
використовуючи нові технічні 
засоби навчання, запалити ще 
більший вогник у серцях дітей, 

посилити їхнє бажання краще 
вчитися, допомогти усвідомити 
школярам, що рушійна сила сус-
пільства залежить від високоос-
вічених людей. 

  Учням бажаю успішного нав-
чання, бо в такому храмі науки 
тільки здобувати знан-

Школа — це наш другий дім. Ми 
проводимо в ній частину свого 
життя. 

   Як же я зраділа, коли побачила її 
після капітального ремонту! Вона 
стала невпізнанною! Яка краса 
навкруги! Не віриться, що я буду 
навчатися тут ще рік. І разом з 
тим шкодую, що так мало. Адже 
саме про таке приміщення, класи 
у ньому я мріяла, коли писала тво-
рчу роботу на тему “Моя школа у 
майбутньому”. 

   Бажаю всім нашим вчителям, 

ня,показувати гарні результати 
на олімпіадах, ДПА та ЗНО. Це 
буде наш подарунок державі за 
турботу, що вона виявила до нас. 

   Усім успішного навчального 
року! 

Президент школи Кондратюк 
Анна, 11 клас 

Наш храм науки 

Вересневі враження школярів 
Нарешті я дочекалася першого 
вересня! Це чудове свято пораду-
вало учнів, учителів, батьків. 
Адже за літо в нашій школі від-
булися величезні зміни. Особис-
то мені вони здаються чудовими.  
Замінені старі меблі на новенькі, 
класні дошки також нові, стіни у 
класах білі-білі. А найбільше 
здивував фасад школи різноко-
льоровими будиночками, що ро-
бить кожен день радісним і щас-
ливим. Нове освітлення допома-
гає на уроках. Я рада, що навча-
юсь в оновленій школі. Навіть 
більше хочеться робити уроки та 
здобувати нові знання. 

Євтушок Марія, 7-А клас 

  Цього року у нашій школі від-
булась реконструкція. ЇЇ утепли-
ли і пофарбували у яскраві при-
вабливі кольори, які доповнюють 
один одного. Вікна у класах при-

крашають світлі жалюзі. Освіт-
лення в класах стало набагато 
кращим. 

Бондаренко Світлана, 5-А клас 

Наша класна кімната — це щось 

неймовірне! Все нове: парти, сті-
льці, дошка, шафи. Мені тут дуже 
подобається 

Герасименко Анна, 5-А клас 

Дуже приємно бачити свою рідну 
школу оновленою. Школа для 
мене — другий дім, тому що тут 
затишно і приємно.  

          Супруненко Ольга, 5-А клас 

Мені подобається моя нова школа 
— це острів зустрічі з друзями, 
однокласниками та мудрими учи-
телями. 

Охріменко  Вікторія, 5-А клас 

Найбільше мені сподобався онов-
лений спортзал, бо він став прос-
торим, світлим. Я із задоволенням 
йду на уроки фізкультури 

                   Тульєв Дмитро, 5-А 
клас 
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   Цього літа я з моєю сім’єю 
відвідали чудове місто Київ. 
Від його краси аж перехоплює 
подих. Це велике місто, в яко-
му безліч величезних будинків, 
навчальних закладів, театрів, 
музеїв, скверів. Життя в Києві 
надзвичайно бурхливе та стрі-
мке. 

   На жаль, часу було не так ба-
гато, тому відвідати славнозві-
сний Хрещатик, Андріївський 
Узвіз, Києво-Печерську лавру 
та багато інших видатних 
місць нам не вдалося. Але ми з 
великим задоволенням побува-

ли в 
зоо-

парку, у якому було безліч різ-
них тварин. Я з дитинства за-
хоплююсь живою природою, 
тому для мене було великим 
щастям побачити ці унікальні 
істоти. Також я побував у Оке-
анаріумі. Там я побачив багато 
різних та цікавих морських 
жителів, іноді траплялись на-
віть смішні риби. Також я по-
бував на озері Крючок. Саме 
тут я вперше навчився плавати. 

   Я сподіваюсь, що наступного 
літа ми також поїдемо до цього 
прекрасного міста і відвідаємо 
більш визначні місця. 

Салькіні Іяд, 7-А клас 

 

Я також влітку побувала в місті 
Київ. Моя сім’я вирішила про-
відати брата, який там прожи-
ває. Всі разом ми відвідали Бо-
танічний сад, піднімались на 
Володимирську гірку, з якої 
видно увесь Київ. Ще я була у 
Маріїнському парку, де дуже 
приємно прогулюватись серед 

різнобарв’я природи та фонта-
нів. Хрещатик також мене заці-
кавив своєю величністю, прос-
тором. Побувала я  і біля Вер-

ховної Ради. 

   Насправді для мене Київ ви-
дався дуже шумним і швидким 
містом: сотні машин мчать  до 
самої ночі, що створює атмос-
феру прискореного ритму жит-
тя.  Тому коли повернулась у 
рідне Ємільчине, то з полег-
шенням вдихнула чисте, рідне 
повітря. Хоча через декілька 
днів вже сумувала за Києвом. 
Закінчу школи і з радістю поїду 
навчатися до нашої столиці. 

Інтер Тетяна, 8-А клас 

старому місті, яке колись штур-
мували козаки і в якому були 

мури висотою 15м та товщи-
ною 1,5м. Автобус  довіз нас до 
Музею Науки, який один на 

всю Європу. 
   Природа у Польщі красива. Все 

зелене, квітуче, радісне на-
вколо будинків. Вражає краї-
на рівними дорогами, еконо-
мічним розвитком. Люди 
привітливі. 
   Польща нам сподобалась 
своїми традиціями, архітек-
турою, історичними пам’ят-
ками.  

Дем’янчук Назар,  

Лавренчук Дмитро, 8-Бклас 

 

     Цього літа нам довелося 
побувати в Польщі. Ця подо-
рож  була цікавою. Пе-
ребували ми в місті Со-
ковул-Підляський, жили  
в будинку милосердя 
(це був двоповерховий 
будинок зі ставочком, 
батутом  і терасою на 
території).  
   Ми ходили в найрізно-
манітніші місця з екску-
рсоводом, також займа-
лися благодійністю 
(ходили в інтернати і до 
дітей з обмеженими можли-
востями). Ми їздили в Вар-
шаву. Там ми побували в 

Ми відпочивали влітку 

Подорож до Києва 



20 вересня в нашому класі відбулася 
виховна година “Ми за мир у всьому 
світі”, присвячена Міжнародному 
Дню Миру. Цей день  увесь світ від-
значає 21 вересня. 36 років тому на 
Міжнародній Асамблеї ООН започа-
ткували відзначення цього дня. 

   Дуже цікаво і весело ми провели 
цю годину. Спочатку подорожува-
ли океаном, який очищали від 
сміття. Потім поділилися думка-
ми, чи потрібна дружба і для чого, 
хто такий друг, що таке мир і як 
його зберегти. 

   Всі дійшли висновку, що без 
дружби немає миру.  

     Також провели гру “Знайди 
собі подібного”, тренінг 
“Дружба в класі потрібна — 
дружба в класі не потрібна”. 
Всі ми в класі визначили, що 
дружба, мир і злагода потрібні 
всім.  

   На кінець прозвучала пісня 
про мир, про нашу Землю, про 
сонце і дружбу. 

   Нам було цікаво і весело. 

Учні 3-Б класу 

ти більше кош-
тів за продук-
цію, аби з ме-
тою їх витра-
тити. Так учні 
4-Б класу мрі-
ють про поїзд-

ку до Києва, а учні 8-Б класу—про 
Житомирський центр “Глобал”. 

  Всі охочі 
мали змо-
гу придба-
ти ті това-
ри, які є 
найулюб-
ленішими. 
Цікавими 
були  ви-
роби із 
дерева 

Сергія Іванова, які швидко розкупи-
лися 
  Отож, чекаймо наступного року, 
аби знову поласувати кулінарними 
виробами та осінніми щедрими да-
рами. 

Дідус Вероніка, 8-Б клас 

Вересневими 
днями у нашій 
школі прой-
шов ярмарок 
“Щедрість 
рідної землі”. 
Класи активно 
брали участь 
у створення 
композицій, 
продажі овочів, фруктів, солодо-
щів. Вражали різноманітні випіч-
ки кексів, пиріжків, біляшів, 
млинців з сиром і маком. В рядах 
проглядалися гірки горішків і 
грибочків з солодкою начинкою. 
Смачними були і торти, прикра-
шені малиною, бананами, ківі. 
   Кожен клас намагався виручи-

Сторінка 3 

Ми ярмаркували 

Ми за мир 

Акція “Разом допоможемо” 
 14 вересня 2017 року учні нашої 

школи відгукнулися на звернення 
громадської організації 
“Об’єднання волонтерів Ємільчин-
щини “Оберіг”, яка закликала зіб-
рати кошти для придбання теплові-
зора за 43 тис. грн. для бійців 54 
ОМБр. Для цього класні колективи 
збирали макулатуру та відправили 
її до районного пункту збору. 

 



Над випуском працювали: 

вчителям географії — ви навчили 
нас любити світ, бажання все ба-
чити і все знати; 

вчителям зарубіжної літератури — 
ви розвинули в нашій душі поетич-
ність і красу, любов до прекрасно-
го; 

вчителям хімії — ви навчили нас 
бути поміркованими і вдумливими; 

вчителям іноземної мови — ви дали 
нам друге життя, адже скільки 
людина знає мов, стільки разів вона 
живе. 

 

 

    

Дорогі наші вчите-
лі! Щиро вітаємо 
Вас із професійним 
святом! 
Любі наші вчителі! 
Ви найкращі у світі.  
Ми вдячні: 
вчителям початкових кла-
сів —  ви вперше познайо-
мили нас зі школою; 

вчителям української мови 
та літератури — ви навчили 
нас бути справжніми патрі-
отами своєї держави; 

вчителям математики — ви 
допомогли нам стати логіч-
ними і послідовними у своїх 
діях і починаннях; 

вчителям фізкультури — ви 
робили нас стрункими, красивими, 
здоровими; 

вчителям трудового навчання — ви 
зміцнили наші руки, зробили їх золо-
тими; 

вчителям фізики — ви відкрили для 
нас нещодавно ще незнаний, але бар-
вистий і цікавий світ; 

вчителям захисту Вітчизни — ви зро-
били нас справжніми хлопцями, чес-
ними, готовими до захисту Батьків-
щини; 

вчителям історії — ви відкрили нам 
шлях у майбутнє, адже той., хто не 
знає минулого свого народу — не має 
майбутнього; 

вчителям біології — ви навчили нас 
любити природу, берегти її красу і 
чистоту; 

вчителям інформатики — ви зблизили 
нас із сучасністю, відкрили вікно до 
світу комп'ютерних технологій; 

 
Нехай вічний кораблик 
знань несе Вас з мир-

ною течією Добра, Муд-
рості і Справедливості! 
Спасибі Вам, вчителі, 
за те, що вкадаєте в 

наші душі розумне, доб-
ре, вічне і даруєте нам 

свою любов. 
 

З любов’ю і вдячністю 
одинадцятикласники. 

Вчительству вкраїнському хвала! 

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 

учасники курсів “Практичної журналісти-
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