
шкільній бібліотеці, та пам’ятний су-
венір – тарілку, на якій зображено 
місток, який ніби поєднує літератур-
ний Кременчук з нашим поліським 
краєм. 
   Також до школярів звернувся наш 

земляк, уродженець с. Андрієвичі, 
поет, укладач декількох поетичних 
збірок про поліський край, Петро Во-
лодимирович Скиба. Він презентував 
видані книги та запросив учнів до 
творчої співпраці. 
   Зустріч пройшла тепло, по-
домашньому. Було дуже приємно спі-
лкуватися з земляками, які змушені 
були покинути рідний край, проте 
ніколи про нього не забували. 

Поташкіна Марина, 8-Б 

   Ємільчинська земля славиться свої-
ми талановитими людьми. Серед них і 
наша землячка, поетеса Васильєва Та-
мара Марківна, яка завітала в нашу 
школу напередодні  Дня матері. 

   Учні 11-Б класу Радчук Наталія та 
Саух Богдан, разом з учителями Шпак 
В.М., Обуховою Л.В. підготували  пре-
зентацію про життя Олега Головка, 
який свої дитячі і шкільні  роки провів 
у нашому селищі. Він є членом націо-
нальної спілки письменників України. 
Особливу увагу у своїй творчості поет 
приділяв жінці, берегині роду людсько-
го. Також написав декілька збірок для 
дітей. Наші учні декламували його вір-
ші: Шевчук Марина (5-Б) читала вірш 

«Уборть», Євтушок-Михайленко 
Дарія (8-Б) –«Ода жінці», Дідус 
Вероніка (9-Б) проникливо розпо-
віла вірш «Молитва» і Лямець Ві-
кторія (11-Б) – вірш 
«Розкриленний». 
   Далі Тамара Марківна презенту-
вала свою збірку «Мамина хуст-
ка», яку вона подарувала нашій 

Зустріч з поетом 
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ральної студії м. Вільнюс, яка відбу-
валася у м.Новоград-Волинський. 
Вистава йшла польською мовою, 
що нам дало змогу більше вивчити 
її. Після вистави нас пригостили 

солодощами. Поїздка була цікава і 
пізнавальна.         Сітайло Адріана, 6
-А клас 

 Вся школа гор-
диться досягнення-
ми учня 2-А класу 
Євтушка Влади-
слава, який став 
чемпіоном Європи 
з шашок у своїй 
віковій категорії. 
Змагання проходи-
ли в Болгарії. 
Вітаємо Владисла-

ва і радітимемо новим його перемогам! 

******************************** 

26 квітня учні 7-А класу вшанували 
пам’ять загиблих під час Чорнобильсь-
кої трагедії. Учні згадали події того 
трагічного дня, розповіли про мужніх 
людей, які ціною свого життя запобіга-
ли розповсюдженню пожежі на ЧАЕС. 

Хвилиною мовчання виявили всю 
біль і скорботу, яка живе  у пам’я-
ті поколінь українського народу. 

*****************************
2 травня поляки у всьому світі 
відзначають День Полонії, коли 
підкреслюють заслуги і досягнен-
ня тих, хто живе за межами свого 
рідного краю. Разом з дітьми 
польської общини Ємільчиного я 
відвідала виставу польської теат-

Важливі події у житті школярів 



Кожного року у квітні у нашому на-
вчальному закладі відбуваються за-
ходи в рамках місячника екологічно-
го виховання. Не стала винятком і 
ця весна. 
«Природа – джерело краси, вона 
викликає в нас почуття радості, по-
диву. Чим багатша, красивіша при-
рода, тим добріші люди». Такими 
словами розпочався літературно-
екологічний круїз «Нас зібрала одна 
природа», який відбувся за участі учнів 
7-Б та 7-А класів. Прозвучали вірші 
про природу, цікаві факти з життя рос-
лин та тварин. Гарні знання природи 
продемонстрували учасники марафону 
- вікторини, відповідаючи на запитання 
п’яти кіл: «Подумай-відгадай», 
«Овочеве коло», «Загадки», 
«Хитромудрі запитання», “Бліц-
турнір». У всіх учасників заходу був 

гарний настрій, всім було цікаво. 
Бондарчук Вероніка,  

учениця 7-Б класу 
Розгадані кросворди, переглянуті ві-
деофільм та відеоролики, рольовий ви-
ступ учнів 7-Б класу, запрошені гості, 
учні 5 класу – це екологічний суд 
“Збережемо природу Землі разом». По-
вітря, Річка, Квіти, Захисник природи 
розповіли та продемонстрували наслід-
ки діяльності Людини. Суддя Природа 
прийняла рішення: «Так чи інакше все 
живе залежить від Людини. Але, зни-
щуючи Природу, покарані не тільки 
Рослини, Тварини - все живе, покара-
ною є сама Людина!». Проведений за-
хід не залишив нікого байдужим: ко-
жен задумався: «А що я зробив для збе-
реження чистоти довкілля?» 

Ющенко Ілона,  
учениця 7-Б класу 

 
Щороку в квітні в нашій школі прохо-
дять різні акції, заходи місячника еко-
логічного виховання. Багато Всеукраїн-
ських, обласних конкурсів екологічної 
тематики відбуваються також у квітні. 
Учні школи стали їх учасниками. Так, у 
конкурсі «Колосок весняний-2019» 
прийняло участь 59 учасників.  Най-

більш активними стали учні 7-Б 
класу (всі брали участь), учні 1-
Б класу ( 10 
учнів). Учени-
ця 7-Б класу 
Бондарчук Ве-
роніка  взяла 
участь у тема-
тичних всеук-
раїнських  кон-
курсах «День 
рослин 2019», 
«Гуманне став-
лення до тва-
рин».  На початку квітня учні 
були учасниками Всеукраїнсь-
ких акцій «Годівничка», 
«Зустріч птахів». Конкурсні ро-
боти оцінені дипломами. Коман-
да учнів 10-А класу у складі На-
умовець Анастасії, Строй Вади-
ма, Піскун Анастасії, Омельчен-
ко Юлії стали дипломантами 
обласного конкурсу  ІІ Великого 
екологічного квесту «Захисник 
природи». Гідно оцінено їх еко-
логічний проект у вигляді 
відеофільму «Великі про-
блеми маленького містеч-
ка». Гарний рівень підгото-
вки продемонстрували учні  
і під час самої гри: викону-
вали завдання по дослі-
дженню складу, особливос-
тей будови біологічних 
об’єктів наданих для дослі-
дження, виготовляли леп-
бук «Ми за здоровий спо-
сіб життя», презентували 
та захищали свої роботи. 

Чиж Ірина Іванівна,  
вчитель біології 

22 квітня був проведенний урок 
екологічного виховання 
«Всесвітній день Землі» з геог-
рафії (вчитель Мурсалова Н. В.). 
Ведучі ознайомили учнів 7-Б 
класу з проблемами людства 
ХХI сторіччя, з’ясували, що ко-
жна людина несе персональну 
відповідальність за майбутнє 
нашої планети. Учні розглянули 
презентацію «Живе обличчя мо-

єї Землі», малюнки-емблеми 
«Земля наш спільний дім», ві-
деоролик: «Крик Землі», 
«Проблема цивілізації сміття в 
Україні». 
Стародавна народна мудрість 
учить «Держімося Землі», бо 
Земля держить нас. 

Анна Хомич, 7-Б клас 
 
 

Для учнів одинадцятих класів на 
уроці хімії відбулася “Екологічна 

конференція”,  тема якої 
“Територіальні аспекти антропоген-
ного  забруднення навколишнього 
середовища”. На ній звучала пробле-
ма екологічної кризи у світі. Цікаву 
інформацію надав Постіженко Олек-
сій. Також Саух Богдан вів свої дос-
лідження екологічного стану в смт 
Ємільчине. Богдан проінформував 
нас, як утилізувати відходи, до цього 
варто було дослухатись  меру нашо-
го  містечка. Дмитренко Дмитро зби-

рав інформацію про побутові відхо-
ди у сім’ї, кількість сміття за рік  ста-
новить приблизно 24кг. Левченко 
Юлія розповіла цікаві відомості сти-
лізування відходів вдома. Вирішення 
проблеми екологічної кризи в Украї-
ні нам представили Радчук Наталія 
та Євтушок Альона. 

 Левченко Юлія, 11-Б клас 
 
. 

Будь природі рідним сином! 



Листи найдорожчій людині на світі 
    Традиційно у другу половину травня 
українці відзначають День матері. Попри 
те, що свято відносно молоде, в Україні 
вшановували материнську любов іще в 
давнину. 
    На День матері діти намагаються зро-
бити хоча б невеликий сюрприз своїй 
найдорожчій людині. Зокрема, це симво-
лічні подарунки та квіти. От і ми, учні 5-
А класу, теж вирішили привітати своїх 
найдорожчих людей і написали листи, 
які обов`язково  зігріють мамине серце. 
Кожен з нас в ці листи вкладав  свою 
любов та шану. 
  Пропонуємо вашій увазі уривки деяких 
з них. 
            
   Люба матусю! 
Я пишу тобі цього листа, в якому хочу 

розповісти, як я тебе люблю та 
ціную. Буває, що інколи ми свари-
мося, не розуміємо один одного, 
та все ж ти моя мама, і я дуже лю-
блю тебе! Можливо, я не прояв-
ляю своєї любові так, як хотілось 
б тобі, але ти завжди в моєму сер-

ці…    
Авраменко Катерина                                                          
Моя мама найкраща, бо присвятила ме-
ні своє життя. Люблю її за те, що вона 
добра, уважна і дуже лагідна. Завжди  
прийде на допомогу. У неї лагідні руки 
та дуже чуйне серце. Ніжні очі, які ро-
зуміють мою печаль… Ненька – єдина 
людина, яка любить мене по-
справжньому…      Костіков Сергій 
    Один день у році – це зовсім мало, 
аби висловити усю любов та ніжність до 
найрідніших людей. Кожен з нас пови-
нен розуміти, що батьків потрібно ша-
нувати і любити завжди, бо ми діти до-
ти, допоки в нас є батьки. 
 

П’ять днів у світі емоцій 
Тиждень психології у закладі був 

запланований з 22 по 26 квітня, оскільки 
Всеукраїнський  день психолога святку-
ють 23 квітня. 

Психологія – надзвичайна наука. Це 
наука про людську душу. Вона допома-
гає людині пізнавати себе, вирішувати 
проблеми, навчатися керувати своєю 
поведінкою, долати труднощі й радіти 
кожній хвилині життя. Психологія фор-
мувалась упродовж століть і бурхливо 
розвивається в сучасних умовах. Таку 
роль психології в людському житті в 
ХХ столітті передбачив один із видат-
них психологів Жан Піаже. Він запев-

няв, що в ХХІ столітті психологія стане 
однією з провідних наук. І це в дійснос-
ті так. 

Метою проведення тижня психології 
було створення умов для формування 
психологічної культури учнів та педаго-
гів, покращення психологічного мікрок-
лімату в школі. 

Перший день тижня – понеділок 
пройшов під назвою «Хороший на-
стрій починається з душі, а не з ноги, з 
якої зранку встали».  

Усі учасники навчально-виховного 
процесу ознайомлювалися з планом ро-
боти на тиждень та проведенням психо-
логічної акції «Квітка мого настрою», 
метою якої було дослідження емоційно-
го стану учнів та вчителів. У коридорі 

школи було оформлено інфор-
маційно-пізнавальний вісник «5 
днів у світі емоцій». Учні 1-11-х 
класів зачитували мудрі повчан-
ня про життя, навчання і друж-
бу, розміщені на дверях 
кабінетів. 

«Твори та дій, навіть якщо 
боїшся програти!». Під такою 
назвою розпочався другий день 
тижня. Учням 1-4 класів було 
запропоновано весело та цікаво 
провести перерви. Вони з задо-
воленням виконували завдання 
та розфарбовували  малюнки. 
Для учнів 1-11-х класів була 
проведена акція «Аптечка для 
душі», метою якої було ство-
рення позитивного емоційного 
настрою. Гасло акції  - «Повз не 
проходь, цукерку бери, послан-
ня читай, новий день з радістю 
починай!»  

Середа – день Радості 
«Подаруй світу посмішку!». З 
учнями школи та педагогічним 
колективом була проведена ак-
ція «Посмішка» (ви ще не посмі-
халися, тоді ми йдемо до Вас), 
для учнів 1-4 класів в коридорі 
закладу були розвішані розма-
льовки антистрес. Інспектор 
ювенальної поліції провів про-

філактичні бесіди з учнями молод-
шої школи. 

Не менш насиченим був День 
Здорових емоцій – четвер. Усі  були 
залучені до акції «Не тримайте зла, 
тримайте смайлик». 

В п’ятницю на завершальному 
етапі тижня психології учні закладу 
ділилися своїми пропозиціями та 
побажаннями школі на «Паркані 
побажань та пропозицій», а також 
взяли участь в акції «Життєві цін-
ності». 

Тиждень пройшов цікаво і неви-

мушено. Учні та вчителі з інтере-
сом брали участь у проведенні за-
ходів. Неодмінними супутниками 
творчого процесу були гарний 
настрій, активні обговорення та 
дружні посмішки.  

Сподіваємось, що проведений 
тиждень не залишив нікого байду-
жим і допоміг розкрити цікавий 
світ психології. 

Любов Віталіївна Міхеєва, 
практичний психолог школи 



40% від способу життя.  
Цікаво знати, що найкориснішими 

продуктами вважають: горіхи, ягоди, 
бобові, свіже молоко, риба(лосось), 
яйця, яблука, капусту, гранатовий сік, 
зелений чай, цибулю і часник. 

Щоб покращити і не втрачати зір, 
потрібно вживати такі продукти: чор-
ницю, гарбуз, чорний шоколад, кисло-
молочний сир, моркву, грейпфрут, 
шпинат, рибу, горіхи, капусту. 

Для покращення кровообігу і по-

ліпшення роботи головного мозку 
потрібно вживати куркуму, зелений 
чай, гіркий шоколад, гарбузове на-
сіння. броколі. 

   Будьте здорові! 
Зембицька Світлана 9-А клас 

   Виявляється у різні століття видатні пое-
ти застерігали читачів у своїх творах про 
неправильне харчування і наркотичні речо-
вини. Вільям Шекспір заявив, що 
“Здоров’я дорожче золота “. Генрік Гейне 
наголосив на єдиний красі - здоров’ї. І Бо-
родін говорив: «Здоров’я – такий же 
унікум, як картина. Знищити його легко,  
відновити неможливо». Ми повинні  зай-
матися спортом, пити чисту воду, вести 
здоровий спосіб життя, правильно харчува-
тися, одягатися відповідно до погоди. 

А якщо детально розглядати здоров’я 
людини, то воно залежить на 20% від спад-
ковості, 20% - екології , 20% медицини і на 

Будьте здорові! 

З поезією Олексія Шиманського - в літо 

учасники курсів “Практичної журналістики” (керівники: 

Палько Наталія Миколаївна, Дідус Ірина Миколаївна) 

Журналісти: Поташкіна Марина, Зембицька Світлана,  Лев-

ченко Юлія, учні 5-А класу, Сітайло Адріана, Бондарчук Ве-
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*** 

Дрімає біла хата в холодочку, 
Росою вмиті мальви, резеда, 

А в тихому зеленому садочку 
Зозуля щедро роздає літа. 

Земля, ласкавим сонечком зігріта, 
Барвистим килимом лежить  за не-

бокрай, 
І ходить тихо господиня, літо,  
Дарує людям щедрий урожай. 

Повітря пахне як терпко полинами, 
А вітер котить хвилями жита, 

І лине дзвінко жайвір над полями. 
Яка ж прекрасна ти, моя земля! 

Ємільчине 
Тут поле і ліс об’єднались, 

Полісся моє золоте. 
Фатою  сади заквітчались, 

У лузі калина росте. 
Поля голубіють  льонами, 

І колосом щедра земля, 
І Уборть, що пахне медами,    

Маленька вітчизна моя. 
Веселкою небо іскриться, 
І жайвір у дзвоники б’є. 

Для мене найкраща та пісня, 
Ємільчине рідне моє. 

Милішого міста не знаю, 
Не знайду ніде я його, 

Перлина поліського краю — 
Столиця дитинства мого! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пісня про школу 
Скоро останній дзвінок 

Вкотре для нас пролунає, 
І самостійний урок 

Доросле життя починає. 
Приспів: 

Школа, моя рідна школа, 
Квітами ранок розцвів. 

Я не забуду ніколи 
Мудрих своїх вчителів. 

 

Тут я навчився слова 
З літер простеньких складати. 

Тут я в дитинстві почав 
Віршики перші писати. 

 

Де б я у світі не був, 
Хочу усім побажати, 

Щоб своїх друзів шкільних 
Не в Інтернеті шукати. 

 
 

*** 
 

Маленька стежечка побігла від воріт, 
В світи далекі повела з собою. 
Веди мене в широкий білий світ, 
Мала стежино, завжди будь зі мною. 
Ти терня всі колючі обмини, 
Каміння гострі та яри глибокі, 
Крізь всі незгоди, лиха проведи 
І виведи мене на шлях широкий. 
І де б далеко я не побував, 
Які б я не пройшов в житті  дороги, 
Стежинко, ти мене не покидай, 
Веди завжди до отчого порогу… 

 
  
 *** 

  
Я не знаю кращої землі, 
Ніж свята землиця мого краю, 
В світі найдорожчої немає.  
Я не знаю кращої землі. 
Я не зраджу батьківський поріг, 
Де мене матуся колихала, 
Де мені на долю вишивала, 
Я не зраджу батьківський поріг. 
І з доріг додому повернусь, 
Де б зі мною не блукала доля, 
Де на шлях схилилася тополя,  
Із доріг додому повернусь. 
Україно, я твій рідний син.  
Тут моє містечко невеличке, 
Тихо протікає Уборть- річка. 

Україно, я твій рідний син. 
 
 
 
 


