
нашого земляка Бук-
ши Андрія та  Єміль-
чинської ГО «Оберіг». 
На мою думку, ми 
ніколи не повинні за-
лишатися осторонь 
таких акцій. Адже на-
віть найменша підтри-
мка важлива для на-
ших бійців сьогодні. 

      Ми вдячні всім, 
хто приєднався до цієї 
акції і не залишився 
байдужим. Парламент 
і надалі плануватиме 
свою роботу так, щоб 
якомога більше учнів 

залучати до подібних акцій. Ми 
хочемо бути справжніми патріо-
тами своєї Батьківщини не на 
словах, а на ділі!                                                                                                           

Президент ЗЗСО  

Остапчук Яна, 9-А клас 

     В наш час волонтерсь-
кий рух став уже звичай-
ною справою. Не зали-
шається осторонь від цього 
виду благочинності і наш 
навчальний заклад. Цього 
року, як і завжди, наша 
школа бере активну участь 
у волонтерських акціях для 
воїнів ООС. Учні та вчи-
телі кожного року збира-
ють та відправляють на 
схід теплі речі, засоби осо-
бистої гігієни, солодощі, 
каву та ін.  Цього разу за 
ініціативи шкільного пар-
ламенту серед учнів Єміль-
чинського ЗЗСО І-ІІІ  ступенів 
№1 була організована акція 
«Тобі, захиснику України!» Всі 
активно долучилися до цієї 
справи і власноруч виготовили 
різноманітні листівки. Вітання, 
адресовані нашим захисникам, 
сповнені теплом, щирістю, лю-

бов’ю, словами подяки та побажання-
ми швидкого закінчення воєнних дій 
і повернення наших захисників додо-
му.  

     Напередодні  Дня захисника Укра-
їни всі ці листівки були відправлені 
для бійців 95-ї бригади за сприяння 

Тобі, захиснику України! 

Щомісячна газета Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 

булаву та подарунки. Всі присут-

ні гарно відпочили. А для нас, 

учнів 4-Б класу, це свято стало 

незабутнім.                        Учні 4-

Б класу 

     14 жовтня відзначають свято 

Покрови Пресвятої Богородиці. 

З недавніх пір свято Покрови в 

Україні відзначається ще й як 

день українського козацтва. 

Крім того, ще 14 жовтня відзна-

чають День захисника України—

з 2015 року є держєавним свя-

том. 

   “Козацькі забави”. Під такою 

назвою пройшли змагання в 4

-Б класі. В змаганнях брали 

участь два курені: “Україна” та 

“Козаки”. 

   Козаки куренів показували 

не лише спритність, силу, кміт-

ливість, а й співали пісні. 

   Багато цікавих конкурсів 

було проведено на святі. Всі 

хлопці брали активну участь у 

змаганнях й почувалися справжні-

ми козаками. 

   Дівчатка підтримували козаків 

українськими піснями та танцем. 

Рада (журі) визначила переможців. 

Перемогла дружба. В подарунок 

отримали отамани символ влади—

Козацькі забави 



   Веселе літо згасло. Вересень 

зробився повноправним госпо-

дарем у природі. Поля відпочи-

вають після виснажливої трива-

лої праці. Уже подарували госпо-

дарям свій золотавий врожай 

садки. Всюди цвітуть яскраві 

осінні квіти – айстри, жоржини, 

хризантеми.  

   А ще осінь багата на ярмарки. 

Хто з українців жодного разу не чув 

слова “ярмарок”? Невже є такі? Свя-

то праці і спілкування, продажу 

городини і придбання гарного 

настрою. 

   На ярмарку завжди вирувало 

життя. 

   От і в нашій школі традиційно 

восени проходить ярмарок. Роз-

кішною городиною та плодами 

садів «виблискували» столи. Крім 

того, кожен клас презентував 

вироби, виготовлені власними 

руками.  

    Ми, учні 6-А класу, теж були кре-

ативними. Окрасою нашого столу 

була композиція’’Осінь-красуня’’. 

   Також кожен стіл був багатий на 

хлібобулочні вироби та традиційні 

українські страви. 

Гості купували те, що не могли 

виростити самі. 

На ярмарку діяли постійні знижки 

цін на продукти та посмішки. 

Бараш Єлизавета 

6-А клас 

Крім козацької вікторини вона 

включала в себе багато рухливих 

конкурсів, таких як: «Сильна рука», 

   Одинадцятого жовтня відбувся 

виховний захід для сьомих кла-

сів, приурочений до Дня козацт-

ва – «Козацька слава лине крізь 

віки». Його організаторами були 

учні 8-Б класу та їх класний кері-

вник Чиж Ірина Іванівна. 

   Захід був надзвичайно ціка-

вим. Після виступу ведучих учні 

сьомих класів поділились на дві 

команди – козацькі курені  та 

вибрали своїх отаманів. Щоб 

довести сміливість, спритність, 

розум та хитрість, командам бу-

ла запропонована надзвичайно 

весела конкурсна програма. 

«Бурхливий Дніпро», «Втеча з полону», 

«Стрибки на «конях»», «Затанцюємо 

гопак», «Сірниковий», «Надування ку-

льок», «Урятувати пораненого товари-

ша». Також після розповіді наших дів-

чат про улюблену їжу козаків, конкур-

сантам було запропоновано на швид-

кість з’їсти смачну гречану кашу. 

Судячи з усмішок учасників, захід їм 

справді сподобався. Також додали 

настрою солодкі подаруночки, які 

вони отримали в кінці заходу.  

Бондарчук Вероніка, 8-Б клас 

Козацька слава лине крізь віки 

Осінній ярмарок 



Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине…  

От де, люде, наша слава,  

Слава України! 

10 жовтня 2019 року в місті 

Житомирі в комунальному за-

кладі ”Житомирський обласний 

інститут післядипломної педаго-

гічної освіти” відбулося урочис-

те відкриття X (ювілейного) 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівсь-

кої та студентської молоді імені 

Тараса Григоровича Шевчен-

ка. І мені вдалося там побува-

ти. Адже в минулому році я 

вперше взяла участь у цьому кон-

курсі та перемогла в районному 

етапі. На відкритті було дуже ціка-

во. Свято розпочали дитячий і 

педагогічний колектив Житомирсь-

кої школи № 29 імені гетьмана Іва-

на Виговського та творчий колек-

тив Житомирського медичного ін-

ституту. Виступи супроводжувалися 

грою на бандурі, веселими україн-

ськими танцями та традиційними 

піснями. Також були присутні гості: 

Дроздовський Дмитро Ігорович - 

співробітник інституту літерату-

ри Національної академії наук 

України, Сафонов Юрій Мико-

лайович, Науменко Євгенія 

Іванівна - координатор конкур-

су, які виголошували дуже ціка-

ві та повчальні промови.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пі-

сля концерту відбувся круглий стіл з 

членами Житомирської національ-

ної спілки письменників України 

Михайлом Пасічником та Марією 

Пономаренко. Вони розповіли нам 

секрети написання поезії, цікаві 

випадки з життя, поділилися своїми 

творами та історією, як вони стали 

письменниками. Потім нас чекав 

святковий фуршет. Мені дуже спо-

добався цей захід, я дізналася ба-

гато нового та повчального для се-

бе. 

Аня Герасименко, 7-А клас 

Х Міжнародний конкурс ім. Т.Г.Шевченка 

                                                

   Житомирська область... Для ко-

жного з нас, хто тут народився та 

виріс, - це маленька батьківщина, 

м і с це ,  д е  ми  н аз а в ж д и 

прив`язані серцем та душею. А 

от для пересічного українця – це 

територія, яка багата не тільки 

чорноземами, колоссям хлібів, а 

й  ц і ка в и ми  і с то р и ч н и ми 

(містичними) місцями.  

   Про одне з таких місць хочемо 

розповісти й ми, учні 6-А класу. 

Школа, кажуть, то другий дім, але 

людина повинна не тільки хотіти 

вчитися, а й вміти відпочивати. От 

і ми не залишилися осторонь.  

Порадившись з класним керівни-

ком та батьками, ми вирішили 

відвідати Кам`яне село -    гео-

логічний заказник в Олевському 

районі. 

   Насправді, ніяк це не село – це 

навал величезних кам`яних брил, 

які своїм розташуванням нагаду-

ють сільські хати та вулиці поміж 

ними. 

    Існує кілька легенд про похо-

дження усього чудернадського міс-

ця. Згідно однієї з них, на усьому 

місці відбулася битва Ісуса з тем-

ною силою. Після довгого бою не-

чистий був переможений. А Ісус 

перед тим, як «піти» на небо, зро-

бив кілька кроків по каменям, і 

тепер на одному з них залишилися 

відтиски його ніг. В народі кажуть, 

що той, хто доторкнеться до них 

рукою, бажання його обов`язково 

здійсниться. Звичайно, кожен із 

нас не оминув цього місця, адже в 

кожного є найпотаємніша мрія… 

Крім того, ми відвідали ще багато 

цікавих місць, серед них «камінь 

закоханих», «церкву», «млин». 

   Додому ми їхали, переповнені 

враженнями від побаченого! І ко-

жен з нас вірить в те, що після від-

відування такого містичного місця 

в його сім`ї запанує злагода та 

добробут.  

                                                                                                                             

Учні 6-А класу 

Україна вражає 



оточенні будуть хороші і вірні мені лю-

ди, а також мої рідні будуть поруч і бу-

дуть пишатися мною. Для цього, мені 

потрібно наполегливо працювати над 

собою і над своїм майбутнім.” 

Наумовець Анастасія: 

“У майбутньому мені хотілося б плідно 

працювати, давати користь людям та 

своїй країні, і сподіваюся, мені це вда-

сться, тому що обрала професію юрис-

та і намагатимуся зробити все, щоб 

закони України були не тільки на папе-

рі, а й діяли у реальному житті” 

Л а в р е н ч у к  А н а с т а с і я :  

“Через 10 років я бачу себе повноцін-

ним співробітником компанії. Звичай-

но я буду прикладати максимум зусиль, 

щоб рости і розвиватися далі. Головне 

працювати і не лінуватися. Хочеться 

максимально проникнути в те, що буде 

навколо мене, а саме головне я хочу 

бути щасливою, посміхатися і драйву-

вати”. 

Білогородська Яна: 

“У своєму майбутньому я мрію стати 

справжнім професіоналом у своїй 

справі. Мати щасливу родину, яка ста-

не головною підтримкою і джерелом 

Кейбіс Вікторія: 

“Через 10 років я бачу себе успіш-

ною людиною з власним бізнесом, 

можливо, це буде салон краси або 

атмосферна кав’ярня. Проте, в будь

-якому випадку власна справа по-

требує надзвичайної наполегли-

вості та праці і тоді все реально.» 

О м е л ь ч е н к о  В і к т о р і я : 

“У майбутньому я себе бачу архіте-

ктором. Єдиний спосіб зробити ви-

датну роботу — щиро любити те, що 

робиш.” 

Омельченко Юлія : 

“Через 10 років я  бачу себе еконо-

містом. На мою думку, ця професія 

враховує і мої нахили, і суспільну 

ситуацію. Я вважаю, економічна 

діяльність пов'язана не тільки з гро-

шима, але і з господарством, при-

чому найпростішим, домашнім. 

Тому ця професія є актуальною сьо-

годні.”  

Піскун Анастасія: 

“Через 10 років, сподіваюсь, що я 

буду здоровою, щасливою і успіш-

ною людиною. В мене буде робота 

моєї мрії, кохана людина, в моєму 

натхнення для мене. Я думаю, що у мене 

все вийде і я буду докладати всіх зусиль, 

щоб через 10 років мої мрії стали реальніс-

тю.” 

Шевчук Карина: 

“У майбутньому я хочу мати професію, яка 

подобається. Професія, яка буде приносити 

задоволення. Для цього потрібно працюва-

ти над собою та своєю метою.” 

Данильчук Іван: 

“Через 10 років я буду успішною людиною 

з вищою освітою. Для досягнення цієї мети 

я буду прикладати багато зусиль.” 

Войцеховська Наталія: 

“Я сподівюсь, що через 10 років матиму 

дуже престижну роботу, а також власну 

справу.” 

Строй Вадим: 

“У майбутньому я планую бути програміс-

том. Мати власну справу, сім’ю. Для здійс-

нення цієї мети я прикладу максимум зу-

силь.” 

Остапчук Рома: 

“Через 10 років  я себе бачу людиною, яка 

чогось добилася в житті. Також хочу мати 

роботу своєї мрії.” 

Туровський Влад: 

“Через 10 років я буду успішним вчителем 

фізкультури. Також матиму власну сім’ю.” 

Руслан Ярошук: 

“На мою думку, через 10 років я матиму 

чудову роботу, а також досягну успіхів у 

житті!” 

Лещенко Наталія: 

“Я думаю, що через 10 років  я стану успі-

шною, перспективною людиною, яка мати-

ме щасливу сім’ю та справу всього життя. 

Також, як і моя мама хочу бути вчителем та 

присвятити себе вихованню підростаючого 

Ким я бачу себе через 10 років 
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