеньки висять.  

 

Чужого лиха не буває 

Немає чужого горя, 

Немає чужого лиха. 

Не реве сердито море, 

Коли на поверхні тихо. 

 

Не вимивається берег, 

Обвали не йдуть під воду. 

Чайки не здійснюють вереск, 

І катери мирно ходять. 

 

Та море знає нещастя, 

Коли хвилі цілять в небо. 

Хоч це буває нечасто, 

Та бути готовим треба. 

 

Лиха чужого немає 

І горе, як є, то спільне. 

Ми щирість душі вітаєм 

Між роду, що вже став вільним. 

 

Божий дар 

Життя—це рай у цьому світі, 

Де безліч світла і пісень, 

Де пахощі витають квітів, 

Де ранок тьму у даль несе. 

 

І навіть хай в зимову пору 

Довкола крутить і  мете 

(Все те, що в дійсності надворі) -  

То є бутя ще й золоте. 

 

Життя—це мрія всіх померлих, 

Це рідні, друзі, денний труд. 

Це по росі ранкові метри, 

Це сонця схід—добовий круг. 

 

І хоч, бува, в житті бідово 

І тисне клопітний тягар, 

Чекаєм день як спалах новий, 

Як найдорощий Божий дар. 

 

 

Знайомтесь: поет 


