
1. Борса Єлизавета (11-Б клас) - 
диплом ІІ ступеня з біології, дип-
лом ІІІ ступеня з  хімії. 
2. Саух Богдан (11-Б клас) – дип-
лом ІІ ступеня з астрономії, дип-
лом ІІІ ступеня з економіки. 
3. Строй Вадим  (10-А клас) - 
диплом ІІІ ступеня з інформати-
ки, диплом ІІ ступеня з ІТ. 
4. Дмитренко Олена (9-Б клас) - 

    Щороку навесні ми 
підбиваємо підсумки 
участі наших учнів у 
предметних олімпіадах 
як на шкільному, рай-
онному, так і на облас-
ному рівнях. Цього ро-
ку 199 учнів школи взя-
ли участь у шкільних 
предметних олімпіадах.   
   У районних предмет-
них олімпіадах та мово-
знавчих конкурсах 2018
-2019 навчального року  
учні школи вибороли  
31 перших місць (23 з 
олімпіад, 8 з конкур-
сів), 28 других місць 
(20 з олімпіад, 8 з кон-
курсів), 13 третіх місць 
(7 з олімпіад, 6 з конкурсів). Всьо-
го 72 призових місць (50 з олімпі-
ад, 22 з конкурсів. У січні-лютому  
2019 року у  м. Житомир проходив 
ІV етап Всеукраїнських предмет-
них олімпіад, у якому брали уч-
асть 23 учні нашого навчального 
закладу. За результатами протоко-
лів олімпіад стали переможцями 
(13 дипломів):  

дипломи ІІІ ступе-
ня з історії,  геог-
рафії, хімії та фі-
зики. 
5. Ткач Владис-
лава (9-Б) – дип-
лом ІІ ступеня з 
української мови, 
дипломи ІІІ ступе-
ня з правознавства 
та російської мо-
ви. 
   Ми щиро вітає-
мо наших перемо-
жців, віримо, що 
таких перемог у 
їхньому житті бу-
де багато. Вислов-
люємо подяку за 
якісну підготовку 

учнів до обласних олімпіад їхнім 
наставникам: Омельченко М.В., 
Князь С.І., Боровик Н.О., Мурса-
ловій Н.В., Яценку Ю.М., Жабро-
вець Т.В., Арештович О.В., Євтух 
Н.С., Палько Н.М. Дякуємо бать-
кам за виховання та підтримку 
своїх дітей. 

Директор школи  
Ярошук Галина Миколаївна 

Вітаємо інтелектуалів школи! 

Подарунки для захисниць 

   Напередодні весняного жіночо-
го свята 8-го Березня в нашій 
школі відбулась загальношкільна 
акція  “ Для вас, любі жінки!”.  
   Учні школи підготували різно-
манітні вітальні  листівки та ма-
люнки, в яких щиро та лагідно 

привітали захисниць нашої Ук-
раїни, жінок-
військовослужбовців. 
    Педагогічний колектив школи 
зібрав кошти, на які було закуп-
лено чай, каву, шоколад, засоби 
гігієни для воїнів 181 батальйо-
ну матеріального забезпечення 
військової частини № 2925 за 
сприяння Ємільчинської гро-
мадської організації  «Оберіг” та 
волонтера Шмарко Наталії, з 
якою плідно співпрацює наша 
школа. 
 Ми сподіваємося, що наші ві-
тання, смаколики та гостинці 
приємно порадують наших жі-
нок-захисниць на передовій. 

     Педагог організатор Євтушок 

Наталія Миколаївна 
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Учні 2-А класу запросили батьків, ро-
дичів на свято “Я руки мамині до сер-

ця пригорну”, на якому поєднали 
теми весни та вдячності, любові до 

матусь і бабусь. В гарному, приб-
раному залі учні представили зво-
рушливі виступи: розповідали вір-
ші, смішинки, співали пісні, яких 
було дуже багато, танцювали тано-
чки. Діти вітали мам квітами, які 
виготовили своїми руками, бабусь 
– листівками. Всім присутнім на 
святі учні дарували свою щирість, 
радість та безпосередність 

Класний керівник 2-А класу 

 Туровська Наталія Василівна  

    
Для мене потрапити на будь-яку 

олімпіаду обласного рівня є вели-

кою честю. 

   Однак не всі знають, що це є ду-

же складним і від-

повідальним за-

вданням. Воно 

потребує повної, 

ретельної та дов-

готривалої підго-

товки. Завдання 

обласного рівня  неможливо перед-

бачити. Але не завадить прогляну-

ти оченятами ті, які пропонувалися 

попередні роки, щоб дещо згадати 

та закріпити і бути впевненим. 

  Найбільш тривожний момент, 

коли береш в руки листок і почина-

єш читати. Але  із свого власного 

досвіду можу сказати, що зайві не-

рвування тільки заважають  скон-

центруватися і поринути в роботу.    

Чесно сказати, цього року я майже 

не хвилювалася, все сприймала 

спокійно та впевнено приступила 

до роботи. Головне – уважно чита-

ти завдання і вдумуватися. Особис-

то в мене є правило: ніколи не за-

лишати пусті рядочки. Можливо, 

ви і не впевнені, але написавши 

хоч щось, ви нічого не втрачаєте. 

 І пам’ятайте: завжди потрібно 

вірити у свої сили і надіятися на 

краще!   

Ткач Влада, 9-Б клас 

Ще в дитинстві мені 
подобалася профе-
сія мого тата, як він 
лікує людей, рятує 
їм життя. Саме тоді 
я зрозуміла, з якою 
професією хочу по-
в’язати свою долю. 

Починаючи з 7-8 класів я мала здібно-
сті до вивчення хімії та біології. 
   Згодом я почала займати призові міс-

ця з цих предметів не тільки на район-

ному рівні, а й на обласному. Саме  

завдяки, тому що я їжджу на обласні 

олімпіади, я маю певне хвилювання, 

яке є в кожного учня. А так, як в мене 

незабаром ЗНО, олімпіади надають 

мені більшої впевненості в  своїх мож-

ливостях.  

Борса Єлизавета, 11-Б клас 

   Вивчення таких наук як астрономія, 

економіка дають  змогу використову-

вати набутті знання з різних сферах 

науки в цілому. Для прикладу, така 

наука як астрономія 

кооперує  в собі знан-

ня з фізики, хімії, ма-

тематики, біології. Це 

дає змогу мені готува-

тися до ЗНО, затрача-

ючи  на повторення 

менше часу. Тобто 

вивчення таких наук є більш ефектив-

ним для особистого розумового розви-

тку. Також знання з астрономії, еконо-

міки дають змогу бути обізнаним у 

економічних сферах нашого життя, 

краще розумітися на законах Всесвіту,  

бути всесторонньо розвинутою люди-

ною.               Саух Богдан, 11-Б клас 

   Цього року мені 
випала можливість 
взяти участь у об-
ласних олімпіадах 
з кількох предме-
тів. 
   На районному 
етапі я здобула пе-
ршість з математи-

ки, географії, історії, хімії, фізики. 
Спочатку я дуже зраділа, що зуміла 
показати такий високий рівень 
знань, але згодом до мене прийшло 
усвідомлення, що мені доведеться 
багато часу приділити підготовці 
до обласних олімпіад. 
  Після першої перемоги на облас-
ному рівні олімпіади з історії
(диплом III ступеня) у мене з’яви-
лось певне натхнення, щоб і далі 
так сумлінно готуватися до інших. 
   На жаль, мені не вистачило кіль-
кох балів, щоб отримати диплом III 
ступення  з математики, але наступ-
ного року я сподіваюся, що виправ-
лю цю помилку. 
   Взагалі після написання усіх 
олімпіад я відчула певне полегшен-
ня, адже я зуміла гідно представити 
нашу школу на обласному рівні, 
довести, що не дарма всі вважають 
нашу школу в районі найкращою. 
   Кожна з олімпіад по-своєму була 
складна, але водночас і цікава. Під 
час підготовки до кожної з них я 
дізнавалася багато нового, також 
повторювала попередньо-вивчений 
матеріал, освоювала нові поняття. 
   Я вважаю, що я не дарма витрати-
ла свій час на дані олімпіади, адже 
я отримала новий досвід, познайо-
милася з цікавими людьми і отри-
мала море позитивних емоцій. 
 

 Дмитренко Олена, 9-Б клас 
 

Кроки до успіху 

Я руки мамині до серця пригорну 



 Поліська земля … Знана ти не лише 
своїми чорноземами, історією, куль-
турою та українськими традиціями, 
а й славними поетами-земляками. 
  Однією з таких є наша землячка – 
Леся Українка. У її поезії чується 
голос борців, які знають, який світ 
хочуть побачити на місці руїн. 
   Велика дочка України втілила кра-
щі почуття свого народу—гідність, 
мужність та непохитність у боротьбі 
за свободу і правду. 
  Творчість Лесі України з кожним 
роком все більше набуває актуаль-

ності серед нас, молодого 
покоління. 
 До дня народження пое-
теси ми підготували музи-
чно-літературну компози-
цію “Чистий промінь Ле-
синого слова”. Всі хвилю-
валися перед виступом, 
довго тренувалися. Потрі-
бно було виразно читати 

вірші, розповідати казки. До 
зали були запрошені гості, з 
якими ми хотіли поділитися лі-

тературною спадщиною Лесі 
Українки. Думаю,  для початку 
ми виступили цікаво. Нам ще 
рости й рости, розвиватися, на-
бувати нового. Обіцяємо бути 
кращими. 
   Всім учням нашого класу спо-
добались виступи у ролі акторів, 
читців, ведучих. 

Хромець Вікторія, 5-А клас 

ла і Дідус Вероніка, учениця 9-Б 
класу, яка посіла друге місце в об-
ласному конкурсі читців поезії Ве-
ликого Кобзаря. Ми всі були враже-
ні її майстерністю читання поезій. 
Надіємось, що наше свято сподоба-

лось, всім.     Обухова Вікторія,           
Сітайло Андріана, 6-А клас 

   Цього тижня у нашій школі про-
ходив «тиждень Шевченка». Нам 
випала нагода взяти участь у брейн 
ринзі «І чужому научайтесь, і свого 
не цурайтесь». Це була можливість 
перевірити наші знання про життє-

вий шлях та творчість нашого 
великого Кобзаря. У брейн 
ринзі змогли позмагатися учні 
9-их класів, а саме команда 
«Жовтих», учасниками якої 
були учні 9-Б класу, та коман-
да «Синіх», у складі якої були 
учні 9-А класу. Ми із задово-
ленням виконували усі за-

вдання, намагалися бути максима-
льно уважними та спритними, адже 
хотіли не тільки поглибити та за-
кріпити свої знання, а й посісти до-
стойне місце. Запропоновані нам 
завдання були зовсім нескладними, 
потрібно було тільки згадати відпо-

відний матеріал. Учасники нашої дру-
жної команди виклалися на всі «сто» і 
змогли довести всім, що дійсно є зна-
вцями творчості Тараса Шевченка, 
посівши достойне І місце . Під час 
виконання завдань учениця нашого 
класу Дідус Вероніка вміло та прони-
зливо продекламувала один із відо-
мих творів Шевченка «Розрита моги-
ла», який не залишив байдужим жод-
ного з присутніх.  
   Ця невеличка, але пізнавальна гра, 
завдяки якій ми вшанували пам’ять 
великого Кобзаря, принесла нам масу 
задоволення та позитивних емоцій. 

Ткач Владислава, 9-Б клас 

   Кожен народ має свого пророка, 
лідера нації, слова якого завжди 
актуальні. Для українців такою 
людиною є Т.Г. Шевченко. Бере-
зень належить спогадам про пое-
та. Тому кожного року в нашій 
школі проходять виховні години, 
присвячені життю і творчості Ве-
ликого Кобзаря. 
   Таке свято відбулося і в нашому 
класі. Ми розповідали про життя 
Тараса Шевченка, декламували 
його вірші, співали пісні. Всесвіт-
ньо відома поезія “Заповіт” пролу-
нала шістьма мовами: українсь-
кою, російською, білоруською, 
польською, анг-
лійською, фран-
цузькою. 
   На свято завіта-

Шевченківські дні 

До 148-ї річниці  
від дня народження Лесі Українки  



Над випуском  

працювали: 

Мама Марини мені малювала 
малину. Малина мене милува-
ла. Матусю рідна, малюй мене! 
Мені малюй мальовничі манда-
рини.   Учні 6-А класу 

 Вечір. Віє вітер. Виють 
вовки. Вдалині видніються вер-
би.   Учні 8-Б класу 

    Розповідь зі слів 
на одну букву 

Пилип поліз під піч прочи-
тати про пригоди підлітків. 
Після прочитаного постійно 
питав поважного Петренка 
Петра Петровича про по-
вість. Пан послухав, поду-
мав потім прогнав Пилипа. 
Під парканом посвистував 
пастушок. Підійшов Пилип 
почав питати пастушка про 
підлітків, пастушок поки-
вав, піднявся, провів паль-
цями по потилиці і пішов 
пасти птицю.   

                    Учні 9-Б класу 

 

 

Наголошуй правильно 

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:emschool_1@ukr.net,. 

 Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 

учасники курсів “Практичної жур-

налістики” (керівники: Палько На-

талія Миколаївна, Дідус Ірина Ми-

колаївна), учні  8-А класу (класний 

керівник Коваленко Світлана Кази-

мирівна)  

Комп’ютерна вестка: Горбатюк 

Софія, Пугаков Іван, Буздуган Діа-

на 

Журналісти: Хромець Вікторія, 

Обухова Вікторія, Сітайло Андріа-

на, Дмиртенко Олена, Саух Богдан, 

Ткач Владислава, Борса Єлизавета 


