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Волонтерська діяльність школярів 
виготовлена спільними зусиллями школя-
рів, стане у нагоді нашим захисникам.  

   А ще вітальними листівками до Різдва 
Христового ми привітали японських шко-
лярів, які також постраждали від ядерної 
небезпеки. 

   Як ми бачимо, волон-
терська діяльність віді-
грає важливу роль у 
житті народу. Кожен з 
нас є волонтером, адже, 
зробивши хоча б якесь 
невеличке хороше діло 
від щирого серця, ми 
вже допомогли комусь, 
хто цього потребував. 
Ми надіємось, що ко-
жен захоче залучитися 

до волонтерської діяльності. Це так приє-
мно робити добро і приносити користь 
комусь.   

Ткач  Владислава, 8-Б клас 

   Волонтери… Скільки добра вони роб-
лять заради щастя, радості, процвітання  
свого народу. Бути волонтером означає 
приділяти частину свого часу соціально 
значимим проектам, мета яких спрямо-
вана на покращення нашого життя. Ця 
діяльність добровільна і сьогодні є сти-
лем життя сучасної людини. Сьогодні у 
волонтерському русі беруть участь біль-
ше ста мільйонів людей по всьому світу. 

   Волонтери допомагають тим, хто дійс-
но потребує цього. Вони живуть не тільки 
своїми проблемами, а й хочуть полегшити 
життя іншим, можливо, навіть ще більше 
обділеним долею людям. Цією справою 
займаються лише ті, кому небайдужа доля 
свого народу, хто має у душі ту іскру, яка 
горить заради щасливого життя. 

    У наш час дуже потрібна волонтерська 
діяльність, адже чимало людей знаходяться 
в скрутному становищі і потребують допо-
моги та поради. Особливо волонтери потрі-
бні на сході України. Там наші воїни, захи-
сники обороняють свою Батьківщину від 
нападів ворогів, ризикуючи своїм власним 
життям. 

   Учні нашої школи також проводять воло-

нтерську 
діяльність. 
До Дня 
української 
армії ко-
жен клас 

малював вітальні листівки 
воїнам АТО, у яких вислов-
лював свої найкращі поба-
жання. А з привітаннями 
додали  теплі шкарпетки, 
щоб вони зігрівали наших 
воїнів у холодну зиму. Ця 
робота принесла нам задоволення, адже ми 
від щирого серця писали привітання і розма-
льовували листівки. 

   Також ми плели маскувальну сітку для 
воїнів. Діти приносили різноманітну  ткани-
ну здебільшого білого та блакитного кольо-
рів, яка потім розрізалася на клаптики. З цих 
шматочків ми і плели сітку. Кожен вкладав 
частинку своєї душі у цю роботу. Ця сітка, 

конференція 
«Значення 
права в моєму 
житті». 
    Цікавою та 
корисною була 
зустріч учнів 
школи з нача-
льником відді-
лу Ємільчин-
ського бюро 

правової  допомоги Садурською 
А.С. в рамках проведення юридич-
ного діалогу «Світ прав для тебе». 
Під час майстер-класу «Право дити-
ни—право на освіту», який  провів 
прокурор Новоград-Волинської міс-
цевої прокуратури Палько М.О., 
піднімались питання прав старшок-
ласників та їх обов`язків. Для учнів 
6-7 класів було організовано засі-

   Вже традиційно в нашій школі в 
грудні проходив місячник охорони 
прав дитини «Абетка прав дитини», 
протягом якого учні школи долучи-
лись до Всеукраїнського тижня права 
«Права людини – понад усе!». 
    В класних колективах були прове-
дені виховні години, бесіди, години 
спілкування «Права людини – мої 
права», «Свої права ти добре знай, їх 
шануй і захищай!». 
Протягом тижня в 
фойє школи діяла те-
матична експозиція 
«Значення права в мо-
єму житті». Вчителем 
права Жабровець Те-
тяною Валеріївною та 
учнями 9-х класів була 
проведена правознавча 

дання юридичної вітальні «Чи знаєш 
ти свої права?» за участі інспектора 
ювенальної превенції Ємільчинського 
відділення поліції Кльоца О.М. А соці-
ально-психологічною службою школи 
була проведена акція «Ця рука нікого 
не скривдить!» та тренінгове заняття 
«Профілактика булінгу в учнівському 
середовищі» в рамках Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства».  
   Сподіваємось, що школярі усвідомили 
основне: вони мають знати свої права і 
вміти їх захищати.  Князєва Наталя Петрі-
вна, заступник директора з виховної ро-
боти 
     

                                                                         
                                                      

Права людини — мої права 



Скарбами Україна багата 
   В понеділок для учнів 1-4 класів про-
водились екскурсоводами експрес - по-
відомлення та  в п’ятницю - екскурсії в 
музейній кімнаті.
   У вівторок, 14 листопада пройшла 
презентація вишиванок. Від кожного 
класу були представники, які розповіли 
про  історію появи, символіку, орнамен-
ти вишиванки, про народне ставлення 
до вишиванки як святині, учасники пре-

зентації дізналися, що вишиванка була 
сильним оберегом як для дітей, так і для 
дорослих, що її передавали із покоління 
в покоління як реліквію. Учасники зба-
гатилися знаннями про вишиванку і роз-
повідали своїм однокласникам. 
  Найактивнішими учасниками тижня  
були учні 1-А, 3-А,4-Б, 5-А,5-Б, 8-А,8-

Б,9-А .  
Учні 1-А,3-А , 4-Б та 8-А класу стали 
переможцями конкурсу “Творчі роботи”. 

Цікаві і змістовні родинні свята підготу-
вали та  провели учні 5-Б («Рід коріння 
має пам’ятати»), учні 1-Б класу “Без сім’ї 
немає щастя на землі”) та 1-А класу .  
  Тиждень пройшов цікаво і збагатив нас 
знаннями про звичаї та традиції нашого 
народу, учні переконалися, якими тала-
новитими і працелюбними були наші 
українці.                                                                
Член ради музею Омельченко Юлія 

   Під такою назвою з 13.11.-
18.11.2017р. в нашій школі пройшов 
тиждень народознавства., головною 
метою якого було ознайомлення з ку-
льтурою українського народу, його 
звичаями, традиціями, символами. 
Учні школи були активними учасни-
ками всіх заходів, які проходили про-
тягом тижня. 
    В коридорі нашої оновленої школи 
була оформлена виставка стендів 
«Народні свята», «Українські звичаї і 
традиції», »Український оберіг», 
«Цікаве про гончарство», «Українська 

хустка», виставка предметів побуту, 
оберегів, вишитих серветок, рушників. 
   Учні 1-11 класів брали участь в ви-
ставці виробів з глини, соломи, виши-
тих серветок. 

Цей навчальний рік, для мене особисто, став 
незвичайним. По-перше: нові вчителі, цікаві 
уроки. Лише два місяці ми провчилися, а діз-
налися багато нового і цікавого. З класом ми 
підготували і провели свято «Рід коріння має 
пам’ятати». Готуючись до свята, я  дізналася 
про те, як ставилися до батьків у сиву давни-
ну, якими ремеслами займалися хлопці та 
дівчатка, що родина для кожної людино є са-
мим найдорожчим у житті та від чого зале-
жить довголіття роду. Ми вивчили багато ук-
раїнських пісень: «Чорнобривці», «Мамина 
сорочка», “Мамина молитва”, «Мій рідний 
край», «Родина», «Розмова з Богом». Підготу-
вали композицію з рушниками «Україна – це 
ми».  Також я брала участь у презентації ви-
шиванок і підготувала «Легенду про вишиван-
ку» і ознайомила з нею своїх однокласників. 
Скільки нового  я дізналася! Мені подобається 
відвідувати уроки і приймати участь у класних 
і шкільних заходах. 

Ковтонюк Анна 
До свята ми готувалися з великим нетерпін-
ням. Зі своїми подругами ми розіграли сценку 
«Коріння роду». Мені дуже подобаються такі 
заходи.  

Вікторія Федук 
Тиждень народознавства допоміг мені дізна-
тися про те, якими працелюбними та талано-
витими були наші предки! 

                                            Станіслав Волощук 
А я дізнався, що наші предки користувалися 
лише предметами, виготовленими із природ-
ного матеріалу.  

 Вадим Сорока                                                          
А для мене було новим те, що наші пращури  
шанобливо ставилися до води. 

 Марина Авраменко 
Наші предки були дуже уважні до вибору 

місця під забудову хати. Не будували 
дім на місцях сміттєзвалищ, доріг, 
цвинтарів, старих будинків…              

Вікторія Котвіцька 
 Дім будували порогом на схід, щоб 
сонце рано-вранці своїм промінням 
сповіщало про початок нового дня.          

Вікторія Горбатюк  
 Я дізналася, що оберегами дому були 
такі речі: рушники, вишиті сорочки, 
ікони, писанки, освячене  зілля і вода, 
хустка, лялька-мотанка. 

 Каріна Залевська 
 Наша Україна багата на звичаї і тра-
диції. Я тут народився і пишаюся 
своєю рідною землею, родиною. 

      Богдан Гусаківський 
Моя сім’я і дорога родина - 
Це тато,  мама, бабця і дідусь, 
Сестричка Катя і любов єдина, 
І я у них також любити вчусь.  
                                      Анна Ковтонюк 
Мені тут тепло,затишно і тихо, 
Надійно, світло, радісно завжди. 
Мене в родині оминає лихо, 
З усім на світі я біжу сюди.          
                             Анастасія Коваленко 
Чи радість світла в серденьку буває, 
Чи сльози гірки ллються із очей. 
Я йду в родину,я ж бо добре знаю,  
Як люблять у  моїй сім'ї дітей.                
                                                 Іван Саух 
Пригорне ніжно матінка дитину, 
Положить тато руку на плече. 
Я завжди можу спертись на родину, 
Тут серце біль тяжкий не обпече.                
                                   Олексадр Ярошук 
 
 

Бо є любов, підтримка і увага, 
Є тепле слово –щастя джерело. 
Панує у родині в нас повага, 
Любов прадавня, ласка і тепло.   
                                          Анастасія Лав-
ренчук 
Велика родина – велика  цінність. Я щас-
лива, що зростаю у великій родині. Але у 
мене з’явилася ще одна родина – це мій 
клас.                     

Діана Жека  
Я буду намагатися оберігати традиції 
своєї родини і вивчати традиції українсь-
кого народу. 

                                         Микита Романе-
вич 

Я завжди буду пам’ятати стежину до рід-
ного дому. Бо тут чекають мене мої бать-
ки, мої сестрички Яна і Елеонора і братик 

Іван.         Віталій Білогородський  
Реліквії роду - це ті старі, забуті речі, які 
нам дісталися у спадок від дідуся і бабусі, 
це пам'ять про нашу історію і мій рід.                  

Оля Бондаренко 
Слова подяки я посилаю сьогодні моїм 
батькам, дідусю і бабусі. Саме вони зав-
жди поруч зі мною: допомагають, навча-
ють, підтримують.  

    Зоряна Філоненко 
Ми українці, нація прадавня, 
На цій землі – багато тисяч літ. 
Культурою й традиціями славна, 
І багатющий в нас духовний світ.    

                              Вікторія Радченко 

Враження п’ятикласників 



Предметні олімпіади...Це важко? 
Предметні олімпіади – це 
серйозна пора і для учнів, 
і для педагогів. А це 
означає, що учасникам 
олімпіад треба докласти 
чимало зусиль і часу, аби 
виступити гідно. Ситуа-
ція олімпіади стресова 
сама по собі, оскільки 
схожа на важливий екза-
мен, але ускладнюється 
до того ж незнайомою 
обстановкою, обмеженіс-
тю часу на виконання 
завдань, відповідальніс-
тю. Хвилювання перед конкурсом 
сприяє його результативності. 
Стрес може бути пов'язаний і з са-

мооцінкою 
«олімпійця»: 
наскільки він 
дійсно розум-
ний, наскільки 
зможе впора-
тись  і виправ-
дати сподівання 
вчителя. 

Звичайно, у всіх 
олімпіадах є і 
переможці, і 
переможені. 
Якщо ви не ста-
ли переможцем 

– не переживайте! Зазнати невдачі – 
це нормально. Негативний результат 
– це теж позитивний досвід, з якого 

необхідно винести урок. Це чудова 
можливість навчитись чомусь ново-
му.  

 Довгоочікувана перемога! Якщо ви 
сталим переможцем, похваліть себе. 
Такий ріст особистих досягнень пот-
ребує серйозної підготовки. 

 Із свого власного досвіду я впевнено 

можу сказати, що олімпіада – це 

всього перевірка знань, а не вирок 

життєвим перспективам. І все-таки: 

головне не перемога, а участь! 

 Саган Ірина, 10-Б клас 

зок гравців і розуміння один одного. 
Адже більшість з нас навчається в 
одному класі і  разом понад дев’ять 
років, а займаємось у волейбольній 
секції понад п’ять років. 

  Вважаю, за стільки років плідних 
тренувань разом з вчителем Онопче-
нком Сергієм Григоровичем і завдяки  
прикладеним  фізичним і психологіч-
ним зусиллям наша команда заслуго-
вує бути переможцем у змаганнях 
різних рівнів. Важливо, що гра нас 
здружує, з’єднує в один колектив од-
нодумців. 

Саух Богдан,  10-Б клас 

Ось і закінчились змагання з 
волейболу серед шкіл району 
2017-2018 навчального року. 
Команда Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 у складі Шелеста 
Олексія, Сауха Богдана, Пості-
женка Олексія, Лавренчука Ва-
дима, Антощука Владислава, 
Євтушка Андрія, Федука Ігоря, 
Дегтяренко Олексія, Данильчука 
Івана, Іванова Сергія посіла пер-
ше місце, у фіналі обійшовши 
гімназію з рахунком 2:0. 

  Звичайно, перемоги не дають-
ся легко нашій команді. Гравці 
багато тренуються і вдоскона-
люють свої навички на спеціаль-
них заняттях, турнірах і всеукра-
їнських чемпіонатах. Учасники 
нашої команди у складі команд 

інших міст області беруть участь у 
всеукраїнських змаганнях дитячої 
ліги, демонструючи хороший 
спортивний рівень та отримуючи 
дипломи переможців. 

   Також запорукою перемоги є 
тісний психологічний взаємозвя’-

Волейбольна перемога 

Наші славні козаки 

Свято видалось веселим ще й 
завдяки музичній підтримці уболіва-
льників. Від 10-Б класу — запаль-
ний танок чирлідерів. А від дев’ятик-
ласників — пісні у виконанні Яни 
Білогородської та композиції на гіта-
рі Войцехівського Анатолія. 

Шиманський Олексій, 10-А клас 

Весело та гамірно було 7 гру-
дня у спортзалі нашої школи. 
Тут відбувалося свято справж-
ніх хлопців до Дня української 
армії. Організатором цього дійс-
тва виступив наш 10-А клас та 
класний керівник Марченко Лю-
дмила Сергіївна. Допомагав у 
всьому вчитель фізкультури 
Онопченко Сергій Григорович. 

Змагались між собою у силі, сприт-
ності команди 10-Б та об’єднаної 
команди 9-А, 9-Б класів.  

Конкурс на краще знання козаць-
кої термінології, естафета з обру-
чем, стрибки з м’ячем, катання ме-
талевої кулі, біг в обручі   визначи-
ли своїх переможців.  Після підра-
хунків набраних балів переможцем 
стала команда 10-Б класу.  



“Хліб — усьому голова” 

 учасники курсів “Практичної журналістики” (керівники: 
 Палько Наталія Миколаївна, Дідус Ірина Миколаївна), учні 9-

А класу (класний керівник Боровик Ніна Олексіївна). 
 
Головний редактор:  Строй Вадим. 
 
Художні редактори: Кейбіс Вікторія, Авраменко Богдан. 
 
Журналісти: Ткач Владислава, Омельченко Юлія,  
Саган Ірина, Саух Богдан, Шиманський Олексій,  
Демченко Назар. 

Такими словами розпочалося свято 

у 2-Б класі 07 грудня .  

   З давніх давен ведеться в Україні, 

що хліб у хаті—то багатство, сіль—

то гостинність і щирість. Саме хліб 

зібрав усю класну родину на свято. 

А це не менше трьох поколінь: тут 

бабусі з дідусями, і татка з матуся-

ми, і діти. 

   Учні розповідали, який шлях 

хліба від зернини до хлібини, чо-

му треба шанувати хліб.. Вивчили 

вірші, приказки, прислів’я про 

хліб. Затанцювали танок, тримаю-

чи в руках пшеничні колоски, ма-

ки, волошки, створюючи 

“пшеничне поле”. Розігрували 

сценки, звеличуючи хліб. 

  По завершенню свята батьків, гос-

тей та вчителів пригостили смачним 

короваєм, варениками та пирогами. 

   Сподіваємось, що дбайливе став-

лення до хліба та бажання берегти 

хліб не омине жодної людини. 

Подшивалова Жанна Сергіївна,  

класовод 2-Б класу 

З давніх давен в Україні на свято 

Андрія 13 грудня проводились 

вечорниці. Наш клас вирішив та-

кож згадати цей чудовий народ-

ний звичай. 

В цей день ми були одягнені в 

чудові українські костюми. На 

святі ми співали українські на-

родні пісні. Веселою була сценка 

наших хлопців.  

Усім присутнім ми подарували 

чудові танці. На святі мені сподо-

балися народні ігри, особливо гра 

“Відкуси калиту”. 

 У 

кінці вечорниць ми смакували варе-

никами та калитою.  Андріївські 

вечорниці сподобались усім. Споді-

ваюсь, це не останнє свято в нашо-

му класі. 

Демченко Назар, 4-Б клас 

Андріївські вечорниці 


