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Холодно і вітряно було 13 жовт-
ня, у п'ятницю. Школа, представ-
ники громадськості, рідні Лагов-
ського Віктора Анатолійовича 
зібралися на відкритті пам'ятної 
дошки загиблому воїну АТО, 
випускнику нашої школи 1981 
року  

   Лаговський Віктор Анатолійо-
вич народився 30 липня 1964 ро-
ку в селі Чміль Ємільчинського 
району Житомирської області. 
Свій шкільний шлях розпочав в 
Чмілівській школі, а згодом став 
учнем  Ємільчинської  школи 
№1.Був хорошим, добрим учнем, 
повним сили і завзяття.  Віктор 
мав багато друзів. Врівноваже-
ний, у вільний час був першим 
помічником для батьків. Прагнув 
прожити своє життя діяльно, ро-
бив власні висновки, мав певні 
погляди на світ, реалії. Мріяв 
стати моряком, мріяв про море…     
   Після школи навчався в море-
хідному  училищі, ходив у пла-
вання.        Віктор Анатолійо-
вич Лаговський працював молод-
шим сержантом міліції в 
м.Житомир, де і проживав разом 
зі своєю сім’єю. Навіть родині не 
одразу повідомив про наміри за-
писатися у лави добровольців-
захисників України. Восени 2014 
року він пішов разом з батальйо-
ном МВС України «Артемівськ».  
    Рідним він не говорив, де зна-
ходиться і які завдання виконує. 
Як справжній чоловік беріг спо-
кій своєї родини, аби не хвилю-
валися за нього.  

    .Загинув 13 лютого 2015-го у 
бою за Дебальцеве: підрозділ 
потрапив у засідку під час про-
ведення розвідки при виконанні 
завдання по вивозу поранених 
40–ї бригади з села Октябрське. 
Зазнав смертельного поранення 
в голову. Декілька місяців Вік-
тор Лаговський вважався безвіс-
но зниклим. Його особу було 
ідентифіковано за результатами 
проведеної експертизи ДНК.  
 26 березня, після того як боєць 
перестав виходити на зв’язок, 
його дружина Ольга Василівна 
звернулася до Центру допомоги 
учасникам антитерористичної 
операції, що працює в обл-
держадміністрації. Працівники 
центру організували пошукову 
роботу - зв’язалися з військко-
матом, волонтерами, розмовля-
ли по телефону з бійцями на 
передовій. Завдяки спільним 
зусиллям вдалося з’ясувати час і 
місце загибелі героя. 

   Без Віктора лишилися мама 
Розалія Віцентіївна, дружина 
Ольга Василівна, з якою прожи-
ли у шлюбі 26 років, двоє си-
нів — Анатолій і Ярослав. 
«Такого господаря, майстра та 
сім’янина, як Віктор, - говорили 
сусіди, - важко знайти у всій 
окрузі». Він любив життя, своїм 
синочкам передавав ази майсте-
рності, таємниці гарного госпо-
дарювання і любов... найперше, 
любов до рідної землі. 
 Сьогодні Віктор повернуться 
до своєї рідної школи, увікові-

чений в меморіальній  дошці. 
   Меморіальну дошку відкрили 
президент школи, учениця 11 кла-
су Кондратюк Анна та учень 10- Б 
класу Саух Богдан. Присутні вша-
нували пам’ять загиблого земляка 
хвилиною мовчання і поклали кві-
ти до меморіальної дошки.  
   На відкритті меморіальної дошки 
була присутня дружина Віктора 
Анатолійовича Ольга Василівна, 
близькі героя, побратими з баталь-

йону «Артемівськ», представники 
Житомирського міського центру 
соціальної допомоги учасникам 
АТО, керівники області, району, 
селищний голова, учні та учителі 
школи та небайдужі громадяни 
селища.  Багато теплих слів про-
звучало цього дня на адресу заги-
блого Віктора Лаговського. 
   Ольга Василівна привезла в 
школу виставку  про свого чолові-
ка, на якій діти побачили світлини 
Віктора Анатолійовича, його шкі-

льну характеристику, особисті ре-
чі. 
     Сьогодні багато земляків бере 
участь  у  неоголошеній війні  на 
Сході нашої держави, яка забрала 
не одне життя  воїнів, які не вагаю-
чись стали на захист рідної Батькі-
вщини. Життя Віктора завжди бу-
де прикладом для учнів та випуск-
ників нашої школи, бо вдивляю-
чись в обличчя загиблого Героя, 
усвідомлюємо, що Україна втрати-
ла одного з найкращих, найсміли-
віших, найдостойніших синів. 

Євтушок Наталія Миколаївна,  
педагог-організатор 



Твоя безпека — у твоїх руках 
поводження з незнайомими та 
вибухонебезпечними предме-
тами. Медсестра школи Мель-
ник А.М. провела тренінг з 
домедичної підготовки для 
учнів старших класів, під час 
якого школярі навчились нада-
вати першу долікарську допо-
могу в надзвичайних ситуаці-
ях. 

     Підсумком проведення мі-
сячника основ безпеки життє-
діяльності стала тематична гра
-квест «Школа безпеки», яку 
підготувала та провела вчи-
тель основ здоров`я Самченко 
Тетяна Омелянівна для  учнів 
6-9 класів. Діти з задоволен-
ням та азартом проходили ста-
нції «Газова безпека», 
«Електробезпека», «Перша 
допомога», «Дорожня безпе-
ка» та «Пожежна безпека», 
відповідаючи на певні питання 
стосовно різних надзвичайних 

ситуацій. Оцінювало знання та 
навички наших учнів компетент-
не журі – представники відповід-
них районних служб та організа-
цій: керівник оперативно-
диспетчерської групи Ємільчин-
ської  РЕМ Сидорчук С.М, капі-
тан служби цивільного захисту 
Ємільчинського відділення 
ДСНС Дамчук Є.В., майстер га-
зової дільниці Кур`ята В.А. та 
старший лейтенант поліції 
Кльоц О.М. Сподіваємось, що не 
лише учасники квесту, але й на-
ші гості залишились задоволени-
ми відповідями школярів, адже 
проведення таких виховних за-
ходів може навчити  уберегти 
здоров`я і життя людини. 

 
Князєва Наталя Петрівна,  

заступник директора з виховної 
роботи 

                               
                                      

        Саме під таким гаслом прой-

шов місячник безпеки життєдіяль-

ності в Ємільчинській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1. В ході проведення 

цього місячника були організовані 

тематичні тижні бепеки руху дітей 

«Я-учасник дорожнього руху», про-

типожежної безпеки «З вогнем по-

гані жарти!», правил поводження з 

вибухонебезпечними предметами 

«Будь обережним!» та домедичної 

підготовки «Це потрібно знати!».  

     На виховних годинах школярі 
повторили правила дорожнього ру-
ху та пройшли інструктажі з безпеч-
ного поводження на автодорогах. 
Цікавою і змістовною була зустріч 

учнів школи  з провідним інспекто-
ром Ємільчинського районного сек-
тору ДСНС Макарчуком  М.В. 
«Вогонь – це добро, але стережись 
його!», на яку виносились питання 
протипожежної безпеки та правил 

         Школа неодноразово брала 
участь у волонтерських акціях для 
воїнів АТО. Учні та учителі школи 
збирали та відправляли на Схід те-
плі речі, засоби гігієни, солодощі, 
каву; збирали макулатуру для при-
дбання тепловізора, пластикові 
кришечки для протезів; допомагали 
коштами сім’ї пораненого бійця. 
Учні школи  - шефи сімей загиблих 
випускників школи: 9-А клас—

Макарчука Юрія, 10-Б клас—
Сагана Сергія, 8-Б клас—
Лаговського Віктора.  
     4 жовтня в нашій школі від-
бувся волонтерський збір кон-
сервованої продукції на допо-
могу воїнам АТО. Небайдужі 
діти, вчителі, всі працівники 
школи відгукнулися на прохан-
ня і принесли велику кількість 
консервації. Це були замарино-
вані гриби, помідори, огірки, 
салати, соуси, деякі навіть при-
носили горіхи. 
           Учні 10-Б класу організо-
вано все перенесли до пункту 
збору, який знаходився у Буди-
нку культури, звідки волонтери 
мали завантажити продукти і 
завезти до бійців. 
           З радістю відмічаємо, що 

за допомогою дітей та дорослих 

вдалося зібрати більше провіанту, 

чим очікувалося.  

     Дирекція школи вдячна всім не-

байдужим, які швидко і оперативно 

надали дієву допомогу. 

Радчук Наталія, 10-Б клас 

Консервація для захисників 



14 жовтня країна святкує День 

захисника України. Учні нашої шко-

ли з теплом та повагою готували 

вітальні листи воїнам на Східному 

фронті.  Ось деякі з них. 

Добрий день, дорогий український 

солдате. У нас, на Житомирщині, все 

спокійно, бо наші мирні будні на схід-

ному фронті, на блокпостах Донеччи-

ни та Луганщини борониш ти, захис-

нику. 

   Я розумію, як тобі нелегко у зоні 

АТО, адже там свистять смертельні 

кулі і чатує смертельна небезпека. Я 

навіть не знаю, хто ти. Можливо, 

молодий хлопець, а. можливо, уже 

батько, чоловік. Але я знаю точно: ти 

— Герой. Тримайся, все буде добре. І я 

дуже сподіваюсь, що востаннє ми 

відстоюємо свою територію. 

  Дякую тобі, український солдате, 

мій сучаснику, за те, що зараз ти пе-

ребуваєш там, за те, що борешся за 

моє щасливе майбутнє, за мир над 

головою, за нашу Україну. Будь певен: 

ти потрібен нам, потрібен усьому 

народу.  

   Повертайся живим! 

  З повагою учень 8-А класу  

Рубанський Сергій 

 

  Дорогі воїни АТО! 

 Ми пишаємось Вашим героїзмом, 

силою духу та відвагою. Дороги війни 

загартували Вас. І хоча ми не поряд з 

Вами, але на відстані розуміємо мову 

Ваших сердець. 

  На Вас чекають рідні в домівках, 

а ненька Україна покладає велику від-

повідальність. Ви охороняєте наш 

сон, бережете спокій і буденні дні. 

Яке це щастя мати мир над головою! 

Ми віримо, що і у Вашому житті 

буде лунати переможна симфонія. Ви 

заслужили поваги і любові, пам’яті  і 

вдячності, захищаючи нашу Батьків-

щину від несправедливості і зла. 

  
   Нехай доля береже Вас для щас-

ливого життя у мирній і вільній дер-

жаві. Міцного здоров’я, щирих слів 

любові від рідних і довгоочікуваної пе-

ремоги над тими, хто порушив кордон 

України.    

Зі словами поваги і вдячності  учас-

ники літературно-драматичного гурт-

ка “Театральна майстерня”. 

  
  

Лист воїнам АТО 

за 8-Б класом (30:28), всім було зро-

зуміло, що про здоровєя треба піклу-

ватись. 

Дмитренко Олена, 8-Б клас 

 

 

А для 9-10 класів була проведена 

виховна година “Алкоголізм, нарко-

манія, тютюнокуріння – чума нашого 

часу” Учениці 10-Б класу Євтушок 

Альона, Радчук Наталія, Левченко 

Юлія розповіли, як з’явився тютюн, 

наркотики, алкоголь. Борса Єлизаве-

та розкрила поганий вплив цих речо-

вин на систему органів людини. Пе-

реглянули всі відеоролик про вплив 

тютюну, алкоголю та наркотиків на 

репродуктивну функцію людини.   

     Борса Єлизавета, 10-Б клас 

З 17 по 21 жовтня у школі проходив 

тиждень біології. Коли нам запропонува-

ли взяти у ньому участь, ми з радістю 

погодились. 

Учні нашого класу намалювали малю-

нки на виставку “Зоологічна галерея”. 

Гарний настрій створили малюнки: Кот-

вицької Яни “Зайчик” , “Голуб”; Хомич 

Анни  - “Дельфіни”; Грабовської Со-

фії—”Золота рибка”; Ющенко Ілони—

”Зебра”; Мундер Карини—

”Уссурійський тигр”. 

Активними були учні 5-А, 6-А, 10-А 

класів. Незабутні враження залишили 

роботи Зембицького Даніїла (6-А), Под-

луцької Ольги (10-А), Обухової Вікторії 

(5-А), Крамарчук Ольги (6-А), Герасиме-

нко Анни (5-А), Бондаренко Світлани (5-

А).  

Зображуючи тварин, кожен з нас відк-

рив щось нове, особливе, красиве про 

братів наших менших.  

Ющенко Ілона, 6-Б клас 

 

19 жовтня між учнями 8-х класів від-

бувся брейн-ринг під назвою “Здоровий 

спосіб життя—це модно”. Організато-

ром та ініціатором цієї гри стала вчи-

телька біології Омельченко Марина 

Володимирівна. Вона підготувала 

різноманітні конкурси та змагання.  

Перший конкурс “Візитка” поля-

гав у представленні командами своїх 

емблем, девізів, назв. В другому кон-

курсі “Розминка” учасники повинні 

були відповісти на 10 запитань, пов'-

язаних із здоровим способом життя. 

В третьому конкурсі “Конкурс капі-

танів” брали участь лише капітани 

команд, відповідаючи на питання. 

Четвертий конкурс “Уболівальники” 

пов'язаний з народними прислів'ями 

та приказками про здоров’я. У п'ято-

му конкурсі ми повинні були поясни-

ти народні вислови про здоров’я. А в 

домашньому завданні команди підго-

тували і показали гімнастичні впра-

ви, що сприяють покращенню нашо-

го здоро’я. Сьомий конкурс “Бажаю 

тобі і собі” був найдружелюбнішим, 

тому що учасники обмінювалися 

побажаннями.  І хоча перемога була 

Тиждень біології в школі 



 

учасники курсів “Практичної журналісти-

ки” (керівники: Палько Наталія Миколаївна, Дідус 

Ірина Миколаївна)та учні 10-А класу (класний кері-

вник Марченко Людмила Сергіївна) 

 

Журналісти: Радчук Наталія, Рубанський Сергій, 

Борса Єлизавета, Дмитренко Олена, Ющенко Іло-

на 

С П І Л К У Й Т Е С Я  З  Н АМ И :  

E - M A I L :  

E M S C H O O L _ 1 @ U K R . N E T  

Ш К І Л Ь Н И Й  С АЙ Т :  

W W W . E M S C H O O L 1 . A T . U A  

Шиманський Олексій—учень 10-А класу. По-
ет. Веселий, товариський, гарно навчається в 
школі. Захоплюється шахами, любить грати 
у волейбол. Щиро любить свою сім’ю, родину, 
рідний край, школу . Мріє стати учителем. 
Перші поетичні рядки написав у 10-річному 
віці (казки “Іграшка” та “Новорічна казка”). 
Любить українську природу, пісні. Сьогодні 
представляємо нові твори юного поета. 

 

Осінь 
 

Вмиті прохолодними дощами 

Горобини ягоди гіркі. 

Вже у синім небі пролітають 

Журавлині стомлені ключі. 

Сонце сумно людям усміхнеться,  

Приголубить айстри запашні, 

Тихим сумом в серці озоветься,  

Музикою бджілки забринить. 

Вітер лист багряний закружляє, 

І помчить удаль, немов літа. 

Осінь тихо по землі ступає, 

Щедра господиня золота. 
     

 

Моя Україна 
Україна—завжди молода, 

Край добра і краси, і любові. 

Це жива із криниці вода. 

Не міліють джерела Дніпрові. 

Боже, нам Україну спаси, 

Щоби рідна земля не палала. 

З сонцем в грудях вперед нам іти, 

Наша воля з Козацького валу. 

Просвітити і батька, і сина, 

Розбудити байдужі серця, 

Щоб у мові твоїй солов’їній 

Кобзарева душа ожила. 

Ти для мене, мов мати для сина, 

Нескорена і горда земля. 

Україно моя, Україно, 

Ти калинова доле моя! 

 

 

Я люблю синьооке Полісся 
Тут прадавні ліси розрослися, 

В полі льон синьоокий розцвів, 

Я люблю синьооке Полісся, 

Це земля моїх рідних батьків. 

Тут весною сади білосніжні, 

Наче вкриті фатою стоять. 

Роси тут, як каміння чарівні 

В Мавки в косах зелених горять. 

Золота колоситься пшениця. 

В ній русалка сховалась в вінку. 

Тут вода щирим сріблом іскриться. 

Де знайдеш ти красу ще таку? 

Навесні сюди ластівка лине, 

Соловейко співає пісні. 

Ця земля — це моя Україна, 

Найдорожча у світі мені. 

Знайомтесь: поет 


