
йовичем діти 7-А, 7-Б класів при-
брали футбольну площадку за 
корпусом №1; учні 9-А, 9-Б кла-
сів очистили для молодших шко-
лярів ігровий майданчик біля кор-
пусу №2; випускники 11-х класів 
прибрали місце біля пам’ятника  
нашому землякові, Герою Радян-
ського Союзу Івану Греку. Учні 
молодших класів долучилися до 
акції “Посади дерево”, організо-
ваної селищною радою по вулиці 
Шевченка. 

Але пам’ятаймо: чисто не 
там, де прибирають, а там, де не 
смітять! 

Спецкори газети 

Ми всі хочемо, щоб 
наше селище було краси-
вим і чистим.  19 квітня 
наші учні долучилися до 
акції “За чисте довкілля”, 
яке триває в Україні протя-
гом місяця. На уроках тру-
дового навчання разом зі 

своїми наста-
вниками, учи-
телями Клим-
чук Наталією 
Володимирів-
ною та Лісо-
вим Олексан-
дром Микола-
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   Не став виключенням і цей кві-

тень, адже 23 квітня учні діяли за 

сигналом тривоги, проходили 

маршрути евакуації. На уроках 

медико-санітарної підготовки 

учениці 10-11-х класів розгляда-

ли першу домедичну допомогу 

при опіках та хворобах травної 

системи. Хлопці 11-10-х класів 

демонстрували свої вміння з еле-

ментів захисту Вітчизни. На уро-

ках фізичної культури  учні 

управлялися зі смугою переш-

код. Класні керівники на годинах 

спілкування провели бесіди з 

поведінки під час виникнення 

надзвичайних ситуацій. Вихован-

ці груп продовженого дня малю-

вали своє бачення правил вуличного 

руху. 

   Загалом заходи сприяли організо-

ваному реагуванню на непередбачу-

вані виклики техногенного, природ-

нього, соціального характерів. 

   Кожного року  в кінці квітня у шко-

лі відбувається День цивільного за-

хисту. Учні та працівники нашого 

закладу освіти відпрацьовують алго-

ритм дій у надзвичайних непередба-

чуваних ситуаціях. 

Обізнаний—значить захищений 



9 березня в м. Житомир 
відбувся обласний конкурс, 
присвячений 205 річниці Т. Г. 
Шевченка “Єднаймо Україну 
Тарасовим словом” . 

Учасники виборювали міс-
це в різних вікових категоріях. 
Конкурс проходив в училищі 
культури та мистецтв ім. Івана 
Огієнка. У фойє училища була 
представлена виставка картин 
Т. Шевченка. Відомий україн-
ський поет мав не тільки хист 
до художнього слова, а й до 
малювання. 

Конкурсанти, роздивив-
шись полотна та розмалював-

ши портрет самого 
поета, почали чи-
тати поезію. Слова 
Великого Кобзаря 
виконували вираз-
но й чітко. Я вико-
нувала поезію 
“Розрита могила”.  
З нашої школи у 
поетичних читан-
нях брали участь: 
Євтушок-
Михайленко Дар’я 
(8-Б), Степанюк 
Марія(9-А), Дідус 
Вероніка(9-А). Ко-
жен з нас переда-

вав ті почуття, які переживав автор. 
Із більше ста учасників лише троє 
отримали призові місця. Мені вру-
чили приз і диплом за ІІІ місце в 
області.  

Не зупинятимуся на досягнутому 
і надалі вчитиму поезію поета. Вва-
жаю, що кожен українець повинен 
знати вірші Тараса Шевченка, бо в 
них історія та духовне життя нашо-
го народу. 

Дідус Вероніка, 9-Б клас 

неньки-України, з її звичаями і тра-
диціями, символами і оберегами. 
Про це ми розповідали гостям, ви-
разно декламуючи вірші, співаючи 
мелодійні українські пісні і, звичай-
но, жартуючи.  
      Особливо тепло зустрічали при-
сутні наші танцювальні композиції: 
патріотичний танець «Україна-
мати» і танець з віночками 
«Василечки». А ще – інсценізовані 
пісні «Будем козаками» у вико-
нанні хлопчиків, «Ой єсть в лісі 
калина» у виконанні дівчаток та 
колективну  композицію «Любіть 
Україну!».   А по закінченні свята 
всі ми із задоволенням скуштували 
наш святковий коровай.  
 Усім хочемо побажати: 
Любіть прекрасну Україну, 
Цінуйте мову солов'їну, 

Шануйте завжди маму й тата, 
 Працюйте, щоб жилось багато! 
Ще посадіть вербу й калину,  
Оберігайте Україну! 

Учні 3-А класу 

     20 березня ми, учні 3-А класу, 
разом з нашою вчителькою Ніною 
Адамівною Сингаєвською, у святко-
во прибраній залі хлібом сіллю 
зустрічали наших батьків і рідних на 
родинному святі «Я. Родина. 
Україна.». Ми були горді і щасливі, 
що ми – мов перлинки-намистинки 
кожної родини і всієї нашої рідної 

Українцем я зовуся і цим іменем горджуся 

Єднаймо Україну Тарасовим словом 

     Чи знаєте ви, хто на-
писав найпершу дитячу 
книжку? Відомий пись-
менник Шарль Перро. 
Так, так! Адже до нього 
ніхто й ніколи не писав 
спеціально для дітей! 
     А почалося все у 1696 
році, коли у журналі 
“Галантний Меркурій” 
з’явилася казка “Спляча 
красуня“. 
      Вона так сподобалася 
читачам, що у наступному році її автор 
вирішив видати цілу книжку під на-
звою “Казки моєї матінки Гуски, або 
історії колишніх часів з повчаннями”. 
     Шарлю Перро було 68 років. Він був 
відомим письменником, академіком і 
членом Французької Академії, а до то-
го ж королівським чиновником. Тому, 
побоюючись глузувань, Перро не зва-

жився поставити своє ім’я на збір-
нику, й книга вийшла під ім’ям 
його сина П’єра.  Але сталося так, 
що саме ця книга, якій автор посо-
ромився дати своє ім’я, й принес-
ла йому всесвітню славу. 
     “Казки матінки Гуски”  дуже 

сподобалися парижанам, й у крам-

ниці Клода Барбена щодня прода-

валося по 20-30, а 

іноді по 50 книжок на 

день. Це був дійсно 

успіх. А незабаром й 

вся Європа закохалася 

у героїв казок Шарля 

Перро. 

«Синя борода, «Кіт у 

чоботях», 

«Попелюшка», 

«Спляча красуня»,  

«Червона шапочка» - це не весь 

перелік його казок, які я вам про-

поную прочитати. 

Дідус Вероніка, 9-Б клас 

Найперша книжка для дітей 



команди. Конкурс ерудитів переві-
ряв команди на знання птахів. Та-
кож учасники повинні були відга-
дати загадки про птахів. У поетич-
ному конкурсі  один із гравці по-
винен був гарно розказати вірш 
про птахів чи про птаха . 

   Перемогла ко-
манда  5-Б класу, 
адже вона більше 
балів набрала у 
сумі. 
    Щиро дякуємо 
нашому учителю 
природознавства 
Омельченко Марині 
Володимирівні за 
організовану вікто-

рину.  
   Одразу після закінчення віктори-

   5 кві-
тня у 
нас 
відбу-
лася 
вікто-
рина 

“Птахи на крилах 
весну принесли”. 
Змагалися команди 5
-А та 5-Б класів, по 8  
учасників у кожній.  
   У конкурсі 
“Візитка” гравці по-
винні були предста-
вити назву своєї команди, девіз  та 
чому  саме вони обрали таку назву 

ни учні 5-Б класу пішли  вішати 
годівнички, які вони зробили  
на дерева біля школи. Думаю, 
свято всім сподобалось  

Ревнюк  Анжеліка, 5-Б клас  

Птахи на крилах весну принесли 

Перемога юних програмістів 
Учні нашого закладу освіти часто 

є учасниками різноманітних конкур-
сів творчого, інтелектуального, спор-
тивного рівнів. 

Ось і 23 березня в місті Житомирі 
відбувся обласний конкурс з ІТ-
технологій, в якому взяли участь 4 
дітей з Ємільчиного. Нашу школу 
представляли Строй Вадим(10-А), 
Туровський Владислав(10-А), Дідус 
Вероніка(9-Б). Конкурс проходив в 
педагогічному університеті імені 
Івана Франка. Приїхало багато дітей, 
аби позмагатися за титул кращого 
програміста. Кожен з нас попав в 

різні групи: універсальна -  всі 4 
програми (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power-
Point, База даних) та  категорії -  
лише Microsoft Word, або презе-
нтації, або розрахунки і т.п.  

В університеті нас розділили 
по комп’ютерним класам, і ми за 
2 години справилися майже з 
усіма завданнями.  

Всі учасники старались як-
найкраще виконати роботу, яка 
потребувала значних інтелектуа-
льних і творчих зусиль. 

Ми привезли такі перемоги: 

Строй Вадим - ІІ місце, Дідус 
Вероніка - ІІІ, Туровський Вла-
дислав - диплом за участь в 
обласному конкурсі . 
Під час подорожі у нас була 
можливість роздивитися красу 
Житомира. Ми бачили різні 
скульптури, пам’ятники, старо-
винні та нові будівлі. Місто 
можна назвати творчим, бо на 
багатьох будинках намальова-
не графіті, на вулицях артисти 

дають безкоштовні концерти; та-
кож була галерея картин, на тлі 
яких зображувалися всі українсь-
кі письменники і письменниці. 

Загалом, подорож виявилася і 
корисною, і пізнавальною. А за 
підготовку команди дякуємо учи-
телю інформатики Яценку Юрію 
Михайловичу. 

.  
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Наша команда на конкурсі юних пожежників 



   Напевне, ви здивуєтесь, але в нашій школі навчається 
справжній чемпіон – це учень 2-А класу Євтушок Вла-
дислав. Нам стало цікаво познайомитися з цим хлопчи-
ком, тому ми завітали до нього, щоб розпитати про його 
успіхи. 
 - Привіт, мене звати Марина, а мою асистентку Вікто-
рія, чи дозволиш нам дати тобі декілька запитань? 
 - Привіт, так, дозволяю. 
1) Чому ти почав займатися шашками? 
  - Я почав займатися шашками, тому що мені сподобав-
ся цей вид спорту. 
2) На скількох турнірах ти побував? 
 - Я побував на багатьох турнірах: у Новоград-
Волинському я зайняв 1 місце, у Черняхові 2 місце, у 

нашому рідному Ємільчиному 1 місце. Також я був 2 рази у Вінниці; перший раз я зайняв 26 
місце, а другий  - 14 місце. 

3) Розкажи про чемпіонат України, де ти брав участь? 
 - На  чемпіонаті України у місті Полтава мені було тяжко здобути цю перемогу. Мої суперники 

були сильнішими, але  деякі були слабкі.  
4) Чи займається хтось із твоїх рідних шашками? 
 - Так, мої батьки займаються шашками. 
5) А чи їздили  вони на турніри, як ти?  
 - Ні, нажаль, на турніри вони не їздили. 
6) Чи  заважає тобі  це хоббі у навчанні? 
 - Ні, мені це зовсім не заважає.  
7) Владиславе, чи хочеш ти у майбутньому  продовжувати  

займатись шашками?  
 - Так, у майбутньому я хочу бути професіоналом цієї спра-

ви. 
8) А чи хотів би ти навчити грати в шашки інших? 
 - Так, я  хочу навчити й інших.               
9) Дякуємо за твоє інтерв’ю. До зустрічі. 
- До зустрічі. 
Ось така коротка, але цікава розмова відбулась у нас з Владиславом. Але ж інтелектуальна гра у 

шашки вимагає уваги, зібраності, логічного мислення, передбачення нових ходів суперника та 
результату гри, а не пустих балачок. Тому наш чемпіон коротко і чітко відповідав на запитан-
ня.  Тож побажаймо юному шахісту нових перемог ! 

Слід зазначити, що не так давно учитель фізичної культури, тренер Владислава, Романюк Віктор 
Юрійович, організував учнів школи до гри в шашки та шахи. Його вихованці вже неодноразо-
во ставали переможцями змагань різних рівнів. То ж дякуємо і тренеру за клопітку працю з 
розвитку здібностей учнів,  вихованню переможців. Чекаємо нових перемог наших учнів.  

            Поташкіна Марина, Гайченя Вікторія,8-Б клас 
 

учасники курсів “Практичної журналістики”  (керівники Паль-

ко Наталія Миколаївна, Дідус Ірина Миколаївна) та учнівський 

колектив 8-Б класу (класний керівник Обухова Людмила Вале-

ріївна) 
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