Щомісячна газета Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Випуск №73, січень
2017 року

День Соборності — свято України

День Соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня
в день проголошення Акту Злуки
Української Народної Республіки й
Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.
Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.
30 грудня 2011 року Президент
України Віктор Янукович видав
указ, яким скасував указ президента
Віктора Ющенка 2005 року про встановлення Дня Свободи 22 листопада
(присвяченого подіям Помаранчевої
революції), та указ президента Леоніда Кучми 1999 року про встановлення Дня Соборності України 22
січня, водночас з оголошенням 22
січня Днем Соборності та Свободи
України. Отже, офіційно 22 січня у
2012-2014 роках в Україні відзначали саме День Соборності та Свободи
України.
Указом Президента України №
871/2014 «Про День Соборності
України» відзначення свята офіційно відновлено, а День Соборності та Свободи України скасовано. Однак відновлення було

зроблено не шляхом поновлення
указу № 42 від 21 січня 1999 року,
який було скасовано Януковичем,
а шляхом нового указу. Згідно з
ним, свято відзначають «…у день
проголошення в 1919 році Акту
злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки…».

Століттями розірваний український народ визволився з неволі — Наддніпрянщина вийшла з Російської, а
Західна Україна — з Австро-Угорської
імперій — і возз'єднався на своїй землі
в єдиній Українській державі.
Акт возз'єднання, злуки двох
Україн був радше символічним

знаком прагнення єдності, бо у керівництві країни спільності тоді не
було. «Безпорадність проводу впливала на загальний настрій, — писала
сучасниця тих подій, історик Наталя
Полонська-Василенко. — Україна,
затиснута між двома потужними
силами — Антантою з півдня і більшовизмом з півночі, — не мала сил
для боротьби. Військо розбігалося,
ширилося безладдя. У таких умовах
пройшла майже непоміченою подія,
яка мала велике ідейне значення:
свято Соборності України. 22 січня
1919 року на Софійській площі проголошено злуку УНР і ЗУНР… Але
під тиском невідрадних подій свято
пройшло
сухо,
тихо ».
Разом з усією Україною День Соборності щороку відзначає наша школа. 20 січня, у п’ятницю, всі школярі
та вчителі прикріпили виготовлені
своїми руками жовто-блакитні сердечка, в знак єдності і патріотизму.
А 22 січня представники учительського та учнівського колективів школи брали участь у районних заходах,
які проходили біля пам’ятника
Т.Г.Шевченку.
Борса Єлизавета, 9-Б клас

Цікава зустріч у бібліотеці
День Соборності—день єднання українського народу. Ще
ніколи. як сьогодні, так актуально не звучали ці слова. І
коли українці у багатьох міс-

тах і містечках 22 січня беруться за руки та об’єднуються у дружній людський лан-

цюг, то тим самим демонструють,
що хочуть бути єдиною неподільною
державою Україною.
Нас, дев’ятикласників, гостинно
запросила 20 січня районна бібліотека на зустріч-бесіду про Соборність України. Працівники бібліоте-

ки максимально повно прагнули
передати значення цього дня для
українського народу. Вони розповідали історію подій, читали вірші.
Учениця 11-А класу Гзовська Валентина майстерно читала вірші у супроводі музики, заспівала авторську пісню.
Я вважаю, що цей день запам’ятається дев’ятикласникам. Ми скоро
будемо повноправними громадянами своєї держави і повинні не тільки знати значимі дати, а й бути активними учасниками життя своєї країни
. Щиро хочеться подякувати працівникам бібліотеки за цікаву зустріч.
Дмитренко Діана, 9-Б клас

У краєзнавчому музеї
17 січня учні одинадцятих класів
відвідали Ємільчинський краєзнавчий музей.

наше селище було звільнене двічі
від фашистських загарбників. Директор музею розповів нам про Житомирсько-Бердичівську операцію,
про героїчні подвиги наших захисників, які не побоялися віддати
своє життя заради світлого майбутнього своїх дітей та онуків. Ми ще
раз упевнились в тому, що війна,
крім смерті, нічого не приносить,
що наш народ - непереможний.

Для нас провели екскурсію в головній залі, де були зібрані фотографії,
зброя, особисті речі, спогади солдат
часів Великої Вітчизняної війни.
Ми прослухали розповідь про звільнення Ємільчиного, дізнались, що

І підтвердженням цього є слова
П.Г.Тичини:
Я єсть народ, якого Правди сила
Ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила!
А сила знову розцвіла.
Патріотична година була повчальною, усі присутні дізналися багато
про героїчне минуле нашого краю.
Пропоную всім, хто ще не відвідав
районний краєзнавчий музей, познайомитись з його експозиціями та
дізнатись багато цікавого про історію рідного краю.
Гзовська Валентина,
Носова Анна, 11-А клас

Агресія… Здоров’я… Майбутнє...
В січні в нашій школі пройшов
семінар-практикум для вихователів
групи продовженого дня. Зустріч
відбувалася під девізом: «Діалог,
співпраця – вихід завжди є!».
Кожного дня ми зустрічаємось з
різною категорією дітей, а саме,
схильними до девіантної поведінки.
Так і в початковій ланці вихователям потрібно вміти об’єднати всі
зусилля, щоб атмосфера в класі
була доброю. Для того, щоб робота
приносила задоволення, ми обговорили актуальні питання. Вихователі згадали, якими вони були у
шкільні роки, розповідали цікаві
історії з дитинства, виконували різні вправи на релаксацію та пройшли діагностування: «Вигорання пе-

дагога». З проведеного діагностування можна зробити не зовсім втішні
висновки. Нервове напруження,
розчарування, втома – присутні. Так,
проблеми є, але вони вирішуються.
Тільки спільна
праця класовод
- д і т и вихователь,
вихователь-діти
-батьки об’єднає колектив.
Зваженість,
розсудливість,
розум наших вчителів допоможе
кожному розібратись у шкільному
житті.
Пам’ятайте, лише перевага позитивних емоцій над негативними

(бадьорості, оптимізму, взаємної
ніжності та дружби над сварками,
смутком, нудьгою) створює те, що
можна назвати колективом. Він згуртовує та збирає навколо себе людей - однодумців. Недарма Макаренко писав: «Хочете, щоб
діти були хорошими,- будьте щасливими. Розірвіться на шматки.
Використовуйте всі свої таланти,
ваші здібності, залучіть ваших
друзів, знайомих, але будьте
щасливі справжнім людським
щастям». Хочеться побажати
нашим вихователям ГПД оптимізму,
віри, вдячних батьків, розумних,
вихованих учнів та впевненості у
завтрашній день.
Психолог Матяш Марина Андріївна

Як склалась доля випускників школи 2016 року?
Кожного року літньої пори школа
випускає у самостійне життя десятки
своїх одинадцятикласників. Учителі з
сумом і, в той же час, з радістю проводжають поглядами своїх учнів, особистість яких формували протягом довгих
( і коротких водночас) одинадцяти років.
І кожної наступної осені ми з нетерпінням хочемо дізнатися, як склалась
доля наших “дітей”, де продовжують
своє удосконалення ті, про кого піклувалися всі шкільні роки. І коли дізнаємося, що кожен з них вибрав для себе
свій самостійний шлях у професію—
щиро радіємо.
У 2016 навчальному році випустились
зі школи 36 учнів 11 класів. Вступили
у:

академії—2, університети—20, інститути—
2, професійні ліцеї—2, коледжі—4, медучилище—1, ПТУ—2, навчальноконсультативний центр—1.
Отже, 86% отримують вищу освіту у
різних вузах України та Польщі. А значить школа дала хорошу базу для подальшого навчання своїх учнів.
Особливо приємно, коли на свої перші
зимові канікули, “колишні” учні приходять до школи та розповідають своїм
педагогам про успіхи, дякують за хороші
знання, консультують старшокласників у
виборі професії. А коли школа отримує
Подяки за своїх випускників від вузів, то,
кожен учитель розуміє, що його праця
не пропала марно.
Дорогі діти, даруйте радість вашим учи-

телям своїми шкільними успіхами, дорослими досягненнями, і світ наповниться

освіченими, духовно збагаченими особистостями, яким будувати наше майбутнє.
Палько Наталія Миколаївна, заступник
директора з навчально-виховної роботи

У драматичному театрі
28 грудня я разом з моїми однолітками побував у Житомирському драматичному театрі ім.
І.Кочерги на новорічній виставі
“Аліса в Країні Чудес”. Героями
дійства були: Аліса, Капелюшник,
Кролик, Гусениця, Кіт і Миша. У
всіх героїв були яскраві красиві
костюми, які приваблювали очі
глядачів. Всі актори співали, ве-

селились на сцені і своїми витівками веселили глядачів.
Герої вилазили з ліжка і з ящи-

ка, один одного ловили, дражнили. Влаштовували Новорічні витівки.
Найсмішнішою виявилась ситуація, коли Кіт зв'язав Миші
хвоста або коли Королева нака-

зала відрубати голову Коту, який
був неслухняним, а Кіт взяв і зняв
її сам.
Мені сподобалась вистава тим,
що вона вчить нас читати книжки.
Тому що коли ми читаємо, то розвиваємо свою уяву. Тоді не потрібні навіть малюнки, які є у книжках, адже прочитане ми самі посвоєму уявляємо.
І взагалі, мені сподобався цей
театр. Раджу всім, у кого буде нагода, побувати на виставах Житомирського драматичного театру.
Я знаю, що вам сподобається.
Коропатенко Руслан,
7-Б клас

Казка-вистава “Свято у зимовому лісі”
Зима дарує нам не тільки радісні
хвилини розваг, а й казкові дива.
Таким дивом для нас стала поїздка
в обласну філармонію на казкувиставу “Свято у зимовому лісі”.
За рекомендацією начальника відділу освіти Марчука А.В. поїздку
організували для переможців районних олімпіад та учасників різноманітних конкурсів.
І ось подорож розпочалася. За вікном проглядались великі будинки,
пам’тники, різні вивіски магазинів
міста Житомира.У центрі міста ми
побачили велику ялинку, яка весело
вигравала вогниками. Нас здивували цікаві витвори з льоду. Це були

святкові сніжинка
та півень—символ
2017 року.
У нас був час прогулятися містом,
посидіти у затишному кафе. А
о14.00 у фойє
філармонії нас
чекали працівники із запрошенням до зали. Після
третього дзвінка розпочалося дійство. Нас веселили різні герої: фея Вінке, Відьмочки Грікс, які хотіли зашкодити святу, клоуни, мавпочки, які
запрошували дітей із зали до танцю-

подорожі, фіксики Нолик та Сіма та чудернацький Півенькороль цього
року.
Завітав на свято
і Дід Мороз з
Снігуркою. Вони
привітали всіх з
Новорічними
радісними хвилинами, запросивши
Зиму заспівати свою пісню.
Їдучи додому, ми згадували веселі
хвилини екскурсії до м. Житомир.
Дідус Вероніка, 7-Б клас

Довгоочікуване свято
Новий рік… Довгоочікуване свято,
яке відбулося в кінці 2016 року. В
його організації брали участь учні 7
-их, 8-их, 9-их класів. Під керівницт-

вом Дідус Ірини Миколаївни діти
презентували казку «Пригоди Цибу-

ка, зуміли створити
новорічну, невимушену
атмосферу,
чим полькіна в зимовому лісі». Учасники
свята: Цибулькін, Полуниця і Суниця, Лимони, Граф і Графиня Вишеньки, Сеньйор Помідор, Дракон,
Баба Яга,Кукурудза, Картопля, Морква, Редиска, Дід Мороз і Снігур-

радували всіх гостей дійства. Всі казкові герої справилися з своїми ролями на відмінно і подарували всім
гарний настрій та незабутні враження.
Радченко Наталія, 9-Б клас

Із поетичного записничка
***
Була зима. Засніжена, морозна.
Так тихо, як у казці чарівній.
Великий гурт сніжинок граціозних
Спускався тихо прямо на поріг.
Розвиднілось… Але мороз лишився,
Дерева білі, наче навесні.
І дуб старий теж снігом вкрився,
Зчорнілими були лиш стовбури.
А сніг блищав під променями сонця,
іскривсь, неначе зорі в ясну ніч,
Тихенько вітер стукав у віконце,
Я вперше говорив з зимою віч-на-віч.
Саган Ірина, 9-б клас

Непробачена
війна
Спокійно ми жили, раділи ранку
І посміхалися птахам, лісам, траві.
Дивилися у синє небо на світанку,
Сміялися і рахували зірочки вночі.
І раптом... Кулі, смерті, плями бою,
Дитячий плач, задимлене село.
Лунають постріли, і чути плач дитячий
знову!
І темне небо… Не таким воно було!
Сховалось сонечко за темні-темні хмари,
Затих пташиний спів, дитячий сміх.
Зненацька вороги на нас напали,
Закрили нам і сонце, й небо, й цілий
світ!
Війну цю не пробачать їм ніколи
Ні мертві, ні живі захисники.
Пробачення не буде ні від кого,
Пройдисвітам і нелюдам таким!
Ткач Владислава, 7-Б клас

***

***
На галявці лісовій
Павучок сидить малий.
В нього в лапках павутинка,
Він плете собі хатинку.
А в хатинці чудернацькій
Дуже дивні є дверцята
За дверцятами скарбниця—
І не злото зовсім в ній.
Там є й звуки павутинки,
І прозорої росинки,
Що з”являється зрання,
Сонця крихітний промінчик,
Шепіт вітру при дощі,
З моря синенький камінчик
І нагідки з-під кущів.
Саган Ірина, 9-Б клас

Чи чули, може, ви тоненький голос
вітру?
І пахощі весни вдихали ви колись?
Чи бачили веселки фарб чарівну
палітру,
Яка після дощу по небі розтеклась?
Багато хто не помічає цих дрібниць,
Бо кожен з нас застряг в своїх тенетах.
Дари природи—справжні діаманти зі
скарбниць,
Перлини нашої яскравої планети.
Саган Ірина, 9-Б клас

Цінуй життя
Цінуй кожну годину прожиту, хвилину,
Цінуй прекрасну мить, єдину мить,
Цінуй своє життя—воно єдине!
Цінуй… бо швидко пролетить!
Але цінуй його не просто так—бездушно,
А всім серденьком й чистою душею.
Ще змолоду цінуй великодушно
Могутнім тілом, сутністю своєю!
Ткач Владислава, 7-Б клас

Спілкуйтеся з нами:
E-mail: emschool_1@ukr.net
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