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Дорогі друзі! Ще зовсім недавно ми з вами раділи першому
дзвонику, який скликав нас до
школи. А вже минає грудень, ми
готуємось зустрічати Діда Мороза з новорічними подарунками.
Семестр навчання позаду, і наші учні мають значні досягнення.
Вони активно брали участь у
предметних олімпіадах, творчих
конкурсах, спортивних змаганнях шкільного та районного масштабів. І, як ми і надіялись, ніколи нас не розчаровували, здобували призові місця.
За протоколами районних предметних олімпіад кращі учні нашої школи вибороли 23 перших
місць, 12—других, 18 — третіх.
Всього — 53 переможних місця.
Також ми маємо 4 дипломи І ступеня, 5 дипломів другого ступеня та
6 дипломів третього
ступеня у мовознавчому конкурсі ім. П.Яцика. Шевченківський

Безпека кожної людини — у її
руках. Це загальновідома істина.
Попереджений – значить озброєний. Під таким девізом пройшли в
нашій школі об'єктові навчання з
протипожежної безпеки та евакуації у разі надзвичайної загрози.
5 грудня 2016 року всіх школярів тривожний
дзвінок
заставив
покин ути
за 8 хвилин стіни
школи та організовано зібратися
на шкільній алеї. Це і були об'єк-

конкурс приніс 6 перемог нашим учасникам До речі, Кондратюк Анна (10 клас) вже отримала Диплом ІІІ ступеня у обласному етапі, з чим її ми і вітаємо.
Волейбольні команди дівчат
та хлопців нашої школи стали
переможцями районної спартакіади. Їм також наша честь і
хвала.
Попереду обласні змагання.
Тож побажаємо нашим переможцям достойно представити район і привезти якнайбільше перемог.
Ми знаємо, що далеко не просто обійти достойних суперників з інших шкіл і районів, для
цього треба прикласти максимум зусиль і учням, і їх наставникам. Тому удачі вам, наші розумники, творчі особистості,
спритні та умілі спортсмени.
Ми віримо у ваші перемоги.

Об’єктове навчання
тові навчання, які дали можливість
не тільки проаналізувати готовність
школи до дій у екстремальних ситуаціях, а й показали рівень організованості та серйозності всіх.
Варто зазначити, що основна
частина школярів самоорганізува-

лась швидко і якісно. Але й були
окремі учні, які не зрозуміли, наскільки серйозними можуть бути
наслідки їхньої безвідповідальності.
Шановні учні! У разі будь-якої
загрози дійте спокійно, організовано, злагоджено. Допомагайте меншим товаришам справитись з хвилюванням, відведіть їх у безпечне
місце, повідомте про небезпеку
вчителів, батьків. Тільки дотримуючись визначеного плану дій, ви
убезпечите себе та інших.
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Палько Наталія Миколаївна

Будьмо знайомі!
Родино, дорога родино!
Що може бути краще в світі цім?
Чим більше дорожить людина
За батьківський і
материнський дім?
Саме такими зворушливими словами розпочалося свято «Будьмо знайомі!». Чотири покоління – бабусі,
дідусі, татусі, діти і онуки зустрілися в
затишному, оформленому залі.
Свою любов до найрідніших діти
висловлювали піснями, віршами, танцями. Звучали пісні про родину, не-

дружньо аплодували, згадуючи,
напевно, свою матір, її настанови та мудрі поради.
Шквал оплесків отримали
діти за виконання танцю про родину.
Фінальним акордом стало
виконання пісні «Ми любимо
вас!» За своє виконання учні 1-Б
класу отримали в подарунок
смаколики.
прохана сльоза навернулася у
Вихователь ГПД
присутніх під час слухання пісні
Туровська Н.В.
«Мамо, мамочко моя!» Присутні

Андріївські вечорниці
Із давніх-давен наша Україна славиться
величними традиційними святами та обрядами. Одним із свят, яке завжди відзначали ще наші діди та прадіди, було одне,
особливо важливе для молоді — день
Андрія. Це свято відзначається 13 грудня.
Ввечері перед святом Андрія проводили
Андріївські вечорниці. На них молодь
співала, розважалася. Хлопці жартома
чинили збитки на оселі: зносили тин або
ворота в обійсті коханої дівчини. Такі пустощі дозволялись тільки в Андріївську ніч.
Про традиції святкування Андріївських
вечорниць цього річ дізналися учні шостих
класів. Стараннями хлопців та дівчат 6-А
класу були відтворені старовинні гадання

серед молоді, тогочасні жартівливі тувала гарячими варениками та сопісенні та віршові батли між парубками лодкими бубликами, цукерками та
та дів- горішками. Особливу атмосферу
створювало місце проведення свята—музей “Світлиця”.
Готуючись до свята, учні відкрили
для себе пісенні скарби нашого народу. Музичний супровід
В.І.Вишинського зробив це дійство
колоритним і динамічним.
Присутні на святі вчителі, батьки,
учні долучилися до культурної спадщини українців, вкотре відчувши
чатами.
Всіх
гордість за свій талановитий, гостгостей привітна
рий на розум народ, що вміє і трудигосподиня частись, і веселитись.
Коваленко Світлана Казимирівна

Перші спроби пера
На уроках читання у 3 класі ми
вивчаємо розділ «З літературної
скарбниці». Третьокласники познайомились із світом казок зарубіжних та українських письменників.
Твори
Г.Андерсена, І.Франка,
Лесі Українки, В.Сухомлинського
надихнули моїх вихованців до створення власних казок. Із радістю та
захопленням вони творять, уявляючи себе маленькими казкарями.
Пропоную вашій увазі власні казки учнів 3-Б класу.
Класний керівник
3-Б класу Людмила Василівна

Дід Іменинник
У великому місті, де є багато
кафе та ресторанів, жив собі
дід Іменинник.
Це був такий
собі дідок, схожий на клоуна,
який любив співати, танцювати та веселитись.
Він приходив до людей, в яких був
День Народження. Дідусь з’являвся
в той момент, коли іменинники заду-

вали свічки, плескали в долоні та
раділи. Він веселився щодня, виконував бажання тих, хто задував
свічки.
І ось настав День Народження
самого Дідуся. Це був єдиний
день, коли він ставав видимим.
Цього свята дідусь Іменинник чекав цілий рік.
У цей день він
перевдягався клоуном, який веселив
усіх підряд. Це завжди було неймовірне свято для всіх. А
задуваючи свої свічки, він загадував,
щоб
здійснились
тільки хороші бажання.
Чиж Катя,
учениця 3-Б класу

Дід із чарівною паличкою
Жив собі Дідусь, і була у нього
чарівна паличка. Ось тому і прозвали його Дідусем із чарівною
паличкою.
Настала осінь, похолодало.

Одного ранку Дідусь прислухався
до сумного співу птахів, які вже
мали відлітати в теплі краї. Засумував він і подумав, що більше не
почує пташиного
співу. Але тут згадав, що в нього є
чарівна паличка.
Дідусь промовив
чарівні
слова:
«Весно-красно,
повернись!» І раптом усе засяяло, і
заспівали пташки.
І тоді Дідусь зрозумів, що він
справжній чарівник.
Омельченко Світлана,
учениця 3-Б класу

Витоки народознавства
Музей – заклад, що зберігає
різноманітні історичні пам’ятки,
об’єкти науки, культури та мистецтва.
Видів музеїв є дуже багато.
Наприклад, історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, меморіальні, мистецькі, етнографічні та технічні.
Прийшовши в Ємільчинську
школу в 10 класі, я відвідала шкільний музей. Мені там дуже сподобалося. Найбільше мене вразило те, що шкільна світлиця дійсно
дуже нагадує українську хату.
Там є все,
що колись
було в хатах наших
прадідів,
починаючи

з старовинних меблів
(дерев’яного ліжечка,
дитячої люльки, скрині, верстату, лавок) та
закінчуючи глиняним
та дерев’яним посудом. Також у світлиці
є колишній український одяг, полотняні та
вишиті рушники. Все те, що є в
тому музеї, нагадує хату наших
предків. І так спокійно стає на душі, коли знаходишся там, і все здається таке рідне, таке знайоме.
Лавринець Юлія, 11-А клас
Ми, 11-А клас, кожного року
приймаємо активну участь у
проведенні і підготовці тижня
народознавства.
І кожного року проводимо
свята після вивчення народних звичаїв і традицій.
У цьому році ми підготували

свято
української
пісні
«Українська
пісня – душа українського народу».
Готуючись до свята, ми дізналися
про історію найпоширеніших українських пісень, які не
«сходять» з української сцени.
Молодші класи теж брали
участь, виготовляли вироби з соломи, малювали малюнки. Найактивнішими були учні 3-Б, 3-А та 4А класів.
Всі учні початкових класів
завітали до шкільної кімнати народознавства «Світлиці» і послухали
розповідь екскурсоводів.
Тиждень пройшов успішно,
всі учасники отримали грамоти.
Носова Анна, 11-А клас

Спорт гартує волю
Нещодавно в нашому селищі пройшли обласні змагання з волейболу
серед дівчат 2003-2004 р. народження. Вперше ми грали командою такого складу. Команда складалася з
учениць 7-8 класів Ємільчинської
гімназії та Ємільчинської ЗОШ №1.
До основного складу входили: Омельченко Вікторія та Наумовець Анастасія (центральні блокуючі), Штиль
Надія
та
Піскун
Анастасія
(доігровка),
Омельченко
Юлія
(зв’язка),
Кейбіс
Вікторія
(діагональний гравець), Кійвицька
Олександра (ліберо). Перед змаганнями ми не очікували, що серед 10
команд зможемо досягти перемоги,
але безупинне тренування та віра в
себе допомогли нам на шляху до
нагород.
Як почати займатися волейболом?

Наша команда прийшла у цей
спорт в березні 2013 року до шкільного вчителя фізкультури Онопченко С.Г. Згодом на початку 5
класу нас під свою опіку взяв Романуха В. А. Спочатку було дуже

тяжко, нічого не виходило, але ми
дивилися на старші команди і сподівалися, що колись будемо так

грати. Тому головне вірити в
себе і не зупинятися.
Що дає волейбол для життя?
Насамперед, це великий плюс
для здоров`я та фізичної підготовки. Тіло звикає до фізичних
навантажень. Позмагатися у грі
з однолітками, відчути накал
емоцій, закалити свою волю –
ось що дає командна гра. Та й
серед друзів завжди цікаво. Також є і мінуси: волейбол забирає
вільний час, змагання часто проходять під час навчання, що завдає незначного удару по оцінках і часто болять м`язи.
На мою думку, в цьому спорті
більше плюсів ніж мінусів. Люди, займайтесь спортом і будьте
здорові!
Кейбіс Вікторія,
8–А клас

Ми — нащадки славних козаків
8 грудня 2016 р. в нашій школі
був проведений надзвичайно цікавий масовий захід “Ми—нащадки
славних козаків”.
Це було справжнє свято сили,
спритності та завзяття. Змагання
було організоване учнями 8-А класу. Спортивний зал був сповнений
зарядом позитиву. Його отримали
і учасники, і глядачівболівальники. 9-А клас представляла команда “Олімпійці”, 9-Б—

“Гарячі перці”, команду 10 класу —
”Кульбаба”. Всі учасники показали,

що гідні називатися справжніми
українськими козаками.
Працювало журі, що оцінювали кожен етап змагань. До його
складу входили: Євтушок Наталія
Миколаївна, президент школи
Кондратюк Анна та Світлана Левченко. З невеликою перевагою
перемога дісталась команді учнів
9-Б “Гарячі перці”, а незабутні враження отримали всі.
Шиманський Олексій, учень 9А класу

Поетична сторіночка
Уборть
З джерел кришталевих
витоки медові,
Тихенько плине
поміж берегів
Поліської землі
маленька доня,
Медова Уборть лине крізь віки.
А верби в ній полощуть свої коси,
Сріблясті хвилі вдаль собі пливуть,
І соловейка спів вона відносить,
В далекий край свій прокладає путь.
Пройдуть віки, а може і сторіччя
Живи, ріка, хай буде так завжди,
Нехай умиє спраглому обличчя,
Ковток живої, прохолодної води.

Моя Україно
Земля батьків, що дана нам у спадок.
Полита рясно кров’ю козаків.
Це наша рідна Україна—мати,
І нам її належить зберегти.
Земля твоя, прекрасна Україно,
Від сивих гір Карпат і до морів,
Живе народ твій у сім’ї єдиній.
І Схід і Захід рівні, як брати.
Хай на ланах твоїх квітує жито,
Нехай Господь пошле нам благодать.
На цій землі—нащадкам нашим жити
Й своїм нащадкам в спадок передать!

Домашній затишок
Затишок—це коли в нашій оселі
Всі ми здорові, щасливі, веселі
Хоч надворі завірюха гуляє,
В грубці вогонь веселенько палає,
Ненька рідненька моя вишиває,
З братиком в шахи і шашки пограєм.
Рідна бабуся шкарпетки нам в’яже,
Зі школи чекає, нам казку розкаже.

Затишок—це коли хліб на столі,
А головне—коли мир на землі!
Шиманський Олексій, 9-А клас

Уборть
З джерел кришталевих витоки
медові,
Тихенько плине поміж берегів
Поліської землі маленька доня,
Медова Уборть лине крізь віки.
А верби в ній полощуть свої коси,
Сріблясті хвилі вдаль собі пливуть,
І соловейка спів вона відносить,
В далекий край свій прокладає
путь.
Пройдуть віки, а може і сторіччя
Живи, ріка, хай буде так завжди,
Нехай умиє спраглому обличчя,
Ковток живої, прохолодної води.

Моя Україно
Земля батьків, що дана нам у
спадок.
Полита рясно кров’ю козаків.
Це наша рідна Україна—мати,
І нам її належить зберегти.
Земля твоя, прекрасна Україно,
Від сивих гір Карпат і до морів,
Живе народ твій у сім’ї єдиній.
І Схід і Захід рівні, як брати.
Хай на ланах твоїх квітує жито,

Нехай Господь пошле нам благодать.
На цій землі—нащадкам нашим жити
Й своїм нащадкам в спадок передать!

*****
Я—син твій, Україно рідна.
Дозволь вклонитись низько до
землі,

Козацькою звитягою повита,
Твоя історія у сивій давнині.
Красу твою не можна описати:
Широкий степ і золоті лани,
Дніпро—Славута, Київ і Карпати
В вінок сплелися барви чарівні.
Росте калина, верби і тополі,
І чорнобривці квітнуть край вікна,
Спів солов’я і жайворонка в полі,
Благословенна рідна сторона.
Нескорена, мов горда Роксолана,
Живи в віках, хай згасне полум’я війни,
Нехай земля загоїть твої рани,
Нехай не плачуть діти й матері!
Красуйся, квітни, вільна Україно,
Під небом синім золоті жита,
Молюсь за тебе щиро, Батьківщино,
За твій народ, за правду, за життя.

Вишиванка

Новий Рік
Дід Мороз зібрав дарунки,
Всі несе він подарунки.
Кожен комин не минає,
Щастя, радості бажає,
Промовляє:
«Новий Рік вже наступає на поріг.
Веселощів і радощів він набрав для
всіх
І під ялинкою сховає їх».
Так що зустрічайте Новий Рік,
Нових бажань і здійснених мрій.
Зустрічайте, ви усі,
Як дорослі, так і малі.
Швець Марія, 8-Б клас

Зима
Зима, зимонька прийшла
Всі чудеса принесла.
Принесла усім нам сніг
І подарунки на поріг.
Принесла усім добро,
Відігнала вона зло.
ТиПринесла усім пісні
хий
І всім людям усмішки.
веТи люби тітоньку-зиму
Засніжену, казкову, чарівну.
Швець Марія, 8-Б клас
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