
отримали море позитивних 

емоцій.   

   Учасниками були учні 6 – 9-х 

класів. Кожній з команд потрі-

бно було пройти декілька стан-

цій, що мали цікаві назви. На 

кожній станції ми повинні були 

виконати завдання, які орієнту-

валися на вивчений матеріал з 

української мови. Кожна з команд 

намагалася виконати всі завдання.  

Найбільше нам сподобалися за-

вдання таких станцій,  як 

«Фразеологічний коктейль», 

«Паралелі»,  «Лінгвістична».  Всі 

завдання були по-своєму цікаві, 

адже вони не повторювалися і 

   Рідна мова – це мова, що першою 

засвоюється дитиною і залишається 

зрозумілою на все життя. Рідною 

прийнято вважати мову нації, мову 

предків, яка пов'язує людину з її 

народом, з попередніми покоління-

ми, їхніми духовними надбаннями. 

За рішенням ЮНЕСКО 21 лютого 

всі народи Землі відзначають Мі-

жнародний день рідної мови. 

   У школі у цей день було прове-

дено гру-квест до Міжнародного 

дня рідної мови. Завдяки цьому 

квесту ми мали можливість дізна-

тися багато нового, продемонст-

рувати свої вміння  застосувати 

знання на практиці і, звичайно, 

змушували нас шукати як звичай-

ні, так і неординарні рішення. У 

процесі проходження всіх станцій 

учасники дізнавались про нові 

слова та словосполучення, по-

новому звучали звичні для нас 

вирази; всіх охопило нестримне 

бажання отримати перемогу. 

   Цей квест допоміг нам зрозумі-

ти, що мова – це той інструмент, 

який єднає націю, народність, на-

род до єдиного цілого. Це вели-

кий скарб, який треба шанувати, 

берегти і розумно збагачувати. 

Дмитренко Олена, 9-Б клас 

21 лютого — День рідної мови 

Діти України 
Можеш все на світі 

 вибирати,сину. 

Вибрати не можна 
 тільки Батьківщину. 

   Наша країна переживає нелегкі 

часи. Підростаюче покоління опини-

лося в пастці реальних подій війни. 

І, щоб якось допомогти пережити 

біль, радіти життю і будувати міцну 

Україну з її безкраїми ланами золо-

тої пшениці, вічнозеленими Карпа-

тами,Чорним морем, голубоокими 

озерами Волині, жагучим південним 

степом, поліськими краєвидами, 27 

лютого діти 2-Б класу вшанували 

пам’ять Небесної Сотні. 

   Наш клас підготував патріотичне 

свято “Діти України”. Ми часто зга-

дуємо те місце, де народилися. Ду-

шевний трепет і велика любов пе-

реповнює наші серця, коли ми ба-

чимо материнські сльози. Так хо-

четься, щоб кожна сім’я була щас-

ливою. Нам, як ніколи, потрібно 

об‘єднатися і разом творити майбу-

тнє наших дітей. Діти читали вірші, 

гуморески, розігрували сценки, 

співали пісні про Україну, вишива-

нку, молитву за всіх людей, танцю-

вали та вшановували пам‘ять  геро-

їв. 

   Урочисто та святково пройшло 

наше свято. Батьки, гості, запроше-

ні отримали гарний настрій та чу-

дові спогади. Кожне дитяче облич-

чя було сповнене радістю за свої 

добрі справи. Ми  зробили невели-

чкий внесок у процвітання рідної, 

єдиної, неповторної України. 

Матяш Марина Андріївна,  

класовод 2-Б класу 

 Лютий 2019 року 
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   Пам’ятний день Героїв Небесної 

Сотні відзначається 20 лютого. Йо-

го встановлено указом Президента 

України Петра Порошенка «Про 

вшанування подвигу учасників Ре-

волюції гідності та увічнення па-

м’яті Героїв Небесної Сотні» від 11 

лютого 2015 року.  

   «Небесна Сотня» - прийнята в 

Україні збірна назва загиблих про-

тестувальників, які мали безпосе-

редній стосунок до ідеї та акції 

Євромайдану (Революції Гіднос-

ті) у грудні   2013- лютому 2014 

року. Такі жахливі події зали-

шаться в нашій пам’яті назавж-

ди.  

   Наш клас не залишився байду-

жим, і ми разом з класним керів-

ником Боровик Ніною Олексіїв-

ною провели годину-реквієм 

«Вклонімося тим, хто в серці бу-

де вічно жити!», вшановуючи па-

м’ять загиблих на Євромайдані. 

Також ми підготували тематичну 

виставку «Сто небесних ангелів» 

та вшанували учнів нашої школи,  

загиблих в АТО, покладанням кві-

тів до меморіальних дощок Сагану 

Сергію, Лаговському Віктору та 

Макарчуку Юрію. Кожен з нас 

зробив для себе певні висновки та 

задумався про наше майбутнє та 

майбутнє нашої держави. Ми 

маємо зрозуміти, що воно  тіль-

ки в наших руках. Саме ми,  

майбутнє нашої держави, і має-

мо любити, шанувати та оберіга-

ти Україну, її звичаї, мову та 

незалежність. 

Лещенко Наталія,  

Войцеховська Наталія,  

10-А клас 

домовилися про невтручання в справи 

Афганістану.  

   Розпочате у травні 1988 року виве-

дення військ з Афганістану закінчило-

ся 15 лютого 1989 року. Групи радян-

ських військ  остаточно покинули цю 

країну.  

   За десять років війни через Афганіс-

тан пройшло більше 62 тисяч прикор-

донників, були проведені 1113 опера-

цій, знищені 41 тисяча  216 бойовиків, 

у тому числі 545 командирів загонів, 

захоплено 19 тисяч 355 бойовиків, бі-

льше 20 тисяч одиниць зброї. Це була 

одна з самих затяжних і найтрагічні-

ших воєн 20 століття, що тривала 9 

років 1 місяць і 19 днів. Радянський  

Союз втратив більше 14 тисяч чоловік, 

майже 50 тисяч було поранено. Знахо-

дилися в розшуку близько 330 чоловік . 

   Незалежна Україна 15 лютого офіцій-

но вшановує День пам’яті воїнів – інте-

рнаціоналістів  та  День виводу  військ 

з Афганістану.  

   У цьому році в нашій школі була про-

ведена  інформаційна година, присвя-

чена річниці виводу військ з Афганіста-

ну . Учні 9-А класу разом із вчителем 

історії Полонською Тетяною Володи-

мирівною підготували матеріал про ті 

часи та розповіли про це учням школи.     

Учні Авраменко Богдан, Ярошук Вік-

торія (10-А)та Дідус Вероніка (9-Б) 

привітали воїнів-афганців Ємільчин-

щини у районній бібліотеці.  

 Ти - вічний біль, Афганістан, 

Ти – наш неспокій. 

І не залічить глибоких ран  

В борні жорстокій.  

І голови схиліть в скорботі вічній, 

За тих, кого убив Афганістан,  

Чиї  він душі зранив і скалічив. 

Ревнюк Діана, 9-А клас 

   8-го жовтня 1979 було позбавлено 

влади та вбито засновника Народно-

демократичної партії Афганістану  

Нур  Мухаммад Таракі. Політбюро 

ЦК КПРС СРСР офіційно прийняло 

рішення про введення радянських 

військ в Афганістан і надання  Ра-

дянським Союзом  військової допо-

моги Афганістану. 25 грудня 1979 

року в Афганістан були введені ра-

дянські  війська у складі 40-ї армії 

під командуванням генерал -

лейтенанта Юрія Тухарінова. 

   В ході військових дій була прове-

дена операція по усуненню глави 

Афганської опозиції, що зайняв у 

результаті  контрреволюційного 

перевороту пост глави Афганістана 

Хафізулли Аміна. Сталий режим в 

Афганістані після чергової зміни 

влади на чолі з Бабраком Кармалем 

виявився  повністю залежним  від 

радянської військової, технічної та 

фінансової допомоги . 

   Угрупування повстанців підтриму-

вали США та інші держави. У 1986 

році в Афганістані відбувся черго-

вий державний переворот, в резуль-

таті якого Мухаммед Наджібула  

зайняв перше місце зміщеного Баб-

рака Кармаля.  Мухаммед Наджібу-

ла був обраний президентом Респуб-

ліки  Афганістан. 

А влада СРСР і США   в 1988 році 

Ти вічний біль, Афганістан 

День Героїв Небесної Сотні 



13 лютого  - Міжнароднй день ра-

діо, свято, що відзначається щоріч-

но  з ініціативи Іспанії та було про-

голошене на 36-й Генеральній кон-

ференції міжнародної організа-

ції ЮНЕСКО від 3 листопада 2011 

року. Дата святкування 13 люто-

го була вибрана тому, що саме в 

цей день у 1946 році вперше вийш-

ло в ефір «Радіо ООН», яке прово-

д и л о  м о в л е н н я  з і  ш т а б -

квартири ООН. Протягом 119 років 

суспільство не може ніяк визначи-

тися, хто винайшов радіо. Справа в 

тому, що практично в один і той же 

час це геніальне відкриття зробили 

кілька вчених з різних країн. Олек-

сандр Попов, Гульєльмо Марконі, 

Нікола Тесла, Генріх Герц, Ернест 

Резерфорд – всі ці люди так чи ін-

акше пов’язані з радіо.  Першу ра-

діограму в світі послав російський 

винахідник Олександр Степанович 

Попов 24 березня 1896 року. У ній 

було всього два слова: «Генріх 

Герц».  Вперше людська мова була 

передана за допомогою радіо в 1906 

році.   

   У побуті словом радіо називали 

також дротові абонентські гучномо-

вці. Поєднання радіоприймача та 

електричного програвача платівок 

мало назву радіола. Поєднання ра-

діоприймача та магнітофона – радіо 

магнітола. 

   У нашій школі теж працював ра-

діовузол до 2017 року. Учні готува-

ли промови про життя видатних 

майстрів пера, істориків, математи-

ків, літераторів, читали поезії із 

української та зарубіжної літерату-

ри, ознайомлювали з інформацією 

про пам`ятні дати. З допомогою 

радіо можна було зробити оголо-

шення.  

   Звичайно, у сучасній радіостудії є 

всі дива новітньої техніки для якіс-

ної передачі. Може бути одночасна 

телетрансляція. 

 Сьогодні радіо можна почути і че-

рез мережу Інтернет, і через мобіль-

ний телефон.   

   В Україні популярним є Громад-

ське радіо, яке не тільки подає нову 

важливу для населення інформацію, 

а й запрошує до спілкування у пря-

мому ефірі своїх радіослухачів. Та-

ким чином радіо спілкування стає 

рупором громадської думки. 

   Запрошуємо всіх школярів про-

слуховувати радіопередачі. В них 

ви знайдете багато корисного для 

себе. 

Горбатюк Софія, 9-А клас 

запитаннями. В дечому сумнівали-

ся, дещо не згадали. Але отримані 

результати стверджують, що бага-

то хто з них із великим бажанням 

читає художню літературу.  

Переможцями на Всеукраїн-

ському рівні стали: Дмитренко 

Олена (9-Б, Диплом ІІІ ступеня 

Всеукраїнського рівня), Дідус Ве-

роніка (9-Б, Диплом І ступеня ре-

гіонального рівня), Алілуйко Ро-

ман, Омельчук Владислав (8-А, 

Дипломи ІІ ступеня регіонально-

го рівня), Гайченя Вікторія (8-Б), 

Сейко Лілія, Палько Дарина, 

Швець Марія (10-Б) – Дипломи 

ІІ ступеня регіонального рівня, 

Бондарчук Вероніка (7-Б), Лісо-

вий Максим, Євтушок-

Михайленко Дарина (8-Б), Гера-

сименко Анна, Омельченко Да-

рина, Шелест Ольга (6-А) – Дип-

ломи ІІІ ступеня регіонального 

рівня 

Слід відмітити переможців 

шкільного рівня: Ревнюк А, Матвій-

чук А., Матвійчук В., Ковтанюк А., 

Котвицька В., Демиденко І., Грабов-

ська С., Хомич А., Котвицька А., 

Сокирко Я., Конопліч В., Салькіні І. 

Радіємо за переможців і бажаємо  

досягнень у конкурсах. 

Дідус Ірина Миколаївна,  

 вчитель зарубіжної літератури 

Восени в нашій школі 

відбулася ІІІ Міжнародна гра 

зі світової літератури 

“Sunflower” серед учнів 5-11 

класів. 

Метою конкурсу є ак-

тивне долучення учнівського 

загалу до найвищих досяг-

нень у області літератури, 

виховання естетичного сма-

ку, високої читацької і зага-

льної культури, загальнолюд-

ських і національних духов-

них цінностей. 

Гра створена для знавців 

літератури, відкриває нові сте-

жки опанування простору ху-

дожньої вигадки і реальності. 

Водночас вона навчає і 

розважає. Правильна відповідь 

– це самоствердження, насоло-

да, а неправильна – це сигнал. 

Хочу зазначити, що діти 

із задоволенням працювали над 

Вітаємо переможців конкурсу 

13 лютого—Всесвітній день радіо 



Над випуском працювали: 

Упав солдат 

Упав солдат на полі бою... 

Все стихло враз: і небо, і земля. 

А серце матері не чує вже спокою, 

Щось защеміло, й страх не відлі-

та. 

 

Він мріяв, що приїде зовсім скоро. 

Обійме друзів, маму, всю рідню. 

Та не судилося, в солдатськім 

строю 

Не стало воїна…Загинув у бою. 

 

Зайшла тихенько мама у кімнату 

І глянула на сина, на портрет. 

Дивилися з любов’ю очі вже дорос-

лого солдата, 

Що ніби говорили:’’ Все буде добре, 

мамо, всім тепер!”. 

Дідус Вероніка, 9-Б клас 

Акровірш 

Їжу вночі він шукає, 

Жувати її полюбляє. 

А самого його ніхто не кусає. 

Коли він колючки випускає. 

Чиж Катерина, 5-Б клас 

Віє, віє, завіває, 

І куди летить—не знає. 

То він тут, то він там. 

Ех, зірветься, як закрутить. 

Різко вмить все перекрутить. 

Нестеренко Дмитро,  

5-Б клас 

 Весна 

Всміхається сонце весняне, 

І музика неба летить. 

А простір навкруги бринить, 

Мене і тебе веселить. 

 

Ріка несе хвилі прозорі 

У далі морські, чарівні. 

Всім нам буде щастя доволі  

У теплі, ясні дні весни. 

 

Вітер несе прохолоду, 

Листя землею кружля. 

Ми вірим в прикмети погоди 

І чуємо кроки здаля. 

 

Вона іде рівно, нестримно, 

А поруч  - і квіти. й птахи. 

То ж віримо ми неупинно 

У славні весняні дари. 

Дідус Вероніка, 9-Б клас 

Акровірш 

Весна дзюрчить в струмочку, 

Обливає береги, 

Дуже швидко витікає, 

А куди біжить—не знає. 

Нестеренко Дмитро, 5-Б клас 

 

Зеленіє вже весна 
 

Зеленіє вже весна, 

І затихла віхола. 

Щось цвіркоче і співа 

На даху під стріхою. 

Ожива пташиний спів, 

Залива подвір’я. 

Он шпачок вже прилетів, 

Носить в гніздо зілля. 

А високо в небесах 

Журавлі курличуть 

Так, немов птахів відсталих 

За собою кличуть. 

Десь заллється соловей 

Піснею в садочку. 

Ось цвірінька горобець 

В тихому куточку. 

А в сусіда на стовпі 

Застукав лелека. 

Він вітається з гніздом, 

Прилетів здалека. 

Прокидається земля, 

Сонце її гріє. 

Душу й серце звеселяють 

Ті пташині співи. 
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Акровірш 

Молодці усі великі! 

І розумні, і талановиті. 

Йогу? Ні, не полюбляють, 

Краще в волейбол зіграють. 

Люблять книгу почитати, 

А в зошитах написати. 

Спільні мають інтереси; 

 хлопці—принци,  

а дівчата—принцеси! 
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