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Всеукраїнський тиждень права 
Віталіївною відвідали правоос-
вітні конференції, виховні годи-
ни, відеолекторії, тренінги, ви-
ставки малюнків та тематичних 
експозицій на правову темати-
ку.  
   З начальником відділу Єміль-
чинського бюро правової допо-
моги Садурською А.С. був про-
ведений "Юридичний діалог" 
для учнів 8-9 класів. За участі 
прокурора Новоград-
Волинської місцевої прокурату-
ри Каменчука І.О. відбувся 
"Урок права" для учнів 7, 10-11-
х класів. 
 Всеукраїнський тиждень права  
сприяв  формуванню правової 
культури та правової свідомос-
ті, підвищення рівня знань учнів 
щодо гарантованих їх Конститу-
цією та законами України прав 
у різних сферах життя.  

  В Україні щороку у грудні, почи-
наючи з 2008 року, проводиться 
Всеукраїнський тиждень права з 
нагоди річниці прийняття Зага-
льної декларації прав людини. В 
рамках проведення Всеукраїнсь-
кого тижня права  учні нашої 
школи разом зі своїми наставни-
ками  вчителем права Жабро-
вець Тетяною Валеріївною, соці-
ально-психологічною службою 
школи Макарчук Тетяною Воло-
димирівною та Міхеєвої Любов’ю 

правила безпеки життєдіяль-
ності та заходи безпеки у по-
всякденному житті. Вогнебор-
ці продемонстрували нам по-
жежно-рятувальне обладнан-
ня, що є у них на озброєнні, 
розповіли про випадки пожеж 
на території району та про 
причини їх виникнення. Також 
ми змогли відчути себе у ролі  
справжніх рятувальників, по-
сидівши у пожежній машині. 

   В листопаді наша школа 
долучилася до Всеукраїнсь-
кого місячника знань дітьми 
правил безпеки життєдіяль-
ності. Тому 5 листопада 
представники Ємільчинсь-
кого віділення ДСНС прове-
ли урок безпеки “Вогонь—
наш друг і ворог” для учнів 
нашого закладу освіти. 

   На цьому уроці ми озна-
йомилися із діяльністю по-
жежно-рятувальної служби і 
зрозуміли, якими важливими є 

Для мене це було особливо ціка-
во, тому що мій дідусь теж колись 
був  пожежником. В захваті були і 
хлопці наших класів, адже  саме в 
такі митті і зроджується  мрія про 
вибір майбутньої професії. 

  Саме цей урок дав нам чітке ро-

зуміння правил поводження з вог-
нем.                                                                                                                         

Чиж Катерина 6-Б клас 
    

Вогонь  - наш друг і ворог 



Традиції і звичаї українського народу 

вітряка із сірників. 
Над роботою 
учень працював 
по три години про-
тягом п’яти днів. 
Саме завдячуючи 
великій наполег-
ливості і великому 
терпінню робота 
була виконана 
досконало. Ще є 
талановиті діти! 
       В середу учні 
7-Б класу  провели свято хліба »Хліб 
наш насущний…» На свято були за-
прошені учні 7-А та 6-Б класів, які 
змогли дізнатися багато цікавого про 

хліб, прийняти участь у вікторині, а по 
завершені свята змогли поласувати ви-
робами з муки: пиріжками з маком, буб-
ликами, печивом, варениками, смачним 
короваєм. 
       Екскурсоводами музею були прове-
дені екскурсії для учнів 1-х класів. 
       В четвер був проведений загально-
шкільний захід для 1-9-х класів - конкурс 
колядок. Захід був проведений з метою 
відродження традицій святкування Різд-
ва. Особливо активними були учні 1-4-х 

класів. Колядки 
були оригінальні  
і жодна не повто-
рювалася. Я спо-
діваюся, що на 
Різдво своїми 
колядками ви 
зможете подару-
вати радість на-
шим односель-
цям. 
      Від щирого 
серця хочеться 
подякувати за 
участь у конкурсі 

колядок учням 1-9-х класів, класоводам, 
класним керівникам, вчителю музики. 

                                                                        
Рада музею 

    Тиждень народознавства  у цьо-
му навчальному році пройшов са-
ме під такою назвою. 
        В ході тижня було проведено 
багато цікавих і змістовних захо-
дів. 
        В понеділок екскурсоводами 
Расенчук Софією, Гранісевич Вік-
торією, Омельченко Юлією було 
проведене експрес-повідомлення 
на тему «Хліб у житті людини» се-
ред 1-7 класів. Учні дізналися  про 
історію випікання хліба, про став-
лення наших предків до святині, 
про важливість хліба у житті людини. 
       У вівторок була проведена ви-
ставка виробів з дерева, лози, соло-
ми, вишитих серветок в №1, 2 корпу-
сах школи. Учні всіх класів взяли 
активну участь. В цей день був про-
ведений конкурс на кращу творчу 
роботу «Український млин» та 
«Український тин». Серед початко-
вих класів варто згадати самих акти-
вних учасників: Кириленко Злата 1-
А, Салькіні Діана 1-А, Андросова 
Аліна 1-А,Решодько Альбіна 2-Б, 
Поліщук Владислав 2-В, Мошківсь-
кий Рувим 9-А, Поплавський Дмитро 
10-А.Особливо хочеться відмітити 
роботу учня 10-А класу Волощука 
Валентина. Учень виготовив макет 

   “Хліб наш насущний” - під такою 
назвою в нашому класі пройшов 
захід. Ці слова взяті із головної мо-
литви, яка була залишена людству. 
   Наші предки завжди намагалися 
жити в гармонії з людьми і Вищим 
Розумом, тому ніякої справи не роз-
починали без Божого Благословен-
ня. З молитвою прокладали першу 
борозну, засівали поле, збирали 

урожай, випікали хліб. 
   Готуючись до свята ми ознайоми-
лися з історією появи зернових, з 
процесом випікання хліба  в Давній 
Греції і в Україні, як роками зберіга-
ли закваску для хліба, яку роль віді-
гравав хліб в житті людини, а також 
ми дізнались, як впливає сучасний 

хліб на людську пам’ять. 
   Ознайомилися зі звичая-
ми і традиціями викорис-
тання хліба – Жоден обряд 
не відбувався без хліба: 
народжувалася дитина – 
несли хлібину, хрестили 
маля – дарували хліб, вво-
дили в храм – несли хліби-
ну, виряджали дітей у до-
рогу – мати загортала окра-

єць хліба у хустинку, на ново-
сілля йшли з хлібом, на весілля 
випікали коровай, в поминальні 
дні обов’язково несли хліб до 
церкви. 
   Згадали ми і темні сторінки в 
історії нашого народу: Голодо-
мор, блокадний Ленінград, як 

люди, не маючи що їсти, пу-
хли від голоду. Тисячі не-
винних людей померли не-
винною смертю. 
   Їх пам’ять ми вшанували 
хвилиною мовчання і запа-
леною свічкою. Також ми 
дізналися, що хліб – це ве-
лика святиня, подарована 
нам Богом, тому ми повинні 
шанобливо ставитися до 
неї. Ніколи не кидати під но-
ги: 

Не кидайсь хлібом, він святий! 
В суворості ласкавій, 
Бувало каже дід старий 
Малечі кучерявій. 
Не кидайся хлібом, то ж-бо гріх!- 
Іще до немовляти, 
Щасливий стримуючи сміх 
Бувало каже мати. 
   В заключних словах класний ке-
рівник Катерина Володимирівна 
побажала, щоб у наших серцях 
проріс великий колос добра, лю-
бові і поваги, щоб наша душа була 
величною, як безкрає пшеничне 
поле, щоб у кожній родині на столі 
завжди був пахучий хліб, щоб ніко-
ли не втрачали смаку українського 
хліба, і ніколи не знали голоду.  

Ковтонюк Анна, 7-Б клас 

Хліб наш насущний 



Плекаємо юних математиків 

   Багато 

різноманіт-

них захо-

дів прове-

ли вчителі 

точних на-

ук протя-

гом тижня 

математи-

ки, фізики та інформатики в нашо-

му закладі освіти. Тиждень відбувся 

з 09 по 13 грудня.  

   Для учнів школи були організовані 

математичні інформаційні хвилинки 

(вчитель Омельченко Лідія Олекса-

ндрівна), турнір юних математиків 

(вчитель Яценко Юрій Михайло-

вич), інтелектуальна гра "У пошуках 

геніїв" ( вчитель Лаше-

вич Ірина Олександрів-

на), математичний 

квест "Математична 

скринька" (вчитель 

Омельченко Лідія Оле-

ксандрівна), гра 

"Розумники" (вчителі 

Романуха  Валентина 

Борисівна та Дмитренко Ірина Оле-

ксандрівна), "Математичний феєр-

верк" (вчитель Дмитренко Ірина 

Олександрівна), "Золотий 

диск" (вчитель Омельченко Тетя-

на Василівна) та прес-

конференція "Вплив магнітних 

полів на живі організми" (вчитель 

Боровик Ніна Олексіївна.). Також 

для учнів діяла ексклюзивна ви-

ставка геометричних тіл. Горбатюк 

Софія, 10-А клас 

 Школярі із задоволенням вирішува-

ли цікаві задачі, були кмітливими та 

   Побували ми і в диспетчер-
ській, звідки контролюється 
вся електрика. При пожарі 
звідси можна виключити еле-
ктрику. 
  Мені дуже сподобалась ця 
екскурсія, вона пізнавальна і, 

разом з тим, навчальна. 
 

Волощук Андрій, 7-А клас 

   Недавно ми, учні 7-А класу, ра-
зом з учителем основ здоров’я 
Самченко Тетяною Омелянівною 
побували  на екскурсії в РЕМ. Ця 
організація здійс-
нює розподілення електричної 
енергії в межах адміністративно-
го району, вирішує питання збуту 
електроенергії, оплати за її вико-
ристання, а також контролює до-
тримання спо-
живачами Пра-
вил користу-
вання електри-
чною енергією  
   Коли ми 
приїхали, нам  
розповіли пра-
вила безпеки 
при користу-
ванні елек-
тричними при-
ладами. Нам 
показали елек-
тролічильники, 
пристрої, які 
вимірюють напругу в розетках. 

Ще нам розповіли, де яка 
напруга. 
   Ми дізналися про електро-
лінію, в якій найбільша  
напруга. Особисто я 
дізнався, що в проводах 
напруга 1000Вт,  а в розетці 
– 220Вт. 
   Ще нам повідомили, якщо 
провід обірваний,  то непо-
трібно його торкатися або 
наближатися до нього. Обо-
в’язково сповістити дорос-
лих про неполадку або по-

дзвонити на номер 112. 

Екскурсія в РЕМ 



Андріївські вечорниці 

 учасники курсу “Практичної журналістики” (керівник 
 Палько Наталія Миколаївна) та курсу “Дизайн та оформлен-

ня друкованих видань” (керівник Дідус Ірина Миколаївна), учні 
10-А класу (класний керівник Дідус Ірина Миколаївна). 
Головний редактор:  Кур’ята Олександр 
Художній редактор:  Буздуган Діана  
Журналісти: Чиж Катерина, Ковтонюк Анна, Горбатюк Софія, 

Волощук Андрій, Расенчук Софія.   

                                                                           

«Гей, на наших вечорницях                                                                                                               
Хто сумний - розвеселиться» 

       З-поміж найбільших народних 
зимових свят чи не найвеселішим та 
найочікуванішим був день Андрія, 13 
грудня, коли за українським звичаєм 
збиралися всім селом в одній хаті на 
так званих «великих» вечорницях, 
влаштовуючи там усілякі забави. 
      Там панував неповторний дух 
жартів та веселих пісень, де лилася 
повноводною рікою мелодійна укра-
їнська пісня, де парубки силою міря-
лися, а дівчата, наче квіточки, мліли 
від задоволення приготування варе-
ничків та вишивання, гадання та об-
рядів. 
      Останні роки національний коло-
рит все більше набуває популярності 
на святах – і це безперечно. Вся Єв-
ропа захоплюється нашими неповто-
рними стравами, традиціями, красою 
природи і дівочої вроди… 
       З метою відтворення обряду, 
наш веселий, креативний творчий 3-
Б клас передав настрій та емоції ук-

раїнських вечо-
рниць. Тут було 
розкрито красу 
обряду. Учні 
мали велике 
бажання відро-
джувати і обері-
гати народні 
звичаї, робити 
добре і мудре. 
Виконуючи ба-
гато пісень та 
таночків, діти 
наповнювали 

свої душі почуттям любові до рідно-
го краю. 
       Це було  свято української на-
родної пісні, бо які ж вечорниці без 
неї – милої, веселої, дорогої нам з 
дитинства – української народної 
пісні. 
       Веселі конкурси, чарівне воро-
жіння, запальний український та-
нець, смачна калита – все дарува-
ло радість. Але особливо були до 
смаку гарячі варенички та калита, 

які для учнів 
приготували 
батьки разом 
з вчителями. 
        Ми зав-
жди будемо 
відтворювати 
і втілювати в 
життя наші 
свята та тра-
диції.                                                                                                                       
Матяш Мари-
на Андріївна, 
класний керів-
ник 3-Б класу        

     Старий рік минає, новий 
наступає, а з ним і чудове 
свято - Різдво, яке з нетер-
пінням очікує дітвора, споді-
ваючись на подарунки під 
ялинкою, можна поспівати 
колядки та просто порадіти. 
 Хоча далеко ми відійшли 
від справжньої сутності цьо-
го свята, але десь в глибині 
душі ця радість генетично 
закладена нашими предками. 
          І ось саме з метою відро-
дження традицій нашого народу, 
пов’язаних з Різдвом, учні нашої 
школи взяли активну участь у кон-
курсі на кращу колядку. 
          Колядка - це спадщина бага-
товікової творчості віруючого 
українського народу та свідчення 
про те, з якою глибиною пережива-
ли наші предки таїнство Боговті-

лення, святкуючи Різдво 
Христове. Ці скарби різ-
двяної спадщини в Укра-
їні збереглися і сьогодні 
відроджуються.  
         В конкурсі взяли 
участь учні 1-9-х класів. 
Свято проходило у два 
тури: для 1-4-х та 5-9-х класів. 
Особливо з великою відповідаль-

ністю готувалися учні 1-4-

х класів. Готували не лише колядку, а 
й  традиційний одяг, вертеп, різдвяну 
зірку, костюми ангелів.  Серед стар-
ших класів варто відмітити учнів 6-А 
та 9-Б класів за оригінальність. 
Я вважаю, що такі заходи надовго за-

лишаться у 
нашій пам’я-
ті.     
 На Різдво ми 
зможемо 
привітати 
наших одно-
сельців зі 
святом  коля-
дкою. 

                     
Расенчук Со-

фія,  
учениця 8-А класу,                                                                        
екскурсовод музею 

 

Колядує Україна 


