
 

За ініціативою центральної ра-

йонної бібліотеки проводиться 

акція «Хай серце не втрачає доб-

роти». Ємільчинська ЗОШ І-ІІІст. 

№1 не стоїть осторонь щодо та-

ких акцій та бере активну участь 

в них. Парламент школи теж до-

лучився до цієї справи і не  аби 

як, а з великим натхненням . Усі 

учні   1-11-х класів поприносили 

дитячі книги, м`які іграшки, роз-

мальовки, олівці, ручки, фломастери, 

фарби, зошити, кольоровий папір та 

картон, обкладинки для зошитів, 2 

портфелики , пази та  настільні ігри 

для дітей.  

   Хочеться зауважити, що лише учні 

перших класів, хоч вони самі ще ма-

ленькі, принесли 43 м`які іграшки.        

Ми не повинні забувати, що в  мир-

ний час сьогодні страждають діти . 

Наші учні хочуть їх підтримати в цю 

нелегку годину  чим можуть і надати 

часточку своєї допомоги від щи-

рих дитячих сердець. 

   Ми вдячні дітям і батькам за те, 

що вони приєдналися  до цієї акції 

і не залишилися байдужими.  І не-

хай ці іграшки та  речі принесуть 

промінчики радості та тепла дітям 

у прифронтовій зоні на Сході на-

шої країни. Педагог-організатор 

Євтушок Наталія Миколаївна 
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питання, що стосуються історії 

Ємільчинщини та фак-

тів про наших земляків. 

Сподіваюсь, що цей 

квест дуже сподобався 

нашим учням, тому що 

вони дізналися багато 

нового про наше сели-

ще. Всі команди пра-

цювали дружньо та ак-

тивно, проявили твор-

чість та кмітливість. Але перемо-

жцями стали учні 7-Б класу, які 

набрали найбільше балів. На 

другому місці—5-Б, 8-А, 9-Б 

класи, третє розділили 9-А та 6-Б 

класи. 

Вітаємо переможців і сподіва-

ємось, що такі заходи і надалі 

будуть зацікавлювати наших ді-

тей.  Князєва Наталя Петрівна, 

заступник директора з виховної 

роботи  

Щороку в травні вже символіч-

ними стали святкування Дня При-

мирення та Дня Перемоги в усьому 

світі.  В ці дні люди вшановують 

пам'ять всіх загиблих у ІІ Світовій 

війні та віддають шану нашим ве-

теранам. Учні нашої школи теж па-

м'ятають про цю сумну та водно-

час радісну дату. Традиційними 

для  школярів стали 

зустрічі з ветерана-

ми, участь у Вахті 

пам’яті та урочисті 

лінійки до Дня Пере-

моги. 

 Цього ж травня у 

рамках проведення 

місячника морально-

етичного виховання 

“Пам’яті вдячні на-

щадки” педагог -

організатор Євтушок Наталія Ми-

колаївна підготувала краєзнавчу 

гру-квест “Навіки викарбувані їх імена”. 

Ця гра була присвя-

чена нашим місце-

в и м  г е р о я м -

захисникам, які бо-

ронили рідну землю 

в різні етапи нашої 

історії. 

 Під час гри-

квесту учні 5-9-х кла-

сів пройшли станції 

“ П а м ’ я т н и к 

І . М . Г р е к у ” , 

“Пам’ятник героям-

інтернаціоналістам”, 

“Обеліск Слави”, 

“Пам’ятник солдат-

с ь к і й  в д о в і ” , 

“Меморіальні дошки 

на фасаді нашої школи”. Переходячи від 

станції до станції, школярі відповідали на 



28 квітня у школі відбувся 

День цивільного захисту, метою 

якого було забезпечення практич-

ного відпрацювання учнями, пе-

дагогами, іншими працівниками 

школи вмінь і навичок правильно 

й чітко діяти в різних надзвичай-

них ситуаціях для захисту свого 

життя та здоров’я. 

Виконаний весь план заходів, 

який передбачав: навчальну три-

вогу (сповіщення про виникнення 

надзвичайної ситуації, організація 

евакуації, проходження маршрутів); 

навчальний квест з протипожежної 

безпеки для учнів 9-10-х класів  під 

час уроків фізичної культури та захи-

сту Вітчизни; виховні години 

“Безпека дитини — понад усе” ( види 

надзвичайних ситуацій, дії під час 

виникнення надзвичайної ситуації, 

перша медична допомога, запобіган-

ня надзвичайним ситуаціям) та кон-

курс малюнків учнів початкової шко-

ли “Вогонь — не іграшка”.  

Варто відмітити організованість 

учнів та працівників школи під час 

проведення заходів. Учні пройшли 

маршрути до евакуаційних примі-

щень (1-5-ті класи — підвальне при-

міщення аптеки №19, 6-8-мі класи — 

укриття під казначейством, 9-11-ті 

класи — укриття Будинку культури). 

Учні старших класів під час квесту 

відпрацьовували дії під час пожежі з 

перепонами та з пожежним рукавом, 

молодші школярі створили цілу га-

лерею малюнків на протипожежну 

тематику.  

Мудрість говорить: ”Обізнаний 

— значить убезпечений”. Тому кож-

ному школяреві треба знати, як дія-

ти у надзвичайних ситуаціях. 

Штаб цивільного захисту школи 

26 квітня 1986 року… Саме 

тоді сталося страшне лихо—

Чорнобильська катастрофа. 

Щороку в цей день ми вшано-

вуємо тих героїв, які віддали 

своє життя, аби врятувати кра-

їну від атомного знищення.  

Наш 8-Б клас 

провів годину па-

м'яті. Ми згадали 

всіх тих героїв, 

хто жертвував 

своїм життям за-

ради Батьківщини 

та нащадків. При-

сутні дізнались 

про те, наскільки 

тяжкими бу-

ли часи боро-

тьби з наслід-

ками атомно-

го забруднен-

ня.  

Учні на-

шого класу де-

монстрували 

презентацію у 

вигляді відео-

ролика та чита-

ли скорботні 

вірші про Чорнобиль-

ську трагедію. 

 Всі присутні зрозумі-

ли, що Чорнобиль — 

трагедія, яку потрібно 

пам'ятати. Вона забра-

ла багато життів і від-

голоси її ми відчуває-

мо і сьогодні у забру-

днених землях, в 

ускладненнях хвороб. Тому на-

шому поколінню треба робити 

все, щоб подібного ніколи не по-

вторилося. 

Серпутько Анна, 8-Б клас 

 



19 квітня 

учасниця 

літературно

-

драматич-

ного гуртка 

«Творча 

майстерня» 

Вероніка 

Дідус на 

запро- шення голови Благодій-

ного фонду «Надія є» Юшкевич 

Н.В. та директора фонду Марчук 

В.В. як талановита дитина в жанрі 

поетичного слова (у 2016р. – Веро-

ніка – переможець мистецького 

проекту «Якщо ти зірочка – засві-

тись» та 2017р. – дипломантка Все-

українського фестивалю-концерту 

молодих митців «Хочу стати зір-

кою»; переможець 11-го обласного 

конкурсу «Великодні дзвони») стала 

учасником творчої лабораторії заслу-

женого діяча мистецтв України, худож-

нього керівника Житомирського акаде-

мічного  театру ім.. Кочерги Наталії 

Тимошкіної в рамках культурно-

просвітницького проекту «Крок до 

мрії». 

С т р .  

бно багато їсти. 

 - Давай! – з радістю вигукнув Пухлик. 

Друзі пішли збирати ягоди. Вони назбира-

ли дуже багато ягід: суниць, чорниць, 

малини і навіть ожини. 

Пухлик і Роккі роздобули мед. Ліс, в 

якому жили друзі, був неподалік від 

людських осель. Тому Роккі поцупив у 

людей з городу моркву та капусту. Дру-

зі вирішили влаштувати пікнік. Коли він 

закінчився, всі розійшлись по домівках. 

Так минали день за днем. Друзі грались 

та раділи життю. Прийшла осінь. Листо-

пад насипав купи листя, їх весело підки-

дали друзі. Швидко настали і останні 

дні листопада. Скоро зима… 

В останній день Роккі з Пухликом про-

щались, проводили останній раз час 

разом. Першого грудня прибіг зайчик до 

ведмедика, коли Пухлик майже зайшов 

в лігво. Роккі закричав: 

 - Пухлику, почекай! Я хотів у тебе спи-

тати, чому ти впадаєш у сплячку? 

Жив собі на світі ведмедик на ім’я Пухлик. 

Його так назвали тому, що він народився з 

пухкенькими щічками. Він мав найкращого 

друга – зайчика Роккі. Вони завжди прово-

дили час разом. 

Настала осінь. Роккі чекав на Пухлика біля 

лісового озеречка. Але Пухлик прийшов 

сумний. Він мав повідомити другу сумну 

новину: 

- Друже, в мене погана новина. Ми не зу-

стрінемось зимою! І ти , Роккі, не змо-

жеш похизуватися переді мною новою 

біленькою шубкою! 

 - Чому? – перелякався Роккі. 

 - Тому що я лягаю спати. Я впадаю в спля-

чку. 

 - А це як? 

 - Коли настає зима, ми, ведмеді, засинаємо 

і час від часу смокчемо лапу. Але ти не 

зможеш впасти у сплячку, тому що пот-

рібно завжди багато їсти. Ось чому я та-

кий пухленький. 

 - То давай збирати ягоди, якщо тобі потрі-

Пухлик обернувся, обійняв друга і 

сказав: 

 - Я впадаю в сплячку тому, що взи-

мку мало ягід, та й бджоли кудись 

діваються, меду немає, а щоб був 

мед, потрібні квіти. Де зустріти 

квіти взимку? 

 - Бувай , друже! – з сумом сказав 

Роккі. 

 - Бувай! – відповіло ведмежа. 

На щастя друзі зустрілися весною, 

милувались її красою, бавились у 

квітах  і вранішніх росах. 

Раділи поверненню пташок та моло-

дій травичці. Милувалися відбли-

сками сонця в озері. Бачили пер-

шу веселку. 

Вони були задоволені і веселі, без-

кінечно раді своїй дружбі.   

 Мундер Каріна, 

 Хомич Анна, 5-Б клас 

 

18-19 травня на базі Малоглум-

чанської ЗОШ проходила війсь-

ково-патріотична гра “Джура”. 

До уваги наших читачів фоторе-

портаж нашої команди. 



Має три стрілки, підказує час. 

 

Синьо-жовті кольори любої пори. 

Завжди майорить, навіть якщо дощ 

летить. 

  

Сипле з неба синьою ватою над на-

шою хатою. І на наш поріг летить 

білий, білий… 

 

Він малює білим-білим, висихає за 

хвилину. 

 

В ній завжди стоять квітки. Ти налий 

туди води. Квітки вранці підливай. І 

про них не забувай. 

 

Дерев’яний стрибунець він малює 

навпростець. Це розумний… 

 

Це справжня смакота навіть для кота. 

Кремові квіточки… Смачно для сина 

й дочки. Начинка з полуниці і малої 

суниці. Привезли у порт наш домаш-

ній … 

 

Крутиться він навкруги, показує мате-

рики. 

 

Губка-Боб лежить у нас, виручає про-

сто клас. 

 

Пролунав уже дзвінок. Дуже класний 

це урок. Залишаємо ми двір, берем 

ножиці й папір, берем клей і олівці, 

ми вже справжні молодці. 

 

Подивіться у вікно. Щось там біле нас 

усіх накрило. Діти веселяться, а доро-

слі бояться. 

 

Учасники 

творчого гур-

тка 

«Самоцвіти» 

вклали збіро-

чку цікавих 

загадок. Кожна загадка ілюстро-

вана малюночками-підказками. 

Загадки вміщають у собі безмеж-

ну фантазію дітей. Відгадування 

загадок – це дуже корисна спра-

ва. Вона допомагає розвинути 

уяву та кмітливість. І яка дити-

на не любить розгадувати загад-

ки? Вони ж такі цікаві! Тож ось 

загадки, які ви всі з радістю бу-

дете розгадувати.   Бондарчук Ве-

роніка 

Цілий день він дзеленчить, 

І Олена швидко мчить. 

Майже кожен день він дзень-дзень. 

Що це, відгадайте, 

На все добре знайте: 

На англійській мові «фон», 

А для нас це… 

 

Прекрасні кольори 

Для дощової пори. 

Рожевий, жовтий, голубий –  

Вибирайте будь-який. 

Від дощу щораз захистить він нас. 

У цій торбинці, хоч болять від неї 

руки, носять діти знаряддя науки. 

 

Круглий, плоский, як м’ячик, здутий. 

Білий, чорний, веселковий… Дуже-дуже 

він же кльовий. Схоже це на телефон, а 

насправді це… 

 

Прикрашають вони клас,дуже радують 

всіх нас. І красиві ,й кольорові, просто 

веселкові. Ну й пахучі це рослини будь-

якої днини. Від них радіють діти. Це, 

звичайно ж,… 

Ще до літа ми вам приготували 

поетичні хоку учнів 6-Б класу. 

Читайте. 

Я довго йшов, 

А скільки ще треба йти 

Цим осіннім полем.  

                              (Авраменко Альона) 

 

Дощик крапає тихенько 

По долоньках так тепло 

Зігріває душу. (Горбатюк Анна) 

 

Ніч така чорна 

І тиха,  

Тільки чути крик сови. (Горбатюк Анна) 

 

Опале листя 

 шарудить  під ногами, 

згадую весну.       (Федук Юлія) 

 

Павучок малесенький 

Висить на павутинці; 

Бабине літо.      (Федук Юлія) 

 

Прийшла осінь. 

Квітка зів’яла –  

Природа засмутилася. 

                          (Лісовий Максим) 

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт: 

www.emschool1.at.ua 

учасники курсів “Основи практичної жур-

налістики” , “Створення друкованих ви-

дань та їх дизайн”  

(керівник Палько Наталія Миколаївна). 

Журналісти: Серпутько Анна, Мундер Ка-

ріна, Хомич Анна 

Шановні читачі “Шкільної стежини”!  

Ось і настав час веселих , таких довгожданих літніх  канікул.  

Редакція нашої газети щиро вітає усіх школярів із закінчен-

ням навчального року і зичить найкращих  літніх вражень, ці-

кавих поїздок, нових знайомств, хорошого настрою .  

Восени ми зустрінемося з вами і чекаємо на ваші цікаві 

розповіді . Запрошуємо всіх, хто любить писати і вміє цікаво 

розповідати, приєднатися до юнкорів газети. 


