
  

 

Промайнули непомітно 
три осінні місяці, три 
місяці життя кожного з 
нас. Комусь ці дні запа-
м'ятаються перемогою у 
спортивних змаганнях та 
інших досягненнях , а 
деяким осінні дні запа-
м'ятаються  на все життя 
першим освідченням у 
коханні . Остання декада 
листопада подарувала 
нам чудові , сонячно-
блакитні дні, які так на-
гадують весняну погоду 
початку  квітня. Здавало-
ся , що не буде попереду 

зими з її морозами, сніга-
ми та віхолами. Але зима 
взяла владу у свої руки. І 
ось вже малеча висипала 
на двір, щоб пограти в 
сніжки , покататись на 
санках і ковзанах . А як не 
м и л у в а т и с я  т и м и 
―витворами мистецтва‖ , 
як зима готує нам щодни-
ни . То прикрасить дерева 
колючим інеєм, фантасти-
чними бурульками, вдяг-
не кожну стеблинку та 
гілочку в неповторні сні-
гові шати, намалює дива-
кувато-морозні візерунки 

на вікні . Мине зовсім не-
багато часу і в наших до-
мівках запахне аромат-
ною хвоєю ялинок , дітво-
ра з довгоочікуваною ра-
дістю стане прикрашати 
лісових красунь та з нете-
рпінням чекатиме пода-
рунків від    Діда Мороза. 

Отож, будемо сподівати-
ся , що попереду нас чека-
ють лише приємні хвили-
ни, години  , дні, а в на-
ших сім'ях все буде га-
разд.  

 

    Руденко Анастасія 
  10-Б клас 

Шановні учні та вчите-
лі! Вітаємо Вас на сторін-
ках газети, вперше випу-
щеної нами, учнями 10-Б 
класу. Надіємося, що 
спілкування з нами Вам 
сподобається, і Ви стане-
те нашими активними 
читачами! 

 Вітаємо Вас з наступа-
ючим Новим роком! Ми-
нув ще один семестр на-

вчання. Настає новий рік, 
який принесе нові радощі 
і турботи, а найголовніше 
- здоров’я кожному з нас. 
А тому бажаємо всім у 
новому 2010 році кріпи-
тись тілом і духом, успіхів 
в усіх починаннях, здійс-
нення заповітних мрій! 
Нехай новий рік принесе 
Вам лише приємні неспо-
діванки, а турботи та не-

гаразди залишаються у ста-
рому році! Смійтесь, свят-
куйте, розважайтесь від 
усієї душі, нових Вам вір-
них друзів і особистих пе-
ремог! 

  Нехай кожен Ваш день і 
година будуть щасливими і 
приносять лиш е найкраще 
Вам і Вашим  близьким!!! 

 
Від учнів 10-Б 

В ОЧІКУВАННІ СВЯТА 
В ЦЬОМУ НОМЕРІ: 
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Арештович Олена Воло-
димирівна, Чиж Ірина 
Іванівна, Климчук Наталія 
Володимирівна, які виборо-
ли перші місця. 

   За результатами район-
них предметних олімпіад 
49 перших-третіх  місць з 12 
предметів належать нашим 
учням. Це найкращий ре-
зультат серед навчальних 
закладів району. 

Ми завжди віримо у 
наших учнів і учителів. 
Лише особистість може 
виховати особистість. І 
це підтвердили цьогорі-
чні районні олімпіади 
та конкурс «Учитель 
року».  

 Лауреатами конкурсу 
учительської майстер-
ності стали  педагоги  

Миновська М.(9-Б), 
Євтух С.(8-Б). Дармо 
грай Д.(8-Б)., Жилюк В. 
(6-А), Москальчук М.    
(4-Б) 

Нехай щастить Вам, 
дорогі переможці, у під-
коренні вершин шкіль-
ної науки та учительсь-
кої майстерності!  

Палько Н.М.—заступник 
директора  школи 

23 учні-переможці (Імісце) 
представлятимуть район 
на обласних змаганнях: 
Овсійчук С.(8-Б), Руденко 
А.(10-Б), Палько М.(11-А), 
Радчук М.(11-А), Романчук 
І.(11-А), Степанчук М.(11-
Б), Ляшук М.(11-В), Рома-
нюк А.(10-А), Дмитренко 
Н.(11-А), Боковенко І.(10-
Б)., Коршак Ю.(9-А), Алі-
луйко Н.(9-Б), Дмитренко 
О.(9-Г),  

Ми завжди віримо у наші перемоги 
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     9 грудня в Ємільчинській  гімназії 
відбувся європейський форум, на яко-
му були присутні гості з Польщі1 

      У форумі брали участь 4 школи. 

       Наша школа представляла Фран-
цію. Ведучими були Романюк  Анас-
тасія та Броневицький Роман, які роз-
повіли глядачам про традиції, винахо-
ди та великих людей Франції. Також 
було представлено уривок з казки А. 
де Сент Екзюпері ―Маленький 
принц‖, вірші у виконанні Алілуйко 
Наталії та запальний танець каченят, 
який викликав посмішку у кожного з 
глядачів. 

      Ємільчинська гімназія представля-
ла Велику Британію. Звичайно, тут не 
обійшлось без короля, королеви та 
легендарної п’єси В.Шекспіра ―Ромео 
і Джульєтта!‖ Особливо яскравим був 

шотландський танець. 

      Третьою виступила Барашівська 
школа. Феміда - богиня правосуддя  
розповіла про Грецію та Олімпійські 
ігри. 

      Глядачі не тільки дізналися істо-
рію виникнення Олімпійських ігор, 

а й побачили сильних та швид-
ких атлетів. 

      Рихальська школа представля-
ла Польщу. Родзинкою їх виступу 
був танець, на який учні запроси-
ли всіх бажаючих глядачів. А в 
кінці їх виступу гостей та гляда-
чів почастували смачним тортом. 

        Підсумком форуму став ене-
ргійний танець ―Калина‖ учнів 
11-А класу нашої школи, який 
залишив багато позитивних  емо-
цій у глядачів. Яскраві народні 
костюми танцюристів, приємні 
посмішки, з любов’ю виконаний 
танець поставили українську кра-
пку першого Європейського  дня 
у нашому районі. 

              Арештович Світлана. 

Наша країна—родюча, багата, 

Навіть старенька солом'яна хата. 

Наше багатство—надбання країни— 

Гори, ліси, широкі лани, 

Гарні дівчата, могутні сини, 

Пісні веселі, дзвінкі голоси, 

Скарб і багатство—наша країна. 

Разом із нею ми—Україна. 

Січкар Олександр 

Великий і білий, як з яблуні цвіт, 

Перший сніг у повітрі летить 

На дерева, машини, дорогу. 

Він лягає пухнастою ковдрою 

На вії мої та долоні, 

І на синім моїм підвіконні 

Білий, білий, як з яблуні цвіт. 

Перший сніг у повітрі летить. 

Січкар Олександр 

Французька родина щодня органі-
зовувала розваги та цікаві екскурсіїї 
містом Булонь. Вадим розказав, що 
це місто було засноване Юлієм Це-
зарем у 55 році до н.е. Довгий час 
місто було єдиним зв'язком між Анг-
лією та Францією. Саме місто вра-

жає тури-
стів поєд-
н а н н я м 
середньо-
вічних та 
сучасних 
пам'яток. 

Вадимові 
було цікаво побувати на великому 
футбольному стадіоні. Булонці—
справжні шанувальники футболу. 

Родина, в якій відпочивав Денис 
Остапчук проживає у  невеликому , 
але красивому місті зі середньовіч-
ними та готичними архітектурами. 
Денис розповідав, що найперше, що 
він відчув—це різницю у часі. Фран-

цузька родина його дуже гарно при-
йняла. Щодня вони влаштовували 
прогулянки та розваги. Денис розка-
зав, що відвідав столицю Франції—
Париж. Це місто вразило його своєю 
красою. В Парижі йому найбільше 
сподобалася Ейфелева вежа.  

Денису дуже сподобалась францу-
зька кухня. Він з родиною відвідував 
ресторани, де краще познайомився з 
французькими стравами. Ще Денис 
катався на катері. Морська подорож 
його вразила. 

 Пані, в якої він відпочивав, позна-
йомила Дениса з французькою музи-
кою. Вона грає на трьох музичних 
інструментах, а також гарно співає і 
танцює. 

Надіємось, що ще не раз наші учні 
побувають у цій гостинній країні, і 
ми почуємо багато цікавих розпові-
дей про неї. 

              Алілуйко Наталія,  9-Б 

Кожна країна—це неповторна 
культура. У кожної—свої традиції, 
звичаї. В усіх країнах є дивовижне, 
дуже відоме, те, що так хочеться 
побачити. Напевно, тому кожна 
людина мріє поїхати за кордон. 
Мабуть, найбільше про це мріють 
діти. Франція є однією з найбільш 
цікавих країн для подорожей. 
Адже, Франція - це країна вишу-
каності, високих манер, краси. 
Вона зачарує і збентежить кожно-
го. Французька асоціація ―Нор-Па
-де-Кам” вже декілька років забез-
печує відпочинок дітей, які про-
живають у Чорнобильській зоні, у 
французьких родинах.  

Учні нашої школи також відпо-
чивали там. Серед них— Вадим 
Шпак та Денис Остапчук. 

Родина Вадима Шпака проживає 
у місті Булонь-сюр-Мер. Це неве-
лике місто на півночі Франціїї. 

Відпочинок у Франції 

Україна 

                           Погляд у Європу 

Наш постійний дописувач 
Саша Січкар завітав знову 
до нас з новими віршами. 
Пропонуємо їх вашій увазі. 

Перший сніг 
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Вже всім вам відомо, що учні нашої 
школи люблять займатися спортом! 
Кожного року ми святкуємо перемогу 
наших команд. Вже цього року, хоч і 
провчились лише семестр, ми маємо 
значні здобутки: 

-волейбольна команда хлопців (грою 
відзначились: Волощук О., Тимощук В., 
Мельник Р.) та баскетбольна - перші в 
районі; 

- волейбольна команда дівчат – без 
сумніву також перша в районі. 

І хоч нашій молодій команді баскет-

яблуко‖. У всіх конкурсах хлопці 
продемонстрували неабияку сприт-
ність, винахідливість, ну і, звичайно, 
силу. 

 З перших і до останніх хвилин 
змагань попереду йшли учні 10-Б 
класу, з чим ми їх і вітаємо. Безпереч-
но, учні 10-В і 10-А також гідно пред-
ставили свої класи. Зокрема, 10-В 
переміг естафету, і лише кількох ба-
лів їм  не вистачило до першого міс-
ця. Всі учасники були нагороджені 
подарунками. 

 

               Руденко Анастасія, 10-Б 

  Як ви знаєте, кожного року в нашій 
школі  в честь 6 грудня проводяться 
з м а г а н н я  с е р е д  х л о п ц і в —
десятикласників. Отож, в п’ятницю 11 
грудня, в нашому спортзалі відбулося 
свято ―Нумо, хлопці!‖ 

 Традиційними були такі конкурси, 
як підтягування на жердині, підняття 
г и р і ,  о д я г а н н я  З З К 
(загальновійськовий захисний ком-
плект). Окрім цього були конкурси:  
―Хто найшвидше пришиє ґудзика‖, 
―Хто швидше і найкраще почистить 
картоплину‖, ―Хто найшвидше з’їсть  

“Нумо, хлопці!!!”  

в нашій школі.  

Команда переможців 

болісток не вдалося взяти гору над 
командою Підлубів, проте деякі 
спортсменки з нашої школи змагалися 
на обласному рівні в їх складі, де в 
зоні області зайняли перше місце.  

А ми тим часом чекаємо на блискучі 
результати в обласних змаганнях на-
ших волейбольних та гандбольних 
команд, як дівчат так і хлопців, адже 
того року вони завоювали другі місця 
(гандбол – хлопці, дівчата; волейбол—
хлопці).           

Михнюк Оксана 10-Б 

навчатись, без надії завжди споді-
ватись, словом, ділом творити 
добро , щоб усе на Вкраїні за на-
ми багатіло, росло і цвіло.‖ 

     Наша шкільна родина налічує 
29 учнів. Всі учні доброзичливі, 
відповідальні , старанно викону-
ють свої доручення. Приймають 
активну участь в житті школи та 
поза нею. Є активними учасника-
ми гуртків: ―Танцювального ―,   
―Футбольного ―, відвідують музи-
чну школу. Свої акторські та тво-
рчі здібності ми реалізуємо під 
час шкільних свят, культурних 
заходів. Про це свідчать призові 
місця , які ми отримали під час 
проведення шкільних свят ― Свя-

      У житті кожної людини є 
декілька важливих етапів, на-
вчання в школі– один із 
них .Нам пощастило навчатись 
у школі , де панує культ знань , 
де працюють справжні майст-
ри , тому ми сміливо дивимось у 
майбутнє. 

      Шкільні роки—це свята , 
подорожі, дружба. У школі ми 
вчимося дружити, прощати, 
бути милосердними, а це так 
важливо в наш час. Крім знань 
зі школи ми у майбутньому ви-
несемо найцінніше—вміння 
бути людьми.  

      Для цього ми керуємося деві-
зом класу :  ― Наш девіз: добре 

того Валентина‖ , ― Дня гумору‖. 

     Всі ми дуже любимо нашого клас-
ного керівника Тетяну Валеріївну, і 
вона любить нас. Вона—це наша 
Тетяна Валеріївна, а ми—це її клас. 
Вона є для нас наставником і стар-
шим товаришем, найближчою і най-
дорожчою людиною після батьків, 
до неї звертаємося ми зі своїми радо-
щами і прикрощами, з конкретними 
планами і мріями. Звичайно, ми не 
ангели. Але ми будемо старатися 
вчитися , щоб не підвести своїх вчи-
телів та батьків , і у майбутньому 
одержали професію  і впевнено по-
чували себе в житті. 

           Учні 8-А класу 

11-13 грудня в м. Чернігові в І турі дитячої ліги України з волейболу команда ДЮСШ (Ємільчине), основу 
якої складають дівчата нашої школи, перемогла суперників з м. Красилів (Хмельницька обл.) 3:1. В напруже-
ному матчі поступилися господаркам змагань команді "Чернігівбуд" 2:3 та лідеру змагань - команді з м. Кос-
топіль (Рівненська обл.) 0:3.  



Email: emschool_1@ukrpost.ua 
 

Шкільний сайт: 
www.emschool1.at.ua 

Над випуском працювали :10-Б клас 
на чолі з класним керівником 

Онопченко Л.О. 
Комп’ютерна верстка- 

Дем’янчук Наталія 
Художій редактор- 

Мартиненко Катерина 
Літературна редакція- 

Руденко Анастасія 
Михнюк Оксана 

.А також творча група курсу 
“Основи журналістики” 

на чолі з Палько Н.М. 
Технічна підтримка-К.В.Філоненко  

ЗОШ №1 

Яким ми хочемо бачити Новий рік? 

сподіваються, як завжди, 
на подарунки, призи, а 
середня та старша ланка 
чекають від свята ціка-
вих конкурсів., в яких 
вони зможуть проявити 
свою кмітливість, сприт-
ність, художні здібності, 
та на більше відведеного 
часу на розважальну 
дискотеку. 

Бажаємо нашим учням  
здійснення всіх їхніх 
сподівань та мрій у на-
ступному році—білого 
тигра. Щоб школярі 
отримали максимум 
задоволення від свята. 

Новий рік—це чудове, 
світле, сповнене споді-
вань свято, яке чекає як 
малий, так і дорослий. 
Перед усім—це родинне 
свято, атмосфера любо-
ві, довіри, взаєморозу-

міння у колі сім'ї. А на-
ша школа—це велика 
дружня родина, і ми 
кожного року святкуємо 
Новий рік разом. 

Провівши невелике 
опитування серед учнів, 
ми дійшли висновку, що 
всі чекають чогось ново-
го, більшого, цікавого. 

Учні початкових класів 

Наш Новий рік буде спов-
нений розважальними кон-
курсами як для дітей, так і 
для вчителів, та запальною 
дискотекою з чудовими при-
зами, солодощами, сміхом та 
радістю.. Завітають до нас 
також казкові герої. Від вас, 
любі друзі, потрібно тільки 
гарний настрій та усмішки. 

Романюк Анастасія, 10-А 

Чи є щось на світі таке, що ми 
досконало знаємо? Ми не знаємо, 
що з нами буде завтра, чому ми 
насправді живемо на цьому світі. 
Ви задумувались над тим, чому ми 
бачимо сни? ―Це реакції мозку‖, - 
кажуть науковці. Але ж вони так 
часто бувають віщими! Який в них 
сенс? Можливо, так хтось хоче по-
передити... Кожен день ми, по іне-
рції, проводимо майже однаково. 
Ми забуваємо радіти найменшим 
посмішкам долі, бо вже звикли до 
них і чекаємо більшого. Шукаємо 
щастя, не помічаючи його за пле-
чима. Ми просто загрузли в сірих 
буднях життя. Але ніхто не може 
бути впевненим, що для нього 
наступить завтра. 

Сьогодні, можливо, останній день, 
коли ти бачиш тих, кого любиш. Тому 
не потрібно чекати чогось невідомого, 
а просто радіти з того, що в нас є май-
бутнє. Не вагайтесь робити перший 
крок! Якщо завтра не прийде ніколи, 
ти  будеш жалкувати про той день, 
коли не знайшов часу для посмішки, 
обіймів, поцілунків, для того, щоб ска-
зати слова подяки, попросити проба-
чення або признатися в коханні. Це 
такі дрібниці, але саме на них і буду-
ється щастя. 

Ніколи не треба бідкатись про 
те, що життя підносить тільки 
горе, біль і нещастя. Бог не поси-
лає слабкій людині багато випро-
бувань, їх отримують лише силь-
ні, щоб стати ще сильнішими. 
Так ми дорослішаємо, розумні-
шаємо, набираємося досвіду. Го-
ворять, що той, хто мало плаче, 
багато бачив у своєму житті. То-
му треба проводити кожен день, 
кожну мить свого життя, немов 
останню. Знаходити навколо се-
бе світле, хороше, незважаючи ні 
на що. Вірити в світле, хороше 
майбутнє, але й не забувати , що 
на цьому світі ми лише мить, яка 
зветься життям… 

Дем’янчук Наталія, 10-Б 

Яка чудова, чарівна ніч! 

Солодощі і мерехтіння шарів! 

Скільки тостів сердечно звучить,  

Скільки добрих і щирих слів! 

Миру, щастя, любові, тепла 

Новий рік хай виконає мрію! 

В кожен дім цей рік принесе 

Радість, віру, любов і надію! 

 

Михнюк Оксана, 10-Б 

 


