
драйливо танцювати під сучасну 

музику. 

 Остання зупинка — біля пам’я-

тника Лесі Українки. Усі присут-

ні приєдналися до танцювального 

флешмобу “Мова єднання”. 

 Сонячний день у місті Новог-

раді-Волинському, привітні лю-

ди. Гарна розважальна програма 

подарували всім чудові емоції та 

незабутні враження. Тепла атмос-

фера підняла настрій та зігріла 

душі, а також залишила приємні 

спогади про місто, що є батьків-

щиною Лесі Українки 

Президент школи  

Кондратюк Аня  

5 квітня у місті Новограді-

Волинському проходив квест 

“Мова єднання”, на якому зібрали-

ся лідери учнівського самовряду-

вання Житомирської області. Він 

відбувався у вигляді подорожі міс-

том, яку проводили представники 

організації “Лідер”. Також на цьо-

му заході були присутні представ-

ники ЗМІ та депутати міської ради. 

 Перша станція “З Кобзарем у се-

рці” розташувалася біля пам'ятника 

Т.Г.Шевченку. Тут молодь декла-

мувала “Заповіт”, відбулася вікто-

рина “Пам’яті Кобзаря”, де можна 

було показати свою обізнаність з 

життям і творчістю пророка україн-

ського народу. 

 Наступна зупинка під назвою 

“Дзвони Чорнобиля” знаходилася 

біля пам'ятного знаку на вшану-

вання пам'яті жертв Чорнобильсь-

кої катастрофи. Тут відбулася зу-

стріч з ліквідаторами аварії на 

ЧАЕС, що проживають у місті 

Новограді-Волинському. Із днів 

тієї жахливої події минув 31 рік, 

тому молодь Житомирщини об'єд-

налась і посадила 31 дерево, що 

символізувало продовження жит-

тя. 

 Б і л я  п а м ’ я т н о г о  з н а к у 

“Небесній сотні” лідери учнівсь-

кого самоврядування уклали обіт-

ницю, а також запалювали свічки 

в пам'ять про тих, хто віддав своє 

життя за честь і незалежність 

України. 

Парк культури та відпочинку 

став місцем для розташування ста-

нції під назвою “Крок до успішно-

сті”. Усім присутнім нагадали про 

цінність здоров’я і про те, що вар-

то цінувати своє життя. Молодь 

міста продемонструвала гарні му-

зичні здібності, а також вміння 

Мова єднання 
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праць у біблі-

отеці, фото-

виставки 

"Обличчя 

війни", мали 

змогу зустрі-

тися з учасниками АТО, розгля-

нути демонстрації зразків озбро-

єння військової техніки, а також 

безпілотних літальних апаратів. 

Автори найкращих робіт були на-

городжені почесними дипломами 

та цінними подарунками, які вру-

чав начальник управління сім'ї, 

молоді та спорту Жито-

мирської обласної дер-

жавної адміністрації. По 

завершенню заходу всі 

учасники та гості з'їзду 

творчої молоді Житоми-

рщини відвідали народ-

ний музей Бойової слави 

військового інституту та 

скуштували солдатської каші. 

Борса Єлизавета, 9-Б клас 

12 квітня 2017 року в м. Житомирі 

на базі військового інституту імені 

С.П. Корольова відбувся V з'їзд 

творчої молоді Житомирщини під 

гаслом "Обдарована молодь — 

майбутнє України!". 

Цей захід не міг обминути й Ємі-

льчинщину. Учні нашої школи, а 

саме: призери олімпіад, спортсме-

ни, талановита молодь — відвідали 

з'їзд військового інституту імені 

С.П. Корольова. Там нас зустрів 

один з викладачів інституту. Нам 

радісно провели екскурсію по кла-

сах, де навчаються майбутні війсь-

ковослужбовці. Ми змогли розгля-

нути виставки науково-технічних 

розробок учасників з'їзду, наукових 

V з'їзд творчої молоді  



5 квітня в нашій школі пройшла 

Всеукраїнська акція «Шпаківня своїми 

руками»,  в якій взяли активну участь 

учні 5-Б класу. Основним завданням 

акції було залучення до практичної дія-

льності у проведенні робіт по приваблю-

ванню птахів. Діти з відповідальністю 

віднеслися до завдання, яке перед ними 

було поставлено. Учні разом з допомо-

гою своїх батьків, використовуючи най-

простіші інструменти, збудували 7 шпа-

ківень, які нині прикрашають садок шко-

ли, роблячи його не лише привабливі-

шим, а й корисним для перелітних пта-

хів – шпаків. Найбільшу ініціативу про-

явили Бондарчук Вероніка, Ющенко 

Ілона, Омельченко Вадим.  Дуже важли-

вими умовами в будівництві були: 

шпаківня не повинна мати щілин 

( птахи не терплять протягів, лише 

потрібно залишити помітні щілини 

для вентиляції, щоб вона провітрю-

валася і була сухою); не можна ро-

бити пташині будиночки з фанери, пот-

рібно використовувати липові, осикові, 

соснові або ж ялинові дошки; важливо 

запам'ятати, що птахи не люблять сели-

тися в будиночку для птахів, що схиля-

ється в бік чи завалюється назад. Голов-

ною метою акції була актуалізація ува-

ги учнівської молоді до сучасних про-

блем приваблювання і охорони, поши-

рення і збільшення чисельності та видо-

вого різноманіття перелітних птахів. 

Учні настільки небайдужі до друзів 

наших менших – птахів, що почали 

складати про них вірші. З віршами ви 

можете познайомитись на четвертій 

сторінці нашої газети. 

Мундер Карина, 5-Б клас 

ну, пов’язані з птахами, почули досить 

легенд, приказок, прислів’їв та фактів, 

загадок та гуморесок. Були проведені: 

вікторина, під час якої гості свята по-

винні були відповісти на цікаві запи-

тання про птахів; гра «Намалюй чудо-

птаха»; конкурс “Закінчи прислів’я”. І, 

звичайно, учні не могли не порадувати 

гостей читанням свої віршів: 

У відчинене віконце 

Раненько заглядало сонце. 

Ось горобчик прилетів 

І весело зацвірінькотів: 

“Піднімайся, прокидайся і  

Швиденько умивайся, 

Радій сонцю і весні, 

Як радієм тому ми!” 

Хомич Анна,5-Б клас 

Ось і ранок настає,  

Пташечка співає. 

Я біжу до годівнички,  

Щоб зустріти дві синички. 

А вони співають,  

Наче три курлички. 

Ох, прекрасний це дует,  

Не зрівняється й квартет! 

Котвицька Яна, 5-Б клас 

Учні 5-Б кла-

су були залученні до 

роботи у Всеукраїнсь-

кій акції  «День зу-

стрічі птахів». В рам-

ках даної акції учні 

провели виховний 

захід  під одноймен-

ною назвою «День 

зустрічі птахів». Головними завдання-

ми учнів були: ознайомити всіх присут-

ніх з видовим різноманіттям переліт-

них птахів рідного краю, поширити 

знання про сезонні явища у природі і в 

житті птахів, розвинути гуманне став-

лення до птахів, мотивувати інтерес до 

їх охорони. Також глядачі дізналися 

про свята, які відзначали в сиву давни-

Свято зустрічі птахів 

Акція “Шпаківня своїми руками” 

З 3 квітня проходив Тиждень 

психології в школі. Розпочався з відк-

риття лінійки, де діти дарували один 

одному компліменти, добру усмішку 

та веселку настроїв. Діти брали 

участь у художньому конкурсі 

«Подаруй усмішку», психологічній 

грі «Життєві цінності» та соціологіч-

них опитуваннях: «Дружба і я», 

«Цінність спілкування». Вже стало 

традицією вислов-

лювати свої поба-

жання на Паркані 

думок, темою якого 

було: «Яким пови-

нен бути вчи-

тель?». Старшокла-

сники без вагань 

писали на аркуші 

свої думки: непід-

купним, сучасним, 

веселим, щирим, 

відвертим, привіт-

ним, розумним та 

врівноваженим. Гар-

ний настрій панував 

на веселих перервах, 

де учні брали участь 

в іграх, танцях та 

рухавках. Діяла ак-

ція «Скринька поба-

жань». Опитування педагогів 

було проведено в теплій, друж-

ній  обстановці.  

Дякуємо всім за допомо-

гу у проведенні Тижня психоло-

гії. Хочеться побажати всім: 

щоб життя вам посміхалося, по-

даруйте йому спочатку гарний 

настрій.  

Соціально-психологічна 

служба 

Добра усмішка — запорука здоров’я 



пожежу. Після ін-

структажу нам по-

казали, як працює 

пожежна машина. 

     Нашим хлопцям 

запропонували взя-

ти участь у змаган-

нях: хто швидше й 

правильно одягне 

пожежну форму. 

Хлопці повинні 

були  уявити себе 

пожежниками, які 

виконують завдан-

ня. Вони, одягнув-

ши одяг, отримали всі речі, які пот-

рібні, щоб погасити пожежу. 

      Коли хлопці спробували себе в 

ролі пожежників, один з робітників 

     За статистикою, в нашій країні в 

мирний час внаслідок нещасних ви-

падків щодня гине 3 дитини!Біда 

трапляється тоді, коли дітей залиша-

ють напризволяще там, де на кожно-

му кроці на них чатує небезпека. 

Легковажне поводження малечі з 

вогнем, водою, газом, незнання еле-

ментарних правил безпечної поведін-

ки - першопричини сумних та трагіч-

них наслідків. 

    14 березня до нас у школу завітали 

пожежники. Спочатку вони провели 

інструктаж, що потрібно робити в 

разі небезпеки, яка загрожує нашому 

життю. Потім ми разом повторили 

правила поводження з вогнем і при-

гадали, як необережне поводження з 

електроприладами може викликати 

пожежної служби 

продемонстрував 

нам, як гасити по-

жежу на прикладі 

палаючого лахміт-

тя, яке завчасно 

залили бензином.  

      Ми дуже вдячні, 

що робітники поже-

жної служби виді-

лили час, щоб про-

демострувати нам 

частину своєї небе-

зпечної, але важли-

вої  роботи. 

Дмитренко Олена, 7-Б клас 

Візит пожежників до школи 

Акція “Кришечка для життя” 
Цієї весни вже втретє стартувала 

Всеукраїнська акція зі збору та пере-

робки пластикових кришок-закруток 

для протезування воїнів АТО. Орга-

нізатор акції — 

Б л а г о д і й н и й 

фонд ОВЕС. 

   Водночас така 

акція вирішує дві 

проблеми — еко-

логічну та соціа-

льну. ІІ вже підт-

римали Міністер-

ство  екології 

України, бізнес-

компанії і багато 

волонтерів. Що 

чимало доброво-

льців візьмуть 

участь у цій спра-

ві, то більшій кі-

лькості воїнів 

АТО вдасться повернутися до по-

всякденного повноцінного життя. 

Разом з тим зменшиться обсяг от-

руйного сміття, яке століттями розк-

ладається в рідній землі. 

   Учні нашої школи, вчителі, обслу-

говуючий персонал досить активно 

та відповідально віднеслися до збо-

ру кришечок. Раді, що готовність 

простягнути руку допомоги не поли-

шає нас всіх. 

   Зауважу, що під керівництвом за-

ступника директора з виховної робо-

ти Князєвої Наталі Петрівни та пе-

дагога-огранізатора Євтушок Ната-

лії Миколаївни наша шкільна грома-

да бере участь у багатьох запла-

нованих державою акціях та 

самостійно ініціює багато ін-

ших, як от: “Теплий одяг солда-

там”, “Святий Миколай іде — 

гостинці несе”, “Вітальна листі-

вка воїнам”, “Різдвяна листівка 

дітям Японії”, “Дитина — дітям 

Луганщини”, “Добро жменями”, 

“Дитина дитині”, “Хай серце не 

втрачає доброти”. Працелюб-

ність і наполегливість відчутні 

у кожній справі, бо ми плекаємо 

свою єдність, що допомагає ви-

стояти у скрутні часи. Та й до 

кожного завдання, яке отримує-

мо на учнівському парламенті 

школи, відносимося з розумін-

ням і теплотою. 

   Так було і цього разу. Ми зби-

рали кришечки від харчових про-

дуктів: з-під води, соків, газових 

напоїв, молока, йогуртів. Вони 

були різного розміру і, що важли-

во, чисті. 

    Відомо, що зібрані кришечки 

дроблять на гранули і викорис-

товують як сировину для виго-

товлення деталей протезів. Інша 

частина продукції продається 

компаніям-переробникам. Вилу-

чені кошти спрямовуються на 

подальше виготовлення протеза 

для конкретного воїна. На сьо-

годні протезування потребують 

14 тисяч воїнів-українців. 

 Д о л у ч и в ш и с ь  д о  а к ц і ї 

“Кришечка для життя”, учні на-

шої школи перевершили споді-

вання. Слід відмітити учнів 1-А, 

7-А, 7-Б класів та їх класних 

керівників Сингаєвську Н.А., 

Дідус І.М., Жабровець Т.В. Особ-

ливої подяки заслуговують учні 7

-А класу, які продемонстрували 

увагу, терпіння і наполегливість. 

Учень Дідус Олексій зібрав 1300 

шт., Буздуган Діана—1048 шт., 

Олексієнко Оксана—300 шт., 

Степанюк Марія—230 шт. Зага-

лом учні школи зібрали 7890 шт. 

кришечок. Ми думаємо, що допо-

мога небайдужих дітей, людей 

принесе користь багатьом. 

Дідус Ірина Миколаївна, вчитель  

зарубіжної літератури 



Учасники творчого гуртка “Самоцвіти” 

уклали збірочку надзвичайно цікавих 

віршів під назвою “Несу весну”. Кожен 

віршик написаний власноруч та з лю-

бов”ю творчою рукою учасників. Ця 

збірочка сповнена барвами природи.. 

Читаючи “Несу весну”, ви зануритесь в 

океан безмежної фантазії, присвяченої 

нашим меншим друзям-птахам. Вірші 

спонукають любити птахів, оберігати й 

поважати прекрасну матінку Природу. 

Тож ось найкращі вірші наших юних 

поетів. Бондарчук Вероніка, 5-Б клас 
  

Пісня синички 

Настав прекрасний день, 

І хочеться пісень. 

Я повішу годівничку 

Та позву мерщій синичку. 

Зерна вже я насипаю 

Та синичку дожидаю. 

Ось летить уже вона! 

Ця пташечка чарівна! 

Смачно зерна поклювала, 

Сіла й гарно заспівала! 

Пісня її дзвінка! 

І прекрасна, і легка! 

Своїх рідних вже скликає, 

 А я зерна досипаю. 

Бачу: летять всі синички 

До моєї годівнички, 

І співає хор прекрасний, 

Як це небо й сонце, ясний! 

Вероніка Бондарчук 

Шпаки 
До мого дому 

Шпаки повернулись. 

І в своїх домівках  

Зразу ж заселились. 

 

Тато мій зробив весною 

Шпаківні гарненькі, 

Щоб було, де жити 

Пташечкам маленьким. 

 

Я проснулася раненько, 

Зразу до віконця. 

З радістю я слухала 

Спів пташок на сонці 

Карина Мундер 

Горобець 

Горобець мій, горобець, 

Ти мій молодець. 

Прилітай сюди скоріш, 

Смачно зерна ти поїж. 

Весело співай, співай, 

Настрій всім нам підіймай 

Ющенко Ілона 

Вас вітає шкільний гурток літературної  

творчості “Самоцвіти” 
 

У нашій школі є літературний гурток 

“Самоцвіти”, який ми із задоволенням відвідуємо. 

Керівник гуртка Сокирко Антоніна Володимирів-

на спрямовує роботу на формування в учнів образ-

ного мислення, на розвиток нашого естетичного 

смаку, уяви, фантазії, творчих здібностей. Занят-

тя проходять завжди цікаво. Сьогодні ми вже ба-

гато знаємо, дещо вміємо, з посмішкою згадуємо 

перші роботи: листи воїнам АТО, загадки, леген-

ди, буріме. А ще ми брали участь у конкурсі не кра-

щу інсценізацію байки Леоніда Глібова. Бондарчук 

Вероніка, Ющенко Ілона, Мундер Карина, Котви-

цька Яна інсценізували байку “Зозуля і Півень”, за 

що були нагороджені грамотою. Багато ілюстрацій намальовано нами до літературних ка-

зок. Довго будемо пам’ятати і КВК до дня рідної мови. 

Нам подобається відвідувати гурток “Самоцвіти” і дізнаватися багато цікавого. 

Учасники курсів “Практичної журналістики” та 

“Основи створення друкованих видань та їх дизайн” 

(керівник Палько Наталія Миколаївна). 
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Лелека 

У поле лелека прилетіла, 

Сіла й крила розпустила. 

Я дивлюся і питаю, 

Аж душа моя співає: 

“Де ж ти, пташечко, літала? 

Де ж ти зиму зимувала?” 

Серце радіє й сміється, 

Ніби скоро розіб'ється. 

“Кудись далеко я літала, 

Десь далеко зимувала. 

Добре було в тім краю, 

Але тут я живу!” 

“Що ж ти бачила, скажи?” 

Птах мовчить та не летить. 

“Ну, що ж лети, лети,  

Небо крильми підкори”. 

Яна Сокирко 


