
важкою не була інтелек-

туальна праця. Та всі ми 

— одна велика родина. І 

повинні все життя згаду-

вати школу теплими та 

яскравими спогадами. 

Адже саме школа відкри-

ває нам омріяний шлях у 

майбуття,в самостійне 

доросле життя. 

Особисто від себе я хо-

чу побажати вчителям 

нашої школи великого 

терпіння і творчої наснаги 

в науці, всім учням — 

яскравих досягнень у на-

вчанні, а випускникам — 

глибокого натхнення та 

великих успіхів у здачі 

зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Впевнено йдіть до своєї 

мети, та завжди пам'ятай-

те про свій рідний та на-

завжди відкритий для вас 

куточок знань — школу! 

Палько Софія  

(11-А кл.)         

Школа — наш світлий 

шлях у майбуття. Скоро-

минуче промайнули наші 

сонячні літні канікули, 

залишивши за собою ма-

су незабутніх світлих вра-

жень. Хтось провів літо, 

відпочиваючи в різномані-

тних санаторіях України, 

а хтось побував в гостях у 

близьких родичів. Та все-

таки воно промайнуло. 

І ось 1 вересня. В цей 

святковий День знань 

наша рідна школа урочис-

то відкриває новий навча-

льний рік. Дивовижні па-

хучі букети квітів; веселі, 

наповнені доброти, усмі-

шки на устах школярів та 

наших шановних вчителів 

школи №1; святкові шкі-

льні форми випускників 

— вся ця краса була при-

сутня на святі Першого 

дзвоника. Все-таки немає 

нічого прекраснішого, 

коли знову відчуваєш рід-

ний дух школи: звичні 

парти, які цілих три місяці 

так бажано чекали своїх 

школярів, шкільна дошка, 

книжки, зошити та всім 

знайомий дзвінок — наш 

незамінний товариш, що 

супроводжує нас на про-

тязі всіх навчальних ро-

ків. 

Але як же школа може 

обійтися без нових перва-

чків, які вперше пересту-

пають поріг до омріяної 

країни знань. В цьому 

році наша школа відкрила 

свої безмежні простори 

перед 31 першокласни-

ком. 

За загальною кількістю в 

нашій школі навчається 

590 учнів. З них 66 випус-

кників. 

Вкрай важко згадувати, 

що одинадцятикласникам 

залишилося навчатися 

всього 1 навчальний рік, 

адже за всі ці роки школа 

стала для них другою 

рідною домівкою, якою б 

Здраствуй, школо! 

Слово має директор 

Наша школа відкрила 

свої затишні класи  до-

рогим учням, вчителям 

та батькам.  Ми радо 

зустріли вчительське та 

учнівське поповнення. 

Школа, дякуючи всьому 

батьківському колекти-

ву, функціонує в повно-

му обсязі, весь час по-

новлюючись по мірі мо-

жливостей. Колектив 

школи прикладає всі 

зусилля для того, щоб 

дітям було затишно і 

комфортно в нашій шко-

лі, щоб вони могли реа-

лізувати свої задуми і 

плани, розкрити різнобі-

чні таланти і здібності. 

Тільки в цьому році  пра-

цює 49 різних спецкур-

сів, факультативів, гурт-

ків. Це все для того, щоб 

дітям було цікаво   в 

школі, щоб вони мали 

змогу  розвиватися все-

бічно. 

 Наслідком нашої кро-

піткою праці є гарний 

вступ наших випускників 

до престижних ВНЗ 

України.  

На сторінках газети я 

хочу подякувати всьому 

шкільному колективу за 

творчість, відповідаль-

ність, вболівання за авто-

ритет школи.  

У переддень Дня вчите-

ля вітаю всіх колег із цим 

чудовим святом. Наснаги, 

здоров'я, добра, тепла і 

достатку  Вашому дому. 

З повагою дирек-

тор школи Г. М. Ярошук 

Важливі деталі: 
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    Гарного, погожого верес-
невого дня ми всі дружно 
прийняли в нашу велику 
шкільну родину 31 першок-
ласника. Зустріли з любов’ю 
та ніжністю , гарним 
настроєм школяриків і їхні 
перші вчителі: 1-А класс — 
Климчук Є. С., під опікою 
якої 10 дівчаток та 7 хлоп-
чиків та 1-Б клас— Майда-
нович Г. С., яка буде давати 
знання  6 дівчаткам та 9 
хлопчикам.  

     Наші перші вчителі—це 
наші батьки. Вони дають 
нам перші, найважливіші 
життєві уроки: уроки добра, 
порядності, чесності, муж-
ності, любові до своєї землі, 

рідної Батьківщини.  

     З  яким же захопленням 
ясні та розумні оченята пер-
шокласників, вперше пере-
ступивши поріг школи, диви-
лися на все , що їх оточує. 
Кожен їз них прийшов у 
новій шкільній формі, дівчат-
ка з гарними бантиками, а 
хлопчики — з «солідними» 
краватками і, мабуть, пиша-
лись тим , що вони вже шко-
лярі. 

     На запитання , як діти 
провели свій перший неза-
бутній шкільний день, 
відповідали по-різному:  

Мені було цікаво! 

У мене гарна вчителька. 

Яка гарна і велика школа! 

Шкода, що тут нема ліжеч-

ка, як у садочку. 

Дуже весело. 

Довго сидів на уроці , коли 

вже перерва? 

    Хай щастить вам, доро-
гі першачки, в нашій рідній 
школі ! 

Романюк Анастасія  

(10-Акл) 

 

і неповторності українського 

слова. Вони є цінними здо-

бутками нашої культури і 

відомі далеко за її межами. 

Українська мова — мова 

української нації. Вона 

пройшла довгий і тернистий 

шлях. В рідній мові наша 

непроста історія, наше май-

бутнє. Якщо наша мова 

зникне — то і нас не існува-

тиме. 

Віками наш народ боров-

ся за незалежність та за 

свою культуру. Адже радян-

ська влада намагались зни-

щити все українське, а на-

самперед нашу мову. Інша 

мова могла зникнути, але 

українська вижила. Вона 

Для кожного народу мова 

— це найбільший скарб. В усі 

часи вона була тією святою 

цінністю, яку нічим не можна 

було замінити. 

Мова — це серце нації. 

Саме за допомогою мови 

народ з покоління в поколін-

ня передає свій характер, 

свою культуру,  мораль. 

Мова — це невичерпна 

скарбниця, яку народ збага-

чує здобутками свого розвит-

ку. 

Письменники, поети змог-

ли передати своє бачення 

світу, свій досвід, мудрість за 

допомогою мови. Скільки 

прекрасних творів створили 

українські митці завдяки красі 

донесла до нас звичаї та 

традиції наших предків, а з 

ними і право на майбутнє. 

Сьогодні Україна — не-

залежна держава, але про-

блема мови все одно існує: 

багато українців розмовляє 

російською мовою, також 

наша мова страждає від 

величезної кількості слів 

іншомовного походження. 

Тому давайте берегти і 

розвивати українську мову! 

Це наш духовний обов'язок 

перед минулим і майбутнім 

поколінням!  

Алілуйко Наталія  

(9—Б кл) 

В гостях у першокласників 

Бережімо українську мову  

Наше поповнення 

 Чи знайшли ви тут нових 

друзів? 

 — Так, познайомилися з 

новими дітьми і вже подру-

жилися.  Клас дуже друж-

ний, - відповіли дівчата. 

 Шкільна програма не 

здається вам важкою? 

 — Дивлячись,  які предме-

ти, деякі важкі, а є й такі, що 

зацікавлюють. А взагалі не 

дуже. 

 Як ви вважаєте, яким 

буде ваше подальше на-

вчання в школі?  

— Ми вважаємо, що з та-

ким дружнім колективом і 

хорошими вчителями, буде-

мо добре вчитись. 

 

З цього інтерв'ю ми дізна-

лися, що ―новачки‖ знайшли 

у нашій школі справжніх дру-

зів, познайомилися з наши-

ми вчителями, пізнали бага-

то цікавого. Ми надіємося, 

що вони будуть гідними уч-

нями нашої школи. 

Пойда Оксана 

 Гунько Інна, 

Шишковська Наталія  

(9-Г кл) 

Цього року  до нас прибуло 

16 нових учнів. Школа прийн-

яла  їх, як рідних.  

Зокрема до нас прийшли 

вчитися діти з с. Горбове, с. 

Хутір-Мокляки, с. Бараші, 

школи №2, Казахстану, м. 

Новоград-Волинський та ін. 

Ми вирішили у них взяти 

інтерв'ю . 

 Яке ваше перше вражен-

ня від нашої школи ? 

— Нам дуже сподобалась ця 

школа. А свято Першого 

дзвоника нас  зачарувало, — 

відповідає учениця 10-А кла-

су.  

Шкільна 

 

 

Я портфелика складала: 

зошити й пенал поклала, 

Математику й Букварик, 

―жуйку‖, кекс і календарик. 

Ще—цукерку, сливку, грушку, 

Булку, бублик і ватрушку, 

Чебурашку, Вінні-Пуха,  

Ляльку, зайця Довгі вуха. 

Ледве я портфель закрила, 

А підняти вже несила! 

Кажуть, там не можна бігать,  

Чи пограти у квача, 

Й, Боже борони, принести  

У портфелику м’яча! 

Про конструктор забувай 

Шаблю, пістолет й рушницю 

Якнайдалі заховай! 

Якщо іграшки чудові , 

треба вдома залишити, 

То навіщо йти до школи? 

Що я буду там робити? 

Романюк Анастасія 
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Чомусь, почувши це сло-

во,на душу навіюються сум-

ні спогади. Для когось це 

просто звук,а для іншого - 

тривожний сигнал кінця 

шкільної подорожі, де всі 

дороги стали звіданими, 

кожен метр пройдений,а 

сценарій шляху закінчений. 

Сумно, але востаннє…

Кожен пам’ятає, як вперше 

переступив шкільний поріг і 

вдивлявся допитливими 

оченятами навколо. 

А далі путівником стала 

вчителька. Особа,  образ 

якої назавжди викарбував-

ся у вашій пам'яті, залиши-

вши лише спогад… А  да-

лі… А далі почалися шкіль-

ні будні. Дні, де радість 

перепліталась з жалем, 

уроки з перервами, дружба 

зі сварками, разом ходили 

плач і збиті коліна, але все 

це минало. Ішли хвилини 

уроків, минали дні, проліта-

ли роки...  І ось ми тут, де 

завжди відводиться місце 

одинадцятикласникам.   

У кожного штормить ду-

ша, за спиною виростають 

крила, але лише один по-

мах часу стоїть на заваді 

злету. І знову вертаємо до 

того ж - все це востаннє, 

аналогів у нашому житті не 

буде. 

Як чудово і водночас 

страшно усвідомлювати, 

що ти вже дорослий, ти мо-

жеш зробити сміливий змах 

своїм крилом і жити самос-

тійно. Але перед тобою відк-

риється зовсім інший світ, 

світ дорослого життя. 

Дорогі читачі, звертаюся 

до всіх: умійте цінувати кож-

ну мить свого життя, бо кож-

на секунда його є неповтор-

ною, унікальною частиною 

того, що творите ви -  історії. 

І ще усвідомте, що існуємо 

лише раз, життя нам двічі не 

дається, а його повинні про-

жити бездоганно, як востан-

нє… 
 

Авраменко Аліна 

( 11-В кл.) 

Саме там гармонійно поєд-

нувався відпочинок зі спор-

том. 

Після тривалого і наси-

ченого літа спортсмени з 

новими силами кинулись 

захищати честь нашої шко-

ли. До дня фізкультури і 

спорту було проведено 

спортивні змагання, де на-

ші футболісти отримали 

першість в матчах з коман-

дами Підлубів, Кулішів і 

командою другої школи. 

  У місті Новоград -

Волинському 25 вересня 

Скласти екзамени на-

шим спортсменам вияви-

лось не легше, ніж іншим 

учням, а може навіть і важ-

че. За нескінченними трену-

ваннями у них майже не 

залишалось часу на на-

вчання, проте вони знайш-

ли в собі сили сісти за під-

ручники і достойно скласти 

державну підсумкову атес-

тацію. Зате літо у наших 

спортсменів виявилося не 

менш насиченим, вони 

отримали бажаний відпочи-

нок в санаторії м. Ковель. 

проходили змагання з во-

лейболу . Взагалі в цьому 

турнірі було задіяно 4 ко-

м а н д и : Є м і л ь ч и н с ь к а 

ДЮСШ, Городницька, Ярун-

ська, Баранівська і Новог-

рад–Волинська.  

Наші волейболістки здо-

були перемогу над усіма 

командами і вийшли у фі-

нал, який відбудеться 10 

жовтня в місті Житомирі.  

Руденко Анастасія, 

Михнюк  Оксана 

(10-Б кл) 

 

Востаннє... 

Спортивні новини за вересень 

Сторінка 3 

Футбольна команда школи,  

вересень 2009 

Свято осені 
    Уже стало доброю традицією щоосені відзначати в нашій школі свято квітів та врожаю. 
В цей день на базі нашої школи проводиться шкільний ярмарок ―Щедрість рідної землі‖ . 

    Учні приносять дари пророди, вирощені на городі, та вироби, зроблені власноруч. Цьо-
го року ярмарок проходив у 2 етапи 17 і 18 вересня в першому і другому корпусі відповід-
но. 

    Школярі дуже гарно підготувалися до цього свята. Кожен намагався принести до школи 
щось своє і продати за вигідною ціною. Столи були переповнені різноманіттям всіляких 
овочів, фруктів, солодощів та інших продуктів. Учні виручили достатньо грошей, які підуть 
на потреби школи та класів. 

    Крім того, в переддень свята Ємільчиного між класами проводився конкурс на кращу 
композицію. Серед старшокласників першими в цьому конкурсі стали учні 11-В класу. Во-
ни представили чудові композиції  ―Ємільчине,Ємільчине, ім’я твоє від дівчини‖, ―Краю мій 
коханий, мій поліський краю‖. Серед 5-7 кл. перше місце посіли учні 5-А кл. з композицією 
―З днем народження, Ємільчине‖, 4-Б клас зайняв перше місце серед початкових класів, 
їх композиція називалася ―Барви Полісся‖. Відповідно другі місця мають учні 11-А , 7-Б і 4-
Б класів. 

    Ми й надалі будемо проводити такі свята, тому що пам’ятаємо слова українського пое-
та Д.Павличка:  

Життя росте лишень з любові,  

Лишень краса людей навчає жить! 

Білоцька  Юлія, 

Дем’янчук  Ірина 

(11-В кл) 

Шкільна стежина 

Наш останній Перший 

дзвоник. 

11-В—переможці конкурсу 

Учні 3-Б кл з дарами осені 



За думками - думки, 

За вітрами - вітри, 

Знову топчем стежки, 

Та не знаєм куди. 

Відкіля ми прийшли, 

Та куди ми ідем ? 

Не помітили вже, 

Чи то ніч, чи то день. 

Тільки хаос у нас 

І розбиті серця. 

Просто стежка тепер  

вже не має кінця. 

Полетіть в небеса 

 І не падати вниз… 

Просто це вже не гра, 

І не мій це каприз. 

У вчителів сьогодні свято, 
Дітей зібралося багато. 
- Спасибі Вам за розум й вміння, 
Що передаєте з покоління в покоління. 
Ми хочем всіх Вас привітати 
З оцим чудовим Вашим святом, 
Щоб Ви і далі нас учили, 
Щоб учні геть усе уміли. 
Обіцяємо ми так учитись, 
Щоб школа нами могла гордитись! 

Ковтонюк Катерина, 5-Б клас. 

Шкільна стежина 

Стежкою років вела ти сміло нас, 
Знання давала й життю навчала повсякчас. 
Взяла дитинство у вмілі свої руки, 
Ми завжди будем вдячні за твої науки. 
 

До тебе в думках не раз я повернуся, 
Спасибі тобі, наша друга матуся! 
Ти відкрила нам серце, віддала душу, 
Тепер розлучитися з тобою мушу. 
 

Сім років разом швидко пролетіли, 
І ми у дружбі прожити їх зуміли. 
Добро в людях навчила ти вбачати, 
Вже в дорослий світ нас будеш проводжати. 

Білоцька Юлія, 11-В  клас. 

Люби життя, цінуй його хвилини, 
адже воно у тебе є єдине. 
Люби життя, не знай ти горя,  
тримай його, як краплі волі. 
Цінуй ти все, що є навколо,  
Цінуй ти друзів своїх коло. 
Пізнай ти радості кохання,  
і біль розлуки, та страждання. 
Ти це згадаєш згодом — усміхнешся 
і до людей ти рідних пригорнешся. 
Цінуй життя, хапай його руками, 
Тримай його, живи не лиш думками. 

А завтра буде знову новий день,  
І хочеться хвилинам дати вічність, 
Втекти за край, забутися в собі 
І жити, просто жити, як у сні. 
Спливає час, летять хвилини швидко,  
Лечу і я кудись туди, за край. 
Мінор моїх думок, моїх бажань 
І безліч різних нот моїх зізнань. 
Минають дні життя, і хочеш жити, 
Коли листи прощання прочитав. 
І дихати ти хочеш так щомиті, 
Красою літніх милуватися заграв.  

Білоцька Юлія, 11-В  клас. 

 Вітаємо Вас із наступаючим святом — Днем 
учителя! 

Щиро дякуємо Вам за те, що передаєте нам свої 
знання, що завжди знаходите слова підтримки, 
даєте мудрі поради, вчите бути впевненими у 
собі та любити життя в усіх його проявах. 

 Зичимо Вам міцного здоров’я, родинного те-
пла та успіхів у всіх ваших починаннях. 

11-В клас. Завжди в епіцентрі уваги 

Над випуском працювали: 

11-В клас разом з  класним 
керівником Валентиною Ми-
колаївною Шпак та творча 
група курсу ―Основи журналі-
стики‖, технічна підтримка — 
Філоненко К.В. 
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