
заборона користування мобіль-

ним телефоном в школі. Особли-

во під час уроків. Під час    ін-

терв`ю учень 10-Б класу із здиву-

ванням нас запитав: 

 - Як ми можемо сьогодні обій-

тись без мобільного телефону? 

Хоч є багато думок щодо його 

шкідливості, але мобільний теле-

фон є невід’ємною частиною 

нашого спілкування. Я вважаю, 

що телефон потрібен в школі не 

для гучного слухання музики на 

перервах, нескінченних розмов 

та ігор на уроках. За день можуть 

виникнути непередбачувані об-

ставини, при яких не раз прихо-

диться телефонувати рідним та 

близьким. 

    В кожній школі свої зви-

чаї,традиції,правила. Звичай-

но,і в нашій школі №1 в кла-

сах на видному місці ми з 

першого вересня читає-

мо,запам'ятовуємо і виконує-

мо єдині вимоги для учнів:це 

обов'язкова шкільна фор-

ма,правила поведінки на уро-

ках,на перерві,в їдальні... 

   Учні школи висловили бага-

то цікавих думок,щодо дотри-

мання правил. 

   Домінуючою вимогою ста-

ла,перш за все,шкільна форма 

кожного дня. Учениця 11-А 

класу вбачає учнів наступних 

років в формі однакового 

зразка для хлопців і для дів-

чат. Більшість учнів школи не 

проти носити шкільну фор-

му,але мода і бажання виді-

литись бере верх джинсами та 

молодіжними кофтинками. 

   Учениця 10-А класу аргумен-

тувала свою думку щодо ко-

ристування косметикою в 

школі,що забороняється єди-

ними вимогами: 

   - Ще з дитячих років дівчата 

повинні привчатися слідкува-

ти за собою. Якщо це мані-

кюр, то він має бути охайний. 

Волосся підібране або гарно 

зачесане. Для губ школярка 

радить гігієнічну помаду або 

прозорий блиск. 

  Невід’ємним правилом є 

куватися. Хочу познайомити вас з правилами, 

які допоможуть вам вислухати людину: не 

перебивайте, не змінюйте тему розмови, не  

критикуйте, не давайте оцінок, не узагаль-

нюйте конкретну проблему, обговорюйте не 

дії, а почуття людини, не давайте порад. 

Шановні учні! Ставтеся сумлінно до своїх 

прав та обов'язків. Будьте гідними громадяна-

ми нашої країни та гарними учнями нашої 

школи. Ввічливо ставтеся до своїх батьків, 

поважайте їх, розумійте своїх вчителів, не 

ображайте своїх друзів, адже саме рідні вам 

люди допоможуть вам розв'язати всі негараз-

ди, які можуть виникнути. Запам'ятайте: у вас 

попереду все життя, і потрібно прожити його, 

щоб ніколи і нікому не зашкодити, не завдати 

болю та страждань, щоб вами завжди і всюди 

пишалися. Пам'ятайте слова мудреця: 

Живи, добро звершай!  

Та нагород за це не вимагай! 

Лише в добро і вищу правду віра 

Людину відрізня від мавпи і від звіра. 

Хай оживає істина стара: 

Людина починається з добра! 

Психолог  М. А. Матяш  

 

 

“Рівність прав не в тому, що всі 

ними користуються, а в тому, що 

вони усім надані” 

Сенека 

Кожна людина живе в тій чи іншій 

державі і має зв'язки з суспільством, в 

якому живе. Кожна держава визначає 

характер взаємозв'язків суспільства та 

особи, держави та громадянина. Держа-

ва, як офіційний представник суспільст-

ва, юридично закріплює у Конституції 

права та обов'язки людини і громадяни-

на.  

Так і в нашій маленькій державі, шко-

лі, розроблені єдині вимоги до учнів, що 

включають в себе: зовнішній вигляд , 

перебування  у школі, поведінку учнів у 

школі та на перервах.  

Шановні учні, ознайомтеся з правила-

ми та запитайте себе: ―Чи всі ми так 

робимо?, Що чи хто нам заважає?‖ Па-

м'ятайте: ―все із доброго чи злого — 

починається з малого‖. Діти, а давайте 

спробуємо змінити самого себе, тому 

що, змінюючи себе, ми змінюємо став-

лення до себе. 

У кожного з вас формується характер, 

а разом з ним ряд властивостей, що 

виявляються у поведінці , у ставленні до 

суспільства, праці, колективу, самого 

себе. Якщо ви будете усвідомлювати вла-

сні позитивні риси, об'єктивно і критично 

ставитись до своїх вад, формувати свою 

самооцінку, ви зможете вдосконалитись. 

Вміти творити самого себе — одна із люд-

ських здібностей, яку важливо почати 

розвивати в дитинстві та юності, коли 

попереду ще все життя. І тоді життєвий 

шлях буде таким, який ви оберете для 

себе, яким зробите його самі. Головне — 

бажання досягти своєї мети і систематич-

на робота над її здійсненням. 

Діти, ви навчаєтесь у школі, де працює 

гарний творчий колектив. Ми хочемо 

донести до вас багато знань, умінь, які 

стануть необхідними в житті. 

Для того, щоб співпраця була плідною, 

потрібно вміти слухати та правильно спіл-
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14 жовтня  у п`ятих класах  прохо-

дила  посвята в козаченьки, на якій 

були присутні учні п'ятих  і дев`ятих  

класів. Педагог - організатор Євтушок 

Наталія Миколаївна зачитала промову 

і присягу козаченьків. П`ятикласники 

заприсяглися  любити  й захищати 

Україну а також  прославляти нашу 

школу. Потім учні  старших  класів  

пов`язали символічні  жовто-блакитно

-рожеві  галстуки. Блакитний і жовтий 

- кольори прапору нашої держави,а  

рожевий - символічний  колір коза-

ченьків. Учні  п`ятих класів були  

задоволені  посвятою. Сподіває-

мось,що вони будуть гідні носити це 

звання,проявлятимуть мужність та 

сміливість,будуть завзятими  і старан-

ними учнями нашої школи. 

             Гунько Інна,Пойда Оксана, 

                  Шишковська Наталія 

                                                (9-Г клас)  

цікаве, що бачили по телевізору. 

А нещодавно нас прийняли в козачата. 

Це було важливою подією у нашому житті. 

Старшокласники пов’язали нам галстуки,а 

ми постараємось бути надійною зміною 

для них. 

Наш клас носить ім`я Олекси Довбуша. 

Він був доброю людиною і завжди допома-

гав бідним,знедоленим людям. Ми також 

допомагаємо людям похилого віку,хочемо 

бути такими, як Довбуш. 

Звичайно,у кожного з нас є хороші і  

погані риси характеру. Але все, що є пога-

не в нас, ми намагаємося  викоріни-

ти.,відкрито визнаємо свої недоліки і їх 

виправляємо. 

                 Букша Анастасія.,Носова Анна 

                                         (4-А клас)  

У 4-А класі навчається 19 учнів. З них 8 

дівчаток і 11 хлопчиків. Кращими є Букша 

Анастасія, Висотчина Вікторія, Зарудний 

Олександр, Носова Анна, Гзовська Вален-

тина, Мельник Юрій, Січкар Олександр, 

Ярошук Юлія. Інші діти також намагають-

ся не відставати від  кращих і стараються 

навчатися в міру  своїх  можливос-

тей. На уроках ми активні, намагаємось 

побільше засвоїти навчального матеріалу. 

Особливо любимо уроки математики і 

української мови,на яких часто проводимо  

змагання на кращого математика або знав-

ця рідної мови. У цьому нам допомагає 

наша Людмила Ростиславівна Хомик, яку 

ми дуже любимо. 

А ще ми любимо малювати і складати 

розповіді. У нас є свій  поет – Січкар 

Олекcандр. Він може скласти вірш  на 

будь-яку тему . 

Часто ми приносимо до школи енцикло-

педії і цікаві книжки. А на уроках приро-

дознавства  розказуємо про життя рідкіс-

них рослин і тварин. А ще ми любимо 

розповідати один одному про новини і те 

Вже не ми, а інші діти, дивлячись на нас, 

говорять: ‖І я колись таким буду!‖. На 

жаль,  ми вже ніколи не повернемось в ті 

чудові дитячі часи. Однак радує те, що 

попереду ще багато цікавого і захоплю-

ючого. 

Я хочу побажати всім натхнення та 

успіхів у навчанні. Пам`ятайте , що ми з 

гордістю можемо сказати: ‖Ура! Ми — 

старшокласники!‖ 

Арештович Світлана  

(9-А клас) 

 

 

 16 жовтня в актовому залі відбу-

лася посвята в старшокласники, яка зали-

шила багато позитивних вражень і учас-

никам, і глядачам. Підготував посвяту   11

-В клас.  За що їм велике спасибі! Окремо 

хочеться подякувати ведучим:Авраменко 

Аліні,Козорізу Артему,Власюку Василю. 

Було проведено різноманітні конкурси. 

Учасники продемонстрували свої інтелек-

туальні здібності, хореографічні. Вражало 

почуття гумору та ерудованість учнів. 

Переможцями свята були учні 9-В класу. 

Друге місце посіли учні 9-А та 9-Г класу, 

третє—9-Б.  

 Цей вечір був не тільки радісним, а й 

сумним, адже він означав ще одну сходи-

нку дорослого життя. А в дорослому жит-

ті вже серйозніші проблеми. Змінюються 

погляди на конкретні речі,навіть радіємо 

інакше. Але все змінюється  на краще! 

 
— Учні 11-х класів пройшли пробний моніторинг якості знань з української мови та 

літератури,який показав кожному з них,що потрібно ще багато працювати, щоб успішно здати ЗНО. 

— У школі розпочалися предметні олімпіади, які будуть проходити ще протягом листопада. 

—22жовтня вчительський та батьківський колективи зустрілись на лекторії та класних зборах, де 

підсумували роботу за попередній рік, проаналізували навчання школярів за  І чверть цього навчального року 

та обмінялися  думками щодо шляхів досягнення успіхів наших дітей. 



  За свої спортивні досягнення 

дівчатка мають  понад двадцять 

грамот,декілька медалей, кубків. 

Проте на цьому не зупиняють-

ся,займаються також тенісом. 

  Своє майбутнє подруги бачать 

також в тісній співдружності зі 

спортом. 

   А нам залишається побажати 

їм успіху,нових злетів до спортив-

них вершин! 

Михнюк Оксана 

(10-Б клас) 

Ось уже майже 4 роки,як 

спорт об'єднав міцною друж-

бою серця десятикласниць — 

Демиденко Анни, Михнюк 

Оксани. 

  Зовсім недавно вони ступили 

на поріг спортзалу. Тоді ще 

малі,з веселими оченятами,які 

сяяли бажанням і цікавістю 

навчитися грати у волейбол. 

Звичайно,перші кроки були 

досить нелегкими,проте напо-

леглива праця(чого так вима-

гав і вимагає тренер Романуха 

Віктор Анатолійович)дала свої 

результати. І вже цього року, 

10 жовтня , команда дівчат з волей-

болу перемогла волейболісток міс-

та Коростеня. Хочеться перемогти і 

житомирянок,тому що на меті пер-

ше місце з  обласної шкільної спар-

такіади. 

  Анна і Оксана займаються не 

тільки волейболом,а й гандболом. 

Вже того року команда дівчат

(тренер Онопченко Любов Оксенті-

ївна)посіла 2 місце в області. Зазна-

ли поразки тільки від житомирської 

команди. Михнюк Оксана була ви-

знана кращим нападаючим райо-

ну,а Анна нагороджена грошовою 

премією. 

А чи знаєте ви,що у нашій школі навчається дів-

чинка,яка досягла високих результатів у вільній боро-

тьбі. Це дев’ятикласниця Мариніна Олена. Вільною 

боротьбою вона займається лише півтора року,однак 

вже може похвалитися першими місцями,за які була  

відзначена грамотами та медалями. Останнім   досяг-

ненням дівчини є друге місце в обласних змаган-

нях,що проходили в Олевську. Тренером юної спортсмен-

ки є вчитель Серединської СЗШ Омельченко Олександр 

Григорович. Саме йому,як повідомила Олена,вона завдя-

чує високими досягненнями у вільній боротьбі. 

  Успіхів,Оленко,тобі і твоєму тренеру! 

                       Руденко Анастасія     

                                    (10-Б кл) 

ті учні, які не хотіли вчитися, 

стали старанними.  

П'ятикласники активно прово-

дять позаурочний час: ходять до 

музичної школи, займаються спор-

том. Вони, хоч і стали дорослішими, 

―соліднішими‖, все одно в душі за-

лишились дітьми. 

Успіху Вам, дорогі п'ятикласники!  

Алілуйко Наталія 

(9-Б клас) 

Навчальний рік розпочався. Всі  в 

очікуванні чогось нового. Та найбіль-

ше чекали на нього учні, які закінчи-

ли четвертий клас: в них цього року  

інші класні керівники, більше вчите-

лів, багато нових предметів.  

У нашій школі два п'ятих класи - 

5-А і 5-Б.  П'ятикласники розповіда-

ють, що з радістю переступили поріг 

рідної школи.   

Учні 5-А охоче діляться своїми 

враженнями після двох перших міся-

ців навчання. Розповідають, що 

найбільше чекали знайомства з нови-

ми учителями. Знайомства були вра-

жаючими. З нових предметів най-

більш зацікавили дітей історія та лі-

тература. Учні кажуть, що навчатися 

стало важче, бо з'явилися нові пред-

мети. Можливо, тому й результати 

гірші. 

 Школярі 5-Б класу теж радо роз-

повідали про першу чверть. З'ясува-

лося, що спочатку дуже сумували за 

першою вчителькою.  З новими вчи-

телями познайомились швидко. Їм 

було дуже смішно, коли вчителі не 

могли запам'ятати одразу імена кож-

ного. З нових предметів найбільше 

сподобались історія, зарубіжна літе-

ратура, російська мова, основи здо-

ров`я. Навчатися стало цікавіше. На-

вчання на стільки захопило, що навіть 



 

На горбочку виріс дуб 

На горбочку виріс дуб. 

Прилетіли пташенята, 

Почали гуртом співати. 

Прилетів до дуба дятел. 

Він хотів дупло довбати, 

А на дубі у дуплі 

Живуть білочки малі. 

І прогнали його геть, 

Врятувався дятел ледь. 

Січкар Олександр 

Над випуском працювали: 
10-А клас 

 разом з класним керівником 

Сокирко  

Антоніною Володимирівною 

 та  творча група  

курсу”Основи журналістики”,  

 
технічна підтримка -  

Філоненко К.В., 

художній редактор -  

Романюк Анастасія, 

комп'ютерна верстка -  

Голяка Олег, Брановицький Роман. 

 

Поезія — це завжди 

неповторність… 

Ліна Костенко 

Дощ 

Дорогою мокрою йду, 

Калюжі великі минаю. 

Цей дощ, як на біду, 

Та й я парасольки не маю. 

А краплі великі, холодні, 

Із сірої хмари летять. 

Намокли навіть долоні, 

І губи мої тремтять. 

Нарешті добіг додому, 

Сховаюсь під ковдру і спать. 

Холодна настала осінь, 

Запрошує зиму в гості. 

Січкар Олександр 

Горда хризантема 

Дужчає вітер. 
Тьмяніє сонце. 
Лист опадає, 
Землю вкриває. 
Осінь вродлива 
Стала нещадна, 
Першим морозом 
Б'є по квітках. 
Яблука падають 
В наших садках. 
А хризантема її не боїться. 
Біла, усміхнена гордо стоїть. 
Лиш морозець  
На листках мерехтить. 

Січкар Олександр 

Спілкуйтеся з нами! 
E-mail: emschool_1@ukrpost.ua 

 

 

 

 
 

 


