Щомісячна газета Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Випуск № 75,
березень 2017 року

Переможці обласних
олімпіад

У ІІІ (обласному) етапі
Всеукраїнських предметних олімпіад 2016-2017
навчального року взяли
участь 30 учнів нашої
школи. З них 19 учасників з 10 предметів стали
переможцями та отримали дипломи ІІ-ІІІ ступенів. А саме:
з ІКТ – Яценко Юлія
Юріївна (11-Б) – Диплом ІІІ ступеня,
з російської мови та літератури – Радчук Наталія (9-Б) – Диплом ІІІ
ступеня,
з інформатики – Строй Вадим (8-А)
– Диплом ІІІ ступеня, Петрук Олексій
(10) – Диплом ІІІ ступеня,
з англійської мови – Швець Тетяна
– Диплом ІІІ ступеня,
з біології – Кондратюк Анна (10) –
Диплом ІІ ступеня, Омельянчук Анастасія (10) – Диплом ІІІ ступеня, Борса Єлизавета (9-Б) – Диплом ІІІ ступеня,
Кейбіс Вікторія (8-А) – Диплом ІІІ
ступеня,
з математики – Рубанський Сергій

з екології – Швець Тетяна
(11-Б) – Диплом ІІІ ступеня.

(7-А) – Диплом ІІ ступеня, Дмитренко
Олена (7-Б) – Диплом ІІІ ступеня,
Швець Тетяна (11-Б) – Диплом ІІІ
ступеня,
з економіки – Швець Тетяна (11-Б) –
Диплом ІІІ ступеня,
з географії – Швець Тетяна (11-Б) –
Диплом ІІ ступеня, Петрук Олексій
(10) – Диплом ІІІ ступеня, Саух Богдан (9-Б) – Диплом ІІІ ступеня,
з хімії – Левченко Світлана (11-Б) –
Диплом ІІІ ступеня, Борса Єлизавета
(9-Б) – Диплом ІІІ ступеня

Ми щиро радіємо перемогам та вітаємо наших учнів,
які доклали максимум зусиль, разом зі своїми наставниками-учителями зробили все можливе, щоб доказати, що Ємільчинська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №1 плекає своїх
інтелектуалів, дає не тільки
міцні знання, а й формує
уміння застосовувати їх у
практичній діяльності. Ми
віримо, що у майбутньому самостійному житті ці учні реалізують
свої мрії, адже у школі вони навчилися основному: хочеш досягнути успіху у житті — багато
працюй над собою.
Учительський колектив школи
бажає кожному школяреві навчитися найважливішій якості —
працелюбству.
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Палько Наталія Миколаївна

Люби і вивчай рідну мову
21 лютого—День рідної мови.
Отож і ми, учні 5-Б класу, разом з
нашим учителем української мови
та літератури Сокирко Антоніною
Володимирівною зібралися, щоб
провести КВК і виявити веселих,
кмітливих і винахідливих філологів. Зустрілися дві команди—
”Міцні горішки”, “Самоцвіти”. Беручи участь у конкурсах “Візитка”,
“Дружна команда”, “Ерудит”,
“ К л а с н і
ф а н т а з і ї ” ,
“Шифрувальники”, “Художники”, в

цікавій формі ми повторили
вивчений матеріал, проявляли
спритність, спостережливість.
Активними були і болільники. Вони відгадували загадки,
грали в гру “Так чи ні?”.
Нам сподобалось свято. І нехай ми мову ще тільки вивчаємо, та все ж конкурс показав,
що ми не байдужі до неї і маємо
велике бажання вивчати й надалі.
Учні 5-Б класу

У гостях у дідуся Кенира
5 березня виповнилося 190 років від дня народження Леоніда
Івановича Глібова, талановитого
поета-лірика, блискучого байкаря.

Саме тому учні 9-Б класу під керівництвом учителя української мови
та літератури Шпак Валентини Миколаївни на честь цієї річниці влаштували свято “У гостях у дідуся Кенира”.
Учні 5-9-х класів презентували
інсценізації улюблених байок Леоніда Глібова, цим самим вшанували
великого майстра гострого слова.
Вразили глядачів своєю акторсьЩирі, дзвінкі, життєдайні, напоєні
кою майстерністю усі учасники діймудрістю та добром твори Леоніда
ства. Перед нами ожили герої баГлібова живуть і сьогодні.
йок Л.Глібова, які вкотре нагадали
Радчук Наталія, 9-Б клас
нам про людські моральні цінності.

Мрії зламане крило
Є люди, як свічки, Згорають, відходять у небуття.
Є люди, як зірки, Горять і світять все життя.

ка. Людина виняткової мужності і
принциповості, духовної краси і
мистецького обдарування, чиє
ім.’я овіяне особливою всенародною любов’ю.
23 лютого в Україні відзначалася 146-а річниця Дня народженЗіркою такої величини є геніаль- ня геніальної поетеси, нашої земна українська поетеса Леся Україн- лячки, доньки Прометея, жінки,

яка все життя вела боротьбу зі своєю хворобою. У школі учні старших класів провели інформаційні
хвилинки про життя та творчість
поетеси, була оформлена виставка
до знаменної дати.
З цієї нагоди учні 6-Б класу
організували свято “Мрії зламане
крило”. На цей захід ми запросили
учнів 6-А класу. Розпочалося свято з пісні “Моя земля”, а потім
учні розповідали про Лесю Українку. Були представлені сценки з
життя письменниці. Розповідали
вірші, які Леся Українка написала
для дітей.
Поташкіна Марина, 6-Б клас

Шевченкіана
Кожного року в нашій школі проводяться заходи до дня народження
великого українського поета, прозаїка, драматурга, художника Тараса
Шевченка. 10 березня, у день смерті
Кобзаря, учні 9-Б класу (вчитель
Шпак Валентина Миколаївна) презентували літературний брейн-ринг
під назвою “Шевченкіана”. У святі
брали участь учні 9-х класів, де вони
показали свої знання про життєвий і
творчий шлях Тараса.
Журі цього конкурсу складалося з
учителів української літератури

Обухової Людмили Валеріївни та
Коваленко Світлани Казимирівни.
Шевченкіана складалася із семи
турів: “Хто швидше”, “Чи знаєш
ти поезію?”, “Автопортрет”,

“Склади картину”, “Театр одного
актора”, “Літературна скарбниця”,
“Музичне запитання”. Там були
різноманітні конкурси, які допомогли учням збагатити свої знання
про Тараса Григоровича Шевченка.
Обидва класи показали достатньо
хороші знання. Але кращим виявився 9-Б клас.
Ми з гордістю можемо сказати, що
виконали заповіт Кобзаря:
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Букша Анастасія, 11-А клас

Феєрверк весняних свят
Горбатюк Анна (6-Б) - “Ніжність”.
Від душі радіємо, що цей конкурс
став святом краси, вправності,
неповторності.
Дідус Ірина Миколаївна, керівник
гуртка “Творча майстерня”
Восьме березня — це справжній
початок весни! Після цього свята
Напередодні свята весни 8
Березня учасники літературно
-драматичного гуртка “Творча
майстерня” провели конкурсно-розважальну програму “Міс
Україночка”.
Учениці 5-6-х класів боролися
за звання, виявляючи при
цьому свої вміння і таланти.
До уваги гостей та журі були
представлені розповіді про
свої захоплення, цікаві народні звичаї, національні страви,
аматорські виконання пісень
та віршів про Україну. Присутніх вразила ліричність душі
дівчаток, упевненість триматися на сцені, чарівність костюмів.
Уболівальники 5-Б класу з
класним керівником Іриною
Іванівною підготували плакати, аби підтримати своїх конкурсанток. Учні 5-А, 6-А, 6-Б
класів разом із своїми класними керівниками активно відповідали на поставлені запитання, щиро раділи успіхам своїх
однокласниць.
Як завжди, найчесніші члени
журі так розділили номінації
україночкам: Котвицька Яна (5
-Б) - “Моделька”, Грабовська
Софія (5-Б) - “Чарівність”, Кухарчук Анастасія (5-А) “Посмішка”, Расенчук Софія
(5-А) - “Фантазія”, Романчук
Наталія (6-А) - “Грація”, Остапчук Яна (6-А) - “Стильність”,

на вулиці теплішає, і сонечко починає радісно пригрівати. У всіх
жінок гарний настрій. Тому і наш
клас напередодні жіночого дня
влаштував своїм рідним мамам
та бабусям чудове свято. Ми по-

казали свої таланти: декламували вірші про мам, бабусь; затанцювали танці, в одному із танців
хлопці були переодягнені в бабусь та підняли всім настрій.
Ми привітали мам та бабусь піснями та подарунками, виготовленими власноруч.
Наше свято було присвячене
найріднішим людям, тому й вдалося світлим і радісним.
Учні 2-А класу
Третього березня у нашому 3-А

класі відбулося свято “Мамо рідна — ти у нас єдина”. На це свято ми запросили мам, бабусь і
всіх рідних.
Наші діти вивчили багато пісень, віршів, гуморесок. А ще до
нас завітав посол з далекого зарубіжжя, який приїхав привітати
наших жінок. Він не знав української мови, але в цьому йому
допоміг перекладач. Приїзд посла розвеселив усіх.
А ще нам дуже сподобалося
танцювати танець “Чумачечая
весна”, який нам допомогла під-

готувати психолог Марина Андріївна. Сценка “Бабушки—
старушки”, яку виконували хлопці нашого класу, була дуже смішною. А віршики наших хлопців
про однокласниць дуже розсмішили всіх гостей.
А, взагалі, наше свято вдало-

ся. Воно подарувало нашим рідним чудовий весняний настрій.
Мами і бабусі були нам дуже
вдячні. Вони пригостили нас солодощами.
Учні 3-А класу

Вам наша творчість
Рідна мова
Мово рідна, ти все лунаєш,
Ти, як вогонь, палаєш.
Серце кожне зігріваєш
Та по-різному життя звеселяєш.
Мова рідна нам, як мати,
Зігріває нас теплом,
Колискові нам співає
Та всіх добром оберігає.
Мово рідна, ти живеш
І будеш жити далі.
І кожен з нас тебе, мово,
Буде шанувати.
Швець Марія, 8-Б клас

В казематі

Кожен думає: чи є на світі чари,
Шевченко—гордість України.
Шевченко—людина нашої землі. Які дарують все, що забажали?
А ось вам відповідь моя:
Коли писав він “В казематі”,
Для мене чари — матінка моя.
Він згадував три шляхи:
Щодня вона дарує тепло,
Широкії, далекі та блукаві,
Коли забажаю — і добро,
Які ті три сини шукали...
Любов і ласку віддає.
Нам всім, Тарасе, неоднаково,
Що може бути краще для мене?
Чи будуть тебе пам'ятати
Тому повірте ви у чари
В наступнії віки,
І отримаєте, що забажали.
Чи буде мир на Україні,
Швець Марія, 8-Б клас
Чи будуть молитися сини.
Але ми всі будем читати
Твої прекраснії вірші.
Швець Марія, 8-Б клас

Рідні чари

Ми — одна сім’я
Настала весна. Настрій
стає все веселішим. Весняні
промені сонця вже добряче
гріють у шкільна вікно. Ми—8
-Б клас, сидимо за партами і
чекаємо на гарні оцінки та із
старанням перевіряємо свої
знання та можливості.
Як відомо, наш клас невеличкий, усього 11 учнів, але
всі ми дружні завдяки нашому улюбленому класному керівнику Ляшук Тетяні Василівні. Вона завжди з нами поруч. Вчить бути справедливими та гуманними до людей,
завжди підтримує та допомагає нам, і в разі виникнення
неприємної ситуації, знаходить разом з нами правильне
рішення. І ми починаємо розуміти, що таке насправді
шкільна сім’я. Це наш настрій, це те, як ми йдемо до
школи і, прийшовши, відчуваємо себе “у своїй тарілці”. Це
те, що ми відносимось до ін-

ших з повагою, і вони дарують нам душевне щастя. Це те, як ми, попри всі
негаразди, залишаємось
разом і розуміємо наш
сенс на цій величезній
планеті…
Ми — талановитий клас.
У нас виростають майбутні художники, спортсмени,
музиканти і також вчителі
та лікарі. Ми той клас, у
якому є спільні розваги,
захоплення, інтереси. Наша душа наповнена розумінням інших людей. Для
нас вчителі — неймовірні
люди, і хочеться з них
брати приклад і тим досягати чогось у житті.
Ми досягнемо успіху в
житті і будемо гордитися
нашим класом, нашою
школою.
Серпутько Анна, 8-Б клас

Учасники курсів “Практичної журналістики”
та “Основи створення друкованих видань та
їх дизайн” (керівник Палько Наталія Миколаївна) та учні 8-Б класу (класний керівник
Ляшук Тетяна Василівна)
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