
 Шануймо нашу мову 
   9 листопада – День 
української писемності й 
мови. Кожна епоха дарує 
винаходи та відкриття. Але 
найбільшим винаходом 
людства було письмо. Пи-
семні знаки дали людям 
можливість зберегти істин-
ні знання.  
   Відзначати день писем-
ності та української мови 
стало вже традицією в нашій 
школі. Цьогоріч свято під назвою 
«Від рідного слова ти сил наби-
райся, ніколи й ніде ти його не 
цурайся» приготував 9-А клас. Ми 
влаштували вікторину знавців 
української мови та переконалися, 
що у нашій школі мову люблять і 
поважають. Всіх вразила поезія 
«Я був російськомовним україн-
цем», яку читав Шнайдер Нікіта. 
Не менш вражаюча поезія, у якій 

кожне слово 
починається 
на літеру «С», 
у виконанні 
Шепеля Пав-
ла. Хвилина 

гуморесок від Салькіні 
Іяда та Романчук 
Наталії. Актуальна 
сценка «На дискотеці», 
яка характеризує нашу 
молодь та мову сього-
дення. Гумористична 
сценка «Вчителька української мови 
на побаченні» показала, що вчителі 
навіть у вільний від роботи час не мо-
жуть залишити своєї улюбленої про-
фесії. 

   Завершив свято Омельченко 
Назар зі зверненням до Господа, 
щоб Він оберіг нашу мову, нашу 
Батьківщину, наш народ. Щоб 
нарешті на нашій землі не завтра, 
а вже сьогодні запанував мир та 

спокій, щоб ма-
тері не оплакува-
ли  синів, які ги-
нуть на своїй же 
землі. Щоб наші 
вороги усвідоми-
ли, що ми єдиний 
народ, що 
Україна сильна, 
єдина, неділима - 

від Заходу до 
Сходу, від півдня до півночі, і ніко-
ли нікому не вдасться її поставити 
на коліна. 

Остапчук Яна, 9-А клас 

Щомісячна газета Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 

ВИПУСК №98, 
 

ЛИСТОПАД 2019 

 

«Передай бубон». Рекламували та 
продавали свій товар. 
   Дуже зворушливим та яскравим був 
таночок з хустинами, які виконували 
дівчатка. А який же ярмарок без ци-
ган? Дівчатка виконували циганський 
таночок, яким захопили всіх глядачів. 
   Закінчилося свято піснею «Хай буде 
гаразд!» та такими словами – поба-
жаннями: 
  Щоб родила щедра нива, 
  Щоб у хаті все як слід. 
  Щоб до віку був щасливий і здоровий  
  Український славний рід! 
   В кінці свята учасники пригостилися 
різноманітними смаколиками, які були 
на ярмарку. 
   Такі веселі свята в школі дуже потрі-
бні, щоб діти могли розкрити свої та-
ланти, показати на що здатні, повесе-
литися і цікаво та змістовно відпочи-
ти. 
    А ще хочеться подякувати вчителю 

музичного мистецтва Вишинському 

Володимиру Івановичу та батьківсько-

му комітету 3-Б класу за допомогу в 

організації свята для дітей та гостей, 

щоб воно було веселим, цікавим та 

смачним.  

Олена Владиславівна Станова,  

вихователь групи продовженого дня 

Свято у молодшій школі  - це завжди 
феєрична, сповнена яскравих барв і ди-
вовижних персонажів казка. Аби у свят-
ковому залі панувала особлива атмос-
фера тепла і затишку, я підготувала сце-
нарій свята «Веселий ярмарок». 
   А провести свято мені допомогли мої 
вихованці, учні 3-Б класу. Вони запропо-
нували всім присутнім побувати на укра-
їнському ярмарку для того, щоб зберегти 
традиції і звичаї рідного краю, яскравого 
фольклору та народного гумору. Адже 
ярмарок – це свято спілкування і весело-
щів, продажу товарів та гарного настрою.  
             В Україні здавна є звичай гарний, 
             Урожай зібрати, а мішки продати. 
             Хто продати, хто купити,  
             А хто просто походити. 
             Подивитись, повчитись,  
             Заодно й повеселитись. 
             Душею відпочити, 
             На інших подивитись 
             І себе показати. 
   Дійство розпочалося зі щирих запро-
шень на ярмарок, а також веселого тан-
цю «Український ярмарок», що створило 
атмосферу святкового настрою. Лунали 
українські народні пісні, веселі вірші, ку-
медні та жартівливі історії, гуморески, 
гралися в ігри «Хто швидше з’їсть», 

Український веселий ярмарок 



 

   З 15 по 18 жовтня у нашому за-
кладі проходив тиждень зарубіж-
ної літератури та російської мови. 
У рамках тижня було заплановано 
ряд заходів, метою яких стало: 
поглибити знання школярів про 
зарубіжних письменників, викли-
кати  в учнів інтереси до читання, 
організовувати самостійну і пошу-
кову роботи за визначеними тема-
ми.  
   Програма тижня зарубіжної літе-

ратури була такою: 15 жовтня всі 
школярі змогли відвідати 
бібліотечну виставку «У світі зару-
біжної літератури». Учні 10-А класу 
переглянули мультимедійну презе-

нтацію «Історія світового теат-
ру та його корифеї» та розши-
рили свій театральний кругозір. 
16 жовтня учні 7-х класів зма-
галися у конкурсі «Вас вітає 
Еврика!”. В той же день пройш-

ла  олімпіада з російської мови 
та зарубіжної літератури. 

17 жовтня всіх п’ятикласників 
запрошувала вікторина-гра “У 
світі чарівної казки”. КВК 

«Міфи народів світу» розве-
селив учнів 6-х класів. 

18 жовтня з усним журна-
лом «Зарубіжна література 
у вимірі українських доріг» 
учні–гуртківці відвідали 10-
11-ті класи. Закінчився тиж-
день конкурсом-грою 
«Літературні розумники» 
для 9 –х класів. 

Горбатюк Софія, 10-А клас 

Тиждень зарубіжної літератури 

Екскурсія у “Пелет-Енерго Ємільчине” 
 Компанія “Пеллет-Енерго 
Ємільчине” одна з найбільших 
виробників в Україні деревних 
паливних гранул споживчого 
призначення. 
   У 2008 році була запущена 
перша виробнича лінія. У 2011 
році була запущена друга лінія. 
До 2012 року виробнича потуж-
ність заводу деревних гранул 
досягла до 45K тонн в рік. 
   Компанія співпрацює з клієн-
тами різних країнах в країнах 
ЄС: Італія, Греція, Австрія, Ні-
меччини, Словаччина, Польща, 

Чехія, Румунія та ін. Близько 
85% продукції реалізується для 
приватного використання. 
    Нещодавно на уроці основ 
здоров`я ми, учні 7-А класу, ра-
зом з Тетяною Омелянівною 
побували на екскурсії у «Пелест 
– Енерго» . 
    Ми із захопленням спостері-
гали, як обробляють деревину 
та ріжуть її. Процес утворення 
гранул складний та цікавий. Все 
на підприємстві автоматизова-
не: величезні машини, печі, кон-
веєри. Ми не переставали ди-
вуватись. А ще тут працює ба-
гато робітників. 

 Нам пощастило, бо сам дирек-
тор цього підприємства цікаво 
вів екскурсію. Продукція компа-
нії відповідає стандартам якос-
ті, встановленим для Європей-
ських ринків. Компанія має вла-
сну лабораторію. 
   З його розповіді ми дізнали-
ся, що ці гранули купують не 
тільки в Україні а й за кордо-

ном. Одним словом, нам дуже 
сподобалась ця пізнавальна 
екскурсія. Емоції переповнюва-

ли нас. А 
ще ми всі 
отримали 
про цю 
незабут-
ню екску-
рсію суве-
ніри з гра-
нулами. 

                                                                                                                             
Тульєв 

Дмитро, 
7-А клас 



   День Гі́дності та Свобо́ди—свято в 
Україні, що відзначається щороку 21 
листопада на честь початку цього 
дня двох революцій:  Помаранчевої 
революції (2004 року) та Революції 

Гідності (2013 року).  
   Учні 6-А класу провели свято  під 
назвою «Нам бути вільними», на 
якому прагнули  продемонструвати 
свої патріотичні почуття, розуміння 
важливості миру і свободи для Бать-
ківщини. 
    Ми читали вірші, пронизані по-
чуттям любові до України, її героїв,  
танцювали флешмоб «Гідність—

це...». Особливо схвилював 
вірш «Мамо, не плач», при-
свячений загиблій Сотні, та 
інсценована зустріч на небі 
героя Крут та Сергія Ніго-
яна. Герої Крут—молоді 
хлопці, які ціною життя до 
останнього захищали 
Україну в далекому 1918 
році. Сергій Нігоян—герой 
сучасної України, вірменин 
за національністю, грома-
дянин України, який так натх-
ненно читав на Майдані 2014 
року Шевченківське «Борітеся—
поборете, Вам Бог помагає...» і 

загинув від куль ворожих на-
роду снайперів.  
   Емоції переповнювали нас, 
коли ми співали пісню «Ми 
всі діти українські» та пуска-
ли символічні голуби миру, 
коли читала вірш «Голубка 
миру» Катя Довбищук. 
   Ми виступили для того, щоб 
показати, що завжди потрібно 
любити батьківщину, бути 
патріотом своєї країни.  

Вікторія Хромець, 6-А клас 

Нам бути вільними 

Вже традиційним в нашому за-
кладі освіти  став фестиваль пат-
ріотичної пісні «Ми діти твої, 
Україно!», який проводиться з 
метою виховання національно-
патріотичних почуттів та шаноб-
ливого ставлення до Батьківщи-
ни. У конкурсі  взяли участь учні 

2-11 класів. Обов’язковою 
умовою для учасників фести-
валю було виконання творів 
патріотичного спрямування 
українською мовою. Хочеться 
подякувати всім учням та кла-
сним керівникам за креатив-
ність та підготовку. Наш фес-
тиваль пройшов в дуже гарній 

атмосфері, учасники дуже ак-
тивно готувалися, намагалися 
показати різні музичні номе-
ри. До уваги брали наступні 
критерії: відповідність тема-
тиці фестивалю, рівень вико-
навської майстерності, сцені-
чна культура. Учні нашої 
школи дійсно патріоти Украї-

ни, які прославляють свою 
країну, її героїв. Перемож-
ців фестивалю було наго-
роджено грамотами школи 
на загальношкільній ліній-
ці.     

Педагог-організатор 
 Наталія  

Миколаївна  
Євтушок 

Фестиваль патріотичної пісні 
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Україна 

Україна—це наша земля, 

слава, незалежність і воля. 

Україна—це наше життя, 

вірність і оборона. 

Україна—це наш народ, 

українці, патріоти, друзі. 

Україна—це наша мова, 

незабутнє і тепле слово. 

Україна—це народна пісня, 

цінний дарунок від Бога. 

Україна— це спів солов’я, 

милозвучність і майбуття. 

Україна - це дорога в майбутнє. 

То ж Україну, друзі, не забудьте. 

Швець Марія, 11-Б 

*** 

        Ємільчине 
Неймовірне,тепле, рідне, 

моє маленьке Ємільчине, 

ти пливеш по Уборті медовій 

та розтаєш у вулицях чудових. 

Люди в тебе працьовиті, 

дуже щирі, добрі й сильні. 

А сади твої вишневі 

всі пахучі і казкові. 

В тобі, рідне моє Ємільчине, 

солов’їна пісня грає, 

Тому, люди наші, 

не забудьте Ємільчине  

у часи подальші. 

Швець Марія, 11-Б                                                                    
 

  

До чего дошёл прогресс: 

Без смартфона у нас стресс.  

И без гаджета в руках, 

Его потеря – у нас страх. 

Занимаем чем-то руки: 

Спиннеры, линейка, крюки. 

Но всё-таки смартфон 

Лучше, чем игра с крюком. 

Потому что без смартфона 

Мы тупой кусок картона. 

Вероніка Бондарчук, 8-Б  

Учнівська творчість 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ: 
E-MAIL:     EMSCHOOL_1@UKR.NET          ШКІЛЬНИЙ САЙТ:      

WWW.EMSCHOOL1.AT.UA 

Хто такий герой 
на (інколи група людей), 
яка врятувала, допомага-
ла, жертвуючи власним 
життям, іншу істоту. 
   Я вважаю, яскравим 
прикладом героя може 
бути персонаж фільму 
*Сам удома* Кевін Ма-
калістер. Жертвуючи 
власним життям, малень-
кий хлопчик зміг зловити злочинців, 
які чиннили загрозу цілому суспіль-
ству. 
    Література також повна різно-
маніттям прикладів героїв. Відомий 
твір *Шерлок Холмс*, головним пер-
сонажем якого є Шерлок, який роз-
кривав злочини і цим самим допома-
гав суспільству. 
   Сьогодні у нашій країні героями є 
воїни АТО. По-перше, вони жертву-
ють власним життям, а по-друге, 

 
  Герой – людина з великої лі-
тери, яка завжди готова пожер-
твувати собою заради не тільки 
близьких, а й незнайомих лю-
дей. 
   Щодня ми проходимо мирни-
ми вулицями нашої країни, які 
наповнені історією. Зазвичай, 
ми не переймаємось тим, що 
було на тому чи іншому місці 
багато років тому, хоча, на мою 
думку, потрібно було б. По-
перше, ми ходимо *тихими* 
вулицями завдяки нашим геро-
ям-предкам. По-друге, історія – 
невід’ємна частина нашого 
життя. З давніх-давен і до 
сьогодні збереглася готовність 
людини до самопожертви, яка 
є головною рисою героя. Ге-
роєм може бути будь-яка люди-

цим самим вони стають 
взірцем. Насправді ге-
роїв є багато, вони 
завжди нас оточують, 
ним потрібно, як і щастя, 
їх помічать і цінувати. 
    Отже, герой—людина, 
яка вже виконала свою 
місію на Землі, осо-
бистість, яка готова за-

хистити ціле людство ціною влас-
ного життя. 
   Цінуймо наших героїв, пам’я-
таймо про них!  
   Давайте станемо і ми для ко-
гось героями, адже найменша 
пожертва – це і є героїзм ! 

Серпутько Анна 
11-Б клас 


