
Конференція старшокласників 
28 жовтня в актовому залі Ємі-

льчинської гімназії було проведе-
но І виборчу конференцію старшо-
класників Ємільчинського району. 

Перед проведенням цього за-
ходу психолог Євтушок Т.С. про-

вела тренінг – знайомства представ-
ників різних шкіл. Основним завдан-
ням цього зібрання був вибір голови 
ради старшокласників. Балатувалися 
на цю посаду п`ять лідерів учнівсько-
го самоврядування таких шкіл: Ємі-
льчинської ЗОШ, Середівської ЗОШ, 
Підлубівської ЗОШ, Степанівської 
ЗОШ та Ємільчинської гімназії. Ко-

жен із представників у різномані-
тній формі презентував інфор-
мацію про себе та власну вибор-
чу програму. 

Нашою школою було пред-
ставлено цікаву презентацію про 
усі справи, які проводив парла-
мент на чолі з президентом шко-
ли, заступником директора з 
виховної роботи Князєвою Н.П. 
та педагогом -організатором Єв-
тушок Н.М. 

У виборах голови районної 
ради старшокласників ми зайня-
ли почесне друге місце. 

                                                                        

Кондратюк Анна, 

президент  школи,  

учениця 10 класу 
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Коротко 
про  

важливе 
1. У школі відбулися 
заходи до Дня Свобо-
д и  і  Г і д н о с т і
(експозиція, виховні 
години). 
 
2. День вшанування 
жертв Голодомору 
1933 року пройшов у 
вигляді конференції 
для учнів 7-8-х класів 
та зустрічі з дирек-
тором краєзнавчого 
музею Дворецьким 
В.В. та працівниками 
районної бібліотеки. 
 
3. Лінійкою та вихов-
ними годинами закін-
чилась у школі акція 
“16 днів проти наси-
льства”. 
 
4. Школярі разом з 
учителями історії 
оформили експози-
цію “Українська рево-
люція 1917-1921рр.” 
 
5. З 28 листопада по 
3 грудня у школі три-
вав тиждень англій-
ської мови. 

 
Мова – це скарб, що лежить в глибині, 
І не кожна людина його зможе знайти. 
 

Моя мова – із всіх мов найкраща, 
Ніби перла в глибині морській, 
Серед інших вона – найбагатша, 
І завжди вона там, де мій дім. 
 

Моя мова завжди там, де Карпати, 
Вона там, де бурхливий Дніпро, 
Де стрічає завжди мене мати, 
І цілує мене у чоло. 

Моя мова – життя України, 
Завжди рідна і люба вона, 
Без неї немає родини, 
В України не буде життя. 
 

Зберігати її ми повинні, 
Щоб, як злато, сіяла вона, 
Адже тут, перед нею, ми винні 
У тім, що вона вже одна. 
 

Мова – скарб, мова – перла людини, 
Але не кожен побачить її, 
Якщо мову забрати в дитини, 
То і далі не буде в житті. 
 

Тож зберігаймо її і надалі, 
Щоб вона, немов квітка, цвіла, 
Розцвітатиме мова із нами 
І буде жити вічно вона! 

Гзовська Валентина,  
11 А клас 

9 листопада—
День українсь-
кої писемнос-
ті—був відміче-
ний у нашій 
школі такими 
заходами: учні 
8-11-х класів 
разом з усією 
Україною напи-
сали радіо дик-

тант, учні 9-го класу провели по класах 
усний журнал з історії української мови. 
Школярі могли ознайомить з тематич-
ною експозицією. 

 
Це свято було встановлено Указом пре-
зидента України від 6-го листопада 1997
-го № 1241/97 і відзначається щороку на 
честь українського літописця Нестора - 
послідовника творців слов’янської писе-
мності Кирила та Мефодія. Дослідники 
вважають, що саме з преподобного Не-
стора-літописця і починається писемна 
українська мова. 

Мова — це скарб народу 



З приходом осені в 
природі відбувається 
багато змін. Дні стають 
коротшими та холодні-
шими, відлітають пташ-
ки у вирій, з дерев опа-
дає листя. На душі 
стає дуже сумно. 

Але цей сум не тор-
кнувся учнів нашого 
класу. Адже 22 листо-
пада ми провели свято 
«Прощавай, осінь!», на 

яке завітала Осінь-
чарівниця зі своїми ще-
дрими дарунками. І 
сумували не ми, учні, а 
наша гостя – Осінь. Бо 
їй довелося попроща-
тись з усіма до наступ-
ного року. Та щоб хоч 
трохи її розвеселити, 
ми співали їй пісні, роз-
казували вірші, розігру-
вали сценки між овоча-
ми,  провели гру 

«Найспритніша пара», 
затанцювали танець.  

 На святі були присутні 
також наші родичі та адмі-
ністрація школи, які диви-
лись на нас із великим 
задоволенням і з радістю 
аплодували нам. 

 Із гарним та святковим 
настроєм ми провели 
Осінь і чекатимемо її в 
гості через рік. 

Учні 2-А класу 

Свято осені 

 «Осінь щедра, прощавай!»  
кламуванням віршів, 
піснями, танцем, інсце-
нізацію п`єси на новий 
лад «Ходить гарбуз по 
городі». 

На святі ми хотіли 
показати, як ми любимо 
та шануємо осінь. Бо 
саме осінь вважається 
найбагатшою, золотою, 
урожайною порою року. 

Наприкінці свята Осінь 
пригощала дітей цукерка-
ми, а також вони мали 
змогу поласувати смачним 
короваєм. 

Свято дітям сподобало-
ся. 

                                                                                      

Вихователь ГПД:  

Сітайло Ірина  

Михайлівна 

Нещодавно учні 2-Б і  
3-А класів підготували 
свято «Осінь щедра, 
прощавай!»  

До свята учні ста-
ранно готувалися: розу-
чували вірші, пісні, та-
нець. 

На свято завітало 
багато гостей. Діти ра-
дували присутніх де-

Сторінка 2  

Міс Панянка Осінь 
На початку листопа-

да учасники літератур-

но-драматичного гурт-

ка “Театральна майсте-

рня” організували і про-

вели свято для дівчат 

7-8-х класів “Міс Паня-

нка Осінь”. 

Під музичний супро-

від вийшло сім конкур-

санток, які продемонст-

рували знання про чу-

дову осінню пору. 

Спочатку красуні 

розповіли про себе, 

показали і доказали, на 

що багата їхня душа. 

Журі активно повідо-

мляли про результати-

вність конкурсів. А дів-

чата все мріяли про 

перемогу. 

Ц і к а в о ю  б у л а 

“Овочева осіння візит-

ка”, коли суперниці по 

черзі розповідали про 

улюблений овоч і різ-

номанітні страви з ньо-

го. 

Під час конкурсу 

“Фруктовий бум” були 

представлені глядачам 

7-А, 7-Б, 8-А класів 

ілюстрації про фрукт і 

вірш про нього. 

Багато чого ми діз-

налися про квіти із ле-

генд, які повідали учас-

ниці: гортензію, лаван-

ду, конвалію, орхідею, 

волошку, верес. 

А чарівна скринька 

містила такі запитання: 

а) Чим відрізняється 

осінь від літа? 

б) На які гриби багатий 

осінній ліс? 

в) Цикл осінніх свят; 

г) осінній імідж; 

д) прикмети осені; 

ж) осіння консервація; 

з) віночок із квітів восени. 

Панянкою Осені стала 

Горбатюк Софія (7-А), Дідус 

Вероніка (7-Б) - “Радісна 

Панянка Осінь”, Ткач Влада 

(7-Б) - “Граційна Панянка 

Осінь”, Буздуган Діана (7-А) 

- “Ніжна Панянка Осінь”, 

Степанюк Марія (7-А) - 

“Скромна Панянка Осінь”, 

Войцехівська Наталія—(8-

А) - “Працьовита Панянка 

Осінь”, Омельченко Юлія—

(8-А) - “Щира Панянка 

Осінь”  

Дідус Вероніка,  

учениця 7-Б класу 



Шановні  п’ятикласники! 
Настав період в якому 

відбувається інтенсивне 
формування особистості, 
розпочинається перехід від 
дитинства до юності у фі-
зичному, психічному і соці-
альному стані. Я завжди 
прирівнюю п’ятикласників  
до першачків, які з дитинс-
тва поринули у шкільне 
життя.  

Проблема переходу мо-
лодших школярів до сере-
дньої школи досить глибо-
ка. Адже п’ятикласники тут 
– наймолодші школярі, 
яким доводиться засвою-
вати закони нової школи. 

У п’ятому класі багато 
дітей відчувають самот-

ність, тому що улюбленої 
першої вчительки немає 
поруч, а класному керів-
нику не вистачає часу 
приділяти їм ту саму ува-
гу. А інші «шаленіють» 
від свободи та носяться 
по всій школі, задираю-
чись навіть до старшок-
ласників. У цей період 
діти стають невизнаними: 
тривога, боязкість чи, 
навпаки, надмірна мету-
шливість, збудженість 
охоплюють їх. 

Вересень-жовтень зав-
жди для п'ятикласників 
були адаптативними, то-
му ми проводили ряд ме-
тодик, зрізів знань, спо-
стережень, де працюва-

ла одна команда од-
нодумців. Хочеться 
подякувати початків-
цям та вчителям-
предметникам, адмі-
ністрації школи, бать-
кам за співпрацю та 
розуміння. Тільки ра-
зом ми - сила! Ми всі 
разом учитимемося 
долати труднощі, на-
биваючи якомога ме-
нше гуль, радіти успі-
хам і перемогам. 

Бажаю успіху! 

Психолог   

Матяш Марина  

Андріївна 

Успішна адаптація – запорука  психічного здоров’я 
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Нещо-
д а в н о 
н а 
осінніх 
каніку-
лах я 
р а з о м 
із гру-

пою дітей їздив до 
Німеччини – чудової 
країни, яка з першого 
погляду захоплює 
своєю ошатністю та 
зачаровує мальовни-
чими пейзажами. 

Ми планували наш 
відпочинок згідно із 
попередньо складе-
ною програмою. У 
перший день, одразу 
після приїзду та засе-
лення, ми ознайоми-
лись із оточуючою 
природою та поряд-
ками пансіону, де ми 
проживали протягом 
7 днів. У наступні дні 
наше життя набуло 
нових барв: ми бага-
то подорожували Ні-
меччиною, ходили на 
екскурсії до чудерна-
цьких середньовічних 
замків, які захоплю-

вали нас своєю кра-
сою, не забували ми й 
про шопінг. 

Особливо мені за-
пам’яталась поїздка 
до Дрездена – старо-
винного міста за сво-
єю історією. Завдяки 
детальній та цікавій 
розповіді екскурсово-
да я дізнався багато 
чого нового, а відвіду-
вання Дрезденської 
галереї, в якій забра-
но найяскравіші робо-
ти художників із усьо-
го світу, справило на 
мене незабутнє вра-
ження. Останнього 
дня ми відвідали ак-
вапарк з різними ат-
ракціонами, який до-
поміг нам розслаби-
тись, відпочити та на-
братись енергії і гар-
них спогадів перед 
поверненням на Бать-
ківщину. 

Також мене вразив 
менталітет німців. 
Привітність і ввічли-
вість гармонійно поєд-
нуються із працьовиті-
стю – свідченням цьо-

го є порядок в усьому, 
чудові дороги, архітек-
турні споруди, які захо-
плюють дух своєю роз-
кішшю, поєднанням 
античності і сучасності. 
Незважаючи на бездо-
ганні порядки, одяга-
ються місцеві жителі в 
стилі кежуал, тобто 
одяг для німців – це не 
стільки краса, скільки 
зручність. 

Познайомившись з 
Німеччиною, волею-
неволею починаєш ро-
зуміти людей, які праг-
нуть до європейських 
ідеалів, бажаючи кра-
щого життя для себе і 
своїх близьких. 

Недаремно говорять 

‘’В гостях добре, але 

дома краще‘’, проте, 

якщо вам випаде наго-

да поїхати на відпочи-

нок у Німеччину, не 

упустіть свій шанс, ви 

не пожалкуєте.  

Петрук Олексій,  

10 клас 

Поїздка до Німеччини 



Учасники курсів “Практичної журналістики” (керівник: Палько 

Наталія Миколаївна), “Основи створення друкованих видань 
та їх дизайн” (керівник: Філоненко Катерина Володимирівна) 

та учні 10 класу (класний керівник: Павленко Тетяна Євгенів-

на) 
Головний редактор: Кондратюк Анна, Горбатюк Михайло 

Комп'ютерна верстка: Гуменюк Дарина, Каверіна Віталіна 
Художні редактори: Бондарчук Альона 
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Петрук Олексій, Осіпчук Анастасія, учні 2-А класу 

ріальних. І завдяки цій 
поїздці ми отримали змогу 
побачити всіх цих тварин 
на власні очі. Ми збагати-
ли свої знання інформаці-
єю про них, про їх життя. 
Також  були свідками то-
го, як їх годують -  це бу-
ли круті враження. 

Після зоопарку ми та-
кож відвідали торговий 
центр. Там побачили ба-
гато розваг для дітей та 
дорослих. Було багато 
кафе, в яких можна нао-
динці або з компанією 
друзів весело провести 
час. Люди, які обожнюють шо-
пінг, теж не сумуватимуть, адже 
тут знаходиться велика кількість 

На початку осінніх канікул ми 
усім класом їздили на екскурсію 
у зоопарк та відвідали чудове 
місто – Рівне. Було дуже цікаво. 

Саме Рівненський зоопарк є 
одним з небагатьох на всі захід-
ні регіони України. З цієї причи-
ни інтерес до нього щоразу збі-
льшується. Адже немає людей, 
які б не хотіли побачити на влас-
ні очі тварин з усіх континентів 
земної кулі. В зоопарку щороку 
буває чимале поповнення. Рів-
ненський зоопарк – один з най-
молодших в Україні. Але кого 
тут лише не зустрінеш? Є і лев, 
батьківщина якого – Африкансь-
ка савана, і двогорбий верблюд, 
рідною стихією якого є гарячі 
пустелі Єгипту, і нільський кро-
кодил, який водиться на найдов-
шій річці світу Ніл, і шимпанзе, 
котрі полюбляють непрохідні 
джунглі, і амазонська риба піра-
нья, яка відома своїми гострими, 
як лезо, зубами, і найдовші у 
світі удави – анаконда і багато 
інших химерних, цікавих та ку-
медних тварин. Усі вони з різних 
кліматичних поясів: помірних, 
субтропічних, тропічних, еквато-

магазинів з різними товарами 
на будь-який смак. Але дуже 
шкода, що наш час так швидко 

минув. 
Але, незважаючи на 
короткий проміжок 
часу, ми змогли доб-
ряче повеселитися! 
Ми отримали море 
позитивних емоцій! 
Осіпчук Анастасія, 

10 клас 

Мандрівка до Рівного 
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Провулками Львова 
ті, зустрічі Нового року або 
Різдва Христового.  
     Але всім без винятку гостям 
Львова хочеться побачити па-
м'ятники культури. Ми сім”єю 
побували на осінніх канікулах у 
Львові. Найбільше мене врази-
ли: Палац Святого Юра, Львів-
ський оперний театр, храм 
Святої Єлизавети, палац гра-
фа Потоцького та майстерня 
шоколаду.   

Волнін Ігор, 10 клас 

   Свою подорож до Львова 
кожен турист уявляє  по-
різному. Деякі мріють про про-
гулянки по вуличках і парках 
міста теплим літом, про тихий 
вечір за чашкою запашної 
львівської кави у кав'ярні на-
впроти стародавнього собору. 
Багато людей приїжджають 
до Львова заради певної події 
в насиченому житті міста: свя-
та, фестивалю, змагання. Є 
категорія мандрівників, яким 
цікаві національні особливос-


