
     Різдво! З яким нетерпінням 
ми, і не тільки ми, а всі христия-
ни, очікуємо це  свято. Воно асо-
ціюється з ялинкою, подарунками 
і колядками.  
   В нашому класі ми часто про-

водимо різні свята. Але це свято 
було особливим для мене, адже я 
була ведучою, а це велика відпо-
відальність. Готуючись до свята, 
ми вивчали звичаї, традиції свят-
кування. У нашому виконанні про-
звучало багато пісень і колядок: 
“Старий рік минає”, “Колядує Ук-
раїна”, “Нова радість стала”, “По 
всьому світу стала новина”, “Ой 
чи є чи нема”, “Добрий вечір, па-
не господарю”, та ін. Була прове-
дена вікторина “Кутя”, з якої діти 
дізналися про багату, щедру та 
голодну кутю. Під час сценки 

“Святвечір” ми відтворили святу вече-
рю, готували страви. Запросили учнів 
8-А класу для вертепу:  
    Ми прийшли вас сповістити 
     Що в печері, у Віфлеємі 
     Діва сина народила 
     І у яслах сповістила. 
     А на небі над вертепом 

     Ясна зірка засіяла  
     І про цю подію людству, 
     Всій планеті сповістила. 
     Для вертепу ми взяли 
зірку, яка сповістила людст-
ву про народження Христа. 
Свято пройшло цікаво. Я 
для себе багато чого дізна-
лася  про те, як святкувати 
Різдво. 

     Різдво Христове  
знов дарує нам надію, 

     Леліє нашу віру і любов. 
     В Різдвяну ніч збувають-

ся 
 всі мрії,  

     Нам ангели на крилах  
їх приносять знов!  

     Після свята ми поїли справж-
ню кутю, яка готується з пшениці, 
родзинок, горіхів, маку і меду. Свя-
то всім сподобалося! 

Філоненко Зоряна, 6-Б клас 
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   Напередодні зимових канікул у 

школі відбулися новорічні свята до 

Андрія Первозванного (9-А клас), 

Святого Миколая (5-Б клас). А для 

школярів 1-4 класів учасники літе-

ратурно -драматичного гуртка 

«Творча майстерня” представили 

казку « Новорічні пригоди Бу-

ратіно”.  

  Учні готувалися заздалегідь: під-

бирали костюми, вчили слова об-

раних героїв, відпрацьовували 

жести та мімічні етюди під час ре-

петицій, щоб ртистам-аматорам 

постати перед глядачами якнайк-

раще . 

   Не залишились осторонь і дітла-

хи. Вони водили нові хороводи 

із рухами, танцювали біля яли-

нки, вміло позували з Дідом  

Морозом та іншими  героями 

казки для фото. 

   Раділи з учнями молодших 

класів батьки та інші члени ро-

дини. Кожен з них хотів побути 

поруч у веселому гамірному 

залі, порадіти за новорічний 

костюм своїх дітей. 

У колі хороводів зі своїми вихо-

ванцями були і класоводи, і виховате-

лі. З усмішкою, впевнені вони теж 

веселилися на святі . 

Всім присутнім дуже сподобала-

ся гра слідуючих героїв п’єси: 

Швидкий Цвіркун – Степанюк 

Марія, Мудра Черепаха – Гор-

батюк Софія (9-А). Буркотливий 

Базиліо – Мошковський Рувим

(8-А), хитра Лисиця –  Дідус Ве-

роніка(9-Б),  веселі казкарі – 

Олле – Гайченя Вікторія , Луко-

лле – Євтушок Дарина (8-Б), 

голосно і впевнено виконували 

ролі Карло - Дзюба Денис(8-А), 

Карабас – Барабас – Лещенко 

Наталія, Туся – Білогородська 

Яна, Муся – Шевчук Карина (10-А), 

Лялька –  Ревнюк Діана, Мальвінка 

– Зембицька Світлана (9-А). 

Старалися і Буратіно - Смірнов Григо-

рій, П’єро – Шнайдер Нікіта (8-А), 

Снігуронька – Буздуган Діана (9-А), 

Ангелок – Примак Дмитро(5-А). 

   Всі члени гуртка намагалися впев-

нено і відповідально виконувати свої 

ролі. Радію за їх талант, веселий на-

стрій, артистизм. Маю надію, що во-

ни випробують себе у подальших 

конкурсах і святах  шкільного життя. 

 Керівник гуртка “Творча 

майстерня” Дідус Ірина Миколаївна 



    У грудні у наших першокласників відбу-
вся перший вихід на сцену школи під час 
свят “Будьмо знайомі”, які весело пройш-
ли у  1-А, 1-Б, 1-В класах. 

   Першим на сцену вийшов великий, дру-
жний колектив 1-Б класу. Діти співали піс-
ні, танцювали, гралися і веселилися друж-
но в колі, розповідали про себе. 

 19 грудня настав довгоочікуваний, радіс-
ний день у житті учнів 1-В класу, їх батьків, 
вчителів, гостей, запрошених, які зібрали-
ся в яскраво прикрашеній залі на святкове 
дійство, родинне свято під назвою 
“Будьмо знайомі”. 

     Першокласники вперше у шкільному 
житті виступили на сцені в ролі танцюрис-
тів, чим приємно вразили і здивували пуб-
ліку. В ці хореографічні фігури діти вклали 
всі свої зусилля, старання, бажання пора-
дувати рідних першими здобутками в цар-
стві танців.  

      Невдовзі зазвучала пісня “Сьогодні ми 
зібралися на свято ”, в якій щасливі школя-
рі сповістили про дружний класний колек-
тив. 

      З особливою ніжністю учні декла-
мували вірші про перші успіхи у нав-
чанні, зверталися з любов’ю до рід-
них, а також викликали усмішки гумо-
ресками  про дитячі пригоди у школі. 
Під акомпанемент вчителя музики 
Вишинського В.І. прозвучали компози-
ції: “Чого вчать у школі”, 
“Першокласники”, “Веселий музи-
кант”, “Пісня про матусю”, “Скільки б 
не співали”. В ролі ведучих виступали 
вчителі 1-В класу Примак Тетяна Васи-

лівна і Примак Ніна Василівна, котрі 
також провели конкурси для батьків 
та дітей: “Вгадай дитину”, “Танці під 
кульками”, в яких присутні родини 
взяли активну участь. 

  Бурхливими аплодисментами та під-
несеним настроєм закінчилася конце-
ртна програма. 

     З вітальним словом і побажаннями 
бути завжди дружньою класною роди-
ною виступили заступники директора 
Лашевич І.О. та Князєва Н.М.   Колек-
тивне фото 21 родини 1-В класу стало 
завершальним акордом святкового 

концерту . 

   а початку грудня і в 1-А класі відбулося 
перше і незабутнє свято ”Будьмо знайо-
мі”. Всі діти  класу  готувалися до нього. 
Школярики вивчили багато віршів, пі-
сень, гуморесок і підготували танець з 
віночками. Під час свята проводились 
цікаві  конкурси та ігри для дітей і мам . 

   Діти хотіли, щоб батьки  разом з ними 
повеселилися і відпочили, щоб більше 
пізнали один одного, подружилися  для 
того, щоб співпрацюючи разом зробити 
шкільне життя змістовним, захоплюючи, 
цікавим. 

  А ще побажали всім стати однією друж-
ньою шкільною родиною,  бути оптиміс-

тичними, активними, терплячими, напо-
легливими, крокуючи поряд із своїми 
дітьми  доріжками країни Знань. Всі 
отримали задоволення та гарний на-
стрій. 

                     Інформацію про свята 

надали газеті класоводи 1-х класів                                                                                                                             

Нещодавно, а саме 13 груд-
ня, ми разом  з нашим вихова-
телем Становою Оленою Вла-
диславівною провели вечор-
ниці, присвячені народній ук-
раїнській пісні, бо українська 
пісня – окраса і гордість нашої 
держави. У нас була Господи-
ня свята, яка запросила нас до 
своєї оселі на вечорниці. Вона 
разом з хлопчиками і дівчатка-
ми розповідала про значення 
пісні в житті людини, про тема-
тику пісень, про те, що в піснях вті-
лена душа народу, відображена 
його історія, а також, що пісня зав-
жди була з людьми і в печалі, і в 
радості. Ми заспівали багато пісень 
(«Зеленеє  жито», «Два дубки», 

«Била мене мати», «В саду гуля-
ла», «Ти ж мене підманула», 
«Несе Галя воду», «Як служив я в 
пана», «Цвіте терен», «Сіяв му-
жик просо», «Ой за гаєм-гаєм», 
«Дощик», «Ой чорна я си чор-

на», «Ой мій милий вареничків хо-
че», розповідали смішні історії, зата-
нцювали 2 таночки: танець з рушни-
ками, який танцювали дівчатка та  
танець «А до мене Яків приходить», 
захопивши цим таночком всіх гляда-
чів. Головна частина свята заверши-
лася побажаннями Господині не 
забувати українські пісні та піснею 
«Так будьте здорові». А продовжи-
лися вечорниці у класі, бо наші бать-
ки приготували смачний стіл: нава-

рили вареники та спекли пиріжки, якими 
ми щедро ласували, пригощала нас Гос-
подиня. Отже, вечорниці в нас вдалися 
на славу! 

  Нестеренко Ангеліна та  

Саух Адріана, 3-А клас 



   Нещодавно я взяла участь в обла-
сному конкурсі з декоративно-
прикладного мистецтва 
“Декоративний розмай”, де презен-
тувала свою роботу “Дерево роду”.  

     На цьому конкурсі були пред-
ставлені роботи в різних номінаці-
ях. Зокрема, моя робота була ви-
ставлена в номінації  “Робота зі 
шкірою, тканиною”. Першим 
етапом було практичне завдання, 
на яке кожному учаснику давали 
три години. 

   Другий етап – це захист своєї 

роботи, яку кожен учасник підго-
тував заздалегідь, тобто розповідь 
про виконання роботи, на яку да-

ється 5 хвилин. 

   З 25 учасників я виборола пер-
ше місце у номінації “Вироби з 
ниток, тканини і шкіри”.  В пода-
льшому планую далі займатись 
цією цікавою і заклопотаною 
справою. Всім учням моєї школи 
бажаю займатися улюбленою 
справою, брати участь у шкільних 
гуртках. Це принесе задоволення і 
добрі результати. 

Євтушок Альона, 11-Б клас 

 

Саме у свято зимового сонця, на 
Андрія Первозванного, проходив VI 
обласний конкурс ”Літературна май-
стерня“. 

     Учасники  готувалися до нього 
завчасно. Домашнім завданням було 
виконання письмової роботи у жанрі 
поезії, прози, драми. За порадою 
вчителів я готувала прозовий твір-
роздум “Доля мови-доля нації.” Пе-
ред цим опрацювала критичні статті 
відомих літераторів, словники афо-
ризмів, тлумачний, орфографічний.  

     У пригоді стали уроки українсь-
кої мови та літератури Євтух Н. С., 
зарубіжної літератури та російської 
мови Палько Н.М., заняття у творчій 
лабораторії гуртка “Театральна май-
стерня” Дідус І.М., участь у поетич-
них конкурсах під керівництвом Ан-
тощук  Н. В. А завдяки вивченим ма-
теріалам про життя і творчості Т. Ше-
вченка, Г. Сковороди, І. Франка, Л. 

Українки, В. Стуса, Л. Костенки змог-
ла об’єднати спільну думку про зна-
чення української мови у житті кож-
ного із нас. 

      У перший день після відкриття 
конкурсу знавців літературного сло-
ва розмістили у окремі аудиторії для 
виконання творчого завдання. Пере-
глянувши короткометражний фільм, 
учасники презентували письмову 
роботу у тому стилі, який готували 
вдома. Слухаючи пісню гурту 
“АНТИТІЛА”  “Там де ми є», готували 
повідомлення про побачене на 
відеоролику. У вільній формі 
відповідали на запитання “Яким я 
бачу домашнє завдання у XXI?”. Чо-
тири години працювали натхненно і 
відповідально 

      Другого дня всіх розділили на 
вікові групи. Ми готувалися захища-
ти свої роботи у різних вільних фор-
мах: бук кросингу, слайд-шоу, бук 

трейлеру, пісенному колажу, допо-
віді, тощо. 

     Я готувала презентацію, відпо-
відала на запитання, пропонувала 
нові форми вирішення життєвих 
проблем, наводила приклади із 
сторінок вивчених художніх творів, 
цитувала прозу і поезію. Чим далі 
слухала доповіді учасників, тим бі-
льше розуміла відповідальність 
свого завдання. Мої суперники 
спробували себе у жанрі новели, 
гуморески, казки, есе. Кожен бажав 
перемоги і визнання. 

     І хоча це була моя перша спро-
ба у жанрі письма, я не буду трима-
тися осторонь. Працюватиму над 
собою, культурою усного і писемно-
го мовлення, розвиватиму креатив-
ність та ерудицію.  

Дідус Вероніка 9-Б клас    

У житті кожного є момент, коли 
необхідно прийняти для себе одне 
з найважливіших рішень – вибрати 
справу до душі, за покликанням, 
тобто професію. 

    Рішення про вибір 
професії повинно 
бути свідомим, віль-
ним і прийматися 
самостійно. Адже 
завдання вибору про-
фесії  на багато скла-
дніше будь – якого 
начального завдання, 
тому що для його 
вирішення необхідно 

врахувати багато складових, про 
які, вибираючи професію, навіть не 
підозрюєш.  

    Нещодавно учнів 9-их класів 

запросили на пізнавальну бесіду 
до Ємільчинського центру служ-
би зайнятості. Інформація центру  
була корисною. Нам розповідали 

про важливість кожної профе-
сії для людини, що потрібно 
обирати її за покликанням. 
Для пізнання свого світогляду 
та вподобань, ми проходили  
тест на вибір професії, який 
був дуже цікавим. 

                                                                                                                             
Горбатюк Софії 9-А клас 



  26 листопада 2018 року в Ємільчин-
ському ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 стартувала 
щорічна акція «16 днів проти на-
силля».    Міжнародна правозахисна 
акція «16 днів проти насилля» розпо-
чата у 1991 році. Ініціатори обрали 
датою початку акції 25 листопада  та 
датою її завершення — 10 грудня. 
Дати початку та завершення Акції 
вибрані не випадково. Вони створю-
ють символічний ланцюжок, поєдну-
ючи заходи проти насильства стосо-
вно жінок та дії щодо захисту прав 
людини, підкреслюючи, що будь-які 
прояви насильства над людиною, 
незалежно від її статі, є порушенням 
прав людини. 
  Особлива увага під час її проведен-
ня приділялася питанням домашньо-
го та шкільного насилля, тому акція 
була спрямована проти насилля у 
сім’ї  та школі, формування нетерпи-
мого ставлення до будь-якої форми 
його прояву.  
  Соціально-психологічною службою 
школи була активізована діяльність з 
метою посилення інформаційно-
просвітницької роботи, яка направле-
на, в першу чергу на збільшення 
знань про всі форми насилля.  
Акція розпочалась зі створення інфо-
рмаційного стенду «Захисти життя – 
зупини насильство!». З  метою попе-
редження проявів жорстокості та 
насилля серед учнівської молоді  27 
та 28 листопада в школі відбулася 
профілактична загальношкільна ак-
ція "Синя стрічка – проти насильст-
ва". Відомо, що синя стрічка симво-
лізує синці на дитячому тілі та вод-
ночас синій колір служить постій-
ним нагадуванням про те, що необхі-
дно боротися з насильством. Для 
кращого візуального сприйняття 
акції були підготовлені символічні 
сині стрічки, які прикріплювали всім 
учням, котрі брали участь в акції. 
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Серед учнів було розповсюджено 
буклети «Дитинство без насильства».  
Проведено анкетування учнів 5-7 
класів «Виявлення жорстокого пово-
дження з дітьми».  
   Учні школи взяли активну участь у 
конкурсі малюнків: «Дружна родина 

– щаслива дитина», «Щасливе дитин-
ство у світі без насильства», «Зупини 
насильство: не будь байдужим». 
Було проведено низку тематичних 
профілактичних бесід, тренінгів що-
до попередження жорстокого пово-
дження в учнівському середовищі.  
  7 грудня з учнями 10-Б класу було 
проведено заняття з елементами тре-
нінгу «Торгівля людьми. Як не стати 

жертвою?», на якому були розглянуті 
питання про причини торгів-
лі  людьми; хто може віднестися до 

групи ризику; засоби, шляхи здійс-
нення торгівлі людьми, а також 
шляхи подолання. Переглянуто ві-
деоролик: «Торгівля людьми. Люди-
на не для продажу. Правда про тор-
гівлю людьми. Експерт». Учасникам 
заходу були надані рекомендації 
щодо запобігання торгівлі людьми. 
  А з учнями 10-А класу був прове-
дений тренінг: «Скажемо насиллю – 
«STOP»!» Мета даного тренінгу  
була ознайомити учнів з актуаль-
ністю проблеми насильства у сімей-
ному та шкільному середовищі, нав-
чити їх розрізняти види насильства 
та розробити відповідну стратегію 
поведінки у ситуаціях ризику.  
  Закінчилась акція «16 днів проти 
насилля» заходом в ігровій формі « 
Права людини» та тренінговим за-
няттям для молодших класів «Наші 
права – щасливе дитинство».  
  Учні нашої школи залюбки приєд-
налися до участі в Міжнародній ак-
ції «16 днів проти насилля».  
Ми повинні донести кожному, що 
насилля є порушенням прав люди-
ни.  
Безумовно, подолання такого нега-
тивного явища як насильство в ро-
дині можливе лише за умови об'єд-
нання зусиль і державних органів та 
установ, і громадських організацій, і 
кожного громадянина. Кожен з нас 
має сказати "Ні!" насиллю у власній 
родині. Адже сім'я - це саме те міс-
це, яке має бути світлим затишком, 
острівцем безпеки і комфорту у на-
шому досить бурхливому світі. Міс-
цем, де тебе розуміють і поважають, 
де можна нікого не боятися і почу-
ватися вільно кожному: і маленькій 
людині, і дорослому, і особі літньо-
го віку. 
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