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Про чарівний, дивний час… 

«Канікули! Канікули – радіє дітвора. До нас ідуть канікули, до нас спішать канікули. 

Канікули, канікули! Канікули, УРА!». Так… З 

пісні слів не викинеш… 

Ось і почалися канікули! Час, коли не знаєш, 

яке число і який день тижня!  

Канікули - це кращі моменти в житті дітей та 

підлітків. Це ті періоди, коли ні про що не 

потрібно думати, ні про які домашні завдання, не 

потрібно ходити в школу. Тобто спиш скільки 

хочеш, гуляєш, відпочиваєш. 

Канікули - це коли прокидаєшся, а через 2 

години вже темніє.  

Ось всі думали ... Канікули, зараз на каток, в 

кіно, ще куди небудь, а самі всі вихідні 

просидите в інтернеті! Ось можна було б на 

канікулах в школу ходити ... Але щоб не 

вчитися, а так поїсти, «поскаженіти»! 

 А ось, коли канікули закінчуються, треба 

знову повертатися в школу, недосипати, 

вчитися, робити домашні завдання, мало 

залишається часу «погуляти», але що поробиш, 

вчитися теж потрібно, тому що всьому має бути 

міра. Адже, під час навчання, ви набираєтеся 

нових знань, які згодяться вам в подальшому 

житті. Хвала небесам, що це учнівське щастя – канікули –  нам продовжили: замість одного тижня – 

два з половиною! Але, всеодно МАЛО!!!  Тепер нас знову чекають уроки, домашні завдання та 

книжки… 

Драчук Оксана, 6-Б клас 

16 листопада світ відзначає Міжнародний день толерантності 
Взаємне проникнення культур, мов, традицій, трансформація суспільних ідеалів та 

цінностей… 

З розвитком суспільства до людей прийшло 

розуміння, що Земля не є надто великою, вона – наш 

спільний дім, всі люди в якому – сусіди. А для того, 

щоб людство успішно розвивалося, треба знаходити 

точки порозуміння. У безмежному морі 

різноманітних культур, релігій, думок, ідей, що 

належать людям різних країн на планеті, на допомогу 

має прийти «рятувальне коло» толерантності. В ЗОШ 

№1 було проведено інформування спеціально до 

цього дня, щоб нагадати учням, що вони плем’я,  а 

цілком культурні особистості. 

Поради підвищення толерантності: 

Бути позитивними. • Бути активними. • Говорити 

тільки за темою. • Говорити від свого імені. • Не 

критикувати: кожний має право на власну думку. • 

Говорити те, що думаєш. • Говорити коротко і по 

черзі. Дотримуватися регламенту. 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 
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День Гідності та Свободи в Україні 
21 листопада українці відзначають одне з нових, але знакових подій в історії України - День 

Гідності та Свободи. 

Свято відзначається щороку згідно з 

Указом Президента 13 листопада 2014 

року і встановлено на честь початку 

цього дня двох знаменних і доленосних 

подій у новітній українській історії: 

Помаранчевої революції 2004 року та 

Революції Гідності 2013 року. 

День Гідності та Свободи став 

своєрідним наступником свята Дня 

Свободи, що відзначався на честь 

Помаранчевої революції з 2005 по 2011 

роки 22 листопада, але згодом був 

скасований. 

День Гідності та Свободи – це вшанування 

пам’яті жертв та постраждалих під-час Революції 

2013 року. Побиття студентів-мітингувальників, 

Герої Небесної Сотні – це ціна за вияв свого 

міцного духу, нескореність правилам гри 

нечесних політиків, прагнення побачити Україну 

кращою серед інших. Ми не могли забути про цю дату, тому в ЗОШ №1 було створено «Куточок 

пам’яті», де кожен міг віддати шану нескореним. 

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

«Творчий портрет» шестикласників 
Чи змогли б ви «намалювати» (креативно представити) себе? А 

свій клас? Правда, річ із непростих?! Але не для учнів 6-их класів! 

Які вони круті!!! 

Як виявилось, серед них 

багато співаків, декламаторів, 

спортсменів (навіть є 

представник східних 

єдиноборств – це я до того, 

щоб ніхто не «нарвався» – 

знаєте, попереджений 

значить озброєний!) та 

ще вагон і 

велетенський візочок 

просто талантів!  

Креативними, самобутніми, непередбачуваними, 

нестандартними були сьогодні для школи її 

шестикласники. У таких незвичних амплуа ми ще їх не 

бачили… Тому, згадуючи цей конкурс, «Творчий портрет», 

з гордістю можна сказати, що наша школа ще не один раз 

засяє на «Шепетівському Олімпі шкіл».  

Блащук Софія, 7-Б клас 



Альма-матер представляє…                                                  4 

Тиждень науки та День науки в ЗОШ №1 
Особливо цікаво та насичено пройшла «наукова середа» у ЗОШ#1 

(29.11.17). Ми влаштували день виставок та захисту юних науковців, 

учнів 4-х класів. Предметні науки мали змогу «презентувати себе», 

зацікавити, розкриваючи маленькі таємниці під час різноманітних 

дослідів. А учні 4-х класів 

відчули себе сьогодні справжніми 

науковцями!  

Оце то потіха була для усіх! І 

про властивості води ще раз 

пригадали, і «виверження 

вулкана» 

побачили, та 

ще усього 

багато різного 

почули… 

Коротше, до Дня науки були готові! Щоб відзначити 

це міжнародне свято, школа привітала юних 

науковців-старшокласників, членів МАНу, із їхніми 

звершеннями та побажали досягнення нових вершин 

та олімпів.   

Пишаємося ними!!! 

Мартинюк Римма, 10 клас 

Mens sana in corpore sano 

У здоровому тілі — здоровий дух 
In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. 

Sport macht die Menschen gesund, hält sie in Form, macht 

sie ausdauernd und kraftiger, organisierter und disziplinierter. 

Fast alle Sportarten sind populär in unsere Schule, sowie 

Fußball, Voleyball  und Tennis erfreuen uns besonders. In 

jeder Schule treiben die Schüler Sport. Vor allem haben sie 

Turnstunden. Nach den Stunden können sie in verschiedenen 

Sportklubs und Sektionen trainieren, verschiedene Sportarten 

betreiben. Wir üben uns im Springen und im Laufen. Sehr oft 

spielen wir Volleyball. Oft finden Wettkämpfe in 

verschiedenen Sportarten in unserer Schule statt. Ich spiele 

schon 5 Jahre 

Voleyball, je 

mehr ich 

spiele, desto 

mehr gefällt 

es mir. Wir 

sind stolz auf die ukrainischen Sportler. Die Schüler 

unserer Schule wollen auch gerne Sportler werden. Viele 

träumen sogar davon, Weltmeister zu werden und große 

Sporterfolge zu erzielen. Wir hoffen alle, dass unsere 

Träume sich verwirklichen. 

Olexandr Piven, 11 klasse 
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Deutsch um die Ecke 
Актуальність німецької мови у сучасному світі та в українському 

суспільстві 

«Wer keine Fremdsprache spricht, kennt auch seine Muttersprache nicht» 

Johann Wolfgang von Goethe 

 «Хто не розмовляє іноземною мовою, той не знає своєї рідної мови» 

Йоганн Вольфганг Гете 

 

У полоні Евтерпи… 
22 листопада 2017 року відбувся шкільний конкурс читців віршів «Наша земля – Україна» 

для учнів 4-5 класів. 

Поезія примушує нас жити напруженим емоційним життям і прагне навчити сприймати дійсність 

як опосередковану через поетичне слово. Виразне читання є 

одним із засобів перевірки розуміння нами твору. Щоб вияснити, 

як глибоко вплинула поезія на нас, журі, під час виявлення 

кращого декламатора поезії, відмічали емоційний стан слухачів. 

Жюрі конкурсу підбило підсумки та відзначило популярність 

поетичного слова серед учнів, бажання створювати образи та 

розуміння творів класиків української літератури. Тому, з 

декламування маємо такі результати: 

І місце: Косовський Д.(4-А), Юшко С. (4-Б), Ковалик А. (5-А), 

Німець А. (5-Б). 

ІІ місце: Охрімчук Б. (4-В), Степанюк С. (4-В), Хацаюк Н. (5-А), Мандебура В. (5-А), Юзвенко З. 

(5-Б). 

ІІІ місце: Петренко Д. (4-Б), Орлєнко О. (4-Б), Плаксюк А. (5-А), Потапкіна Д. (5-А), Дашицька К. 

(5-А), Янчук О. (5-Б), Барон Р. (5-Б). 

Виразне читання: 

І місце: Яремчук Д. (5-А). 

ІІ місце: Сослюк І. (5-А). 

Щиро вітаємо переможців!!! А ви, решта, так зможете? 

Тарасюк Олександр, 11 клас 

Поширення 

90 мільйонів людей у більше 

ніж 40 країнах світу 

розмовляють німецькою. 

 

Міжкультурна комунікація 

Європейські мови є ключем 

до вивчення європейської 

культури та формування 

європейської свідомості. 
 

Креативність 

Дивитись фільми мовою 

оригіналу, читати книжки, 

мовою автора – це особливе 

задоволення. 

Доступність вивчення 

 наявна база англійська мова; 

 забезпечення підручниками; 

 доступ до самостійного; 

 вивчення через Інтернет-ресурси; 

 цікаві методи навчання. 

Успішне майбутнє 

 курс на Європу; 

 можливість навчання за кордоном; 

 більші шанси отримання 

гарантованої роботи; 

 можливість переїзду до Німеччини; 

 можливість підтвердження рівня 

володіння мовою за допомогою 

мовних курсів; 

 визнання дипломів та сертифікатів 

німецьких вузів. 
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Чи є нам що подивитись «рідненького»? 
Для кожної людини дуже важливо відчувати себе 

частиною великої культурної традиції. Упевнена, сила 

кожної особистості і кожної держави загалом саме в 

її індивідуальності, самобутності, відмінності від усіх 

інших. 

 У цьому контексті кіно – справді наймасовіше з 

мистецтв. Це унікальна можливість донести ідеї до 

максимальної 

кількості 

глядачів не тільки всередині держави, але й за її межами. І 

сьогодні створенням потужної кіноіндустрії займається 

багато молодих держав. 

«Мамай» Олеся Саніна 2003 року став першим 

україномовним фільмом, який представляв Україну на премії 

«Оскар». Інший фільм цього режисера «Поводир» став 

найкасовішим українським фільмом. 

З останніх досягнень – «Незламна», фільм 2015 року про 

українську жінку-снайпера, при бюджеті в 5 мільйонів 

доларів отримала в світовому прокаті 9 мільйонів. 

«Тіні незабутих предків», можливо, один із найкращих 

українських 

фільмів жахів на 

сьогоднішній 

день, що не 

зважаючи на 

легку наївність, 

дарує надію на 

успіх вітчизняного кіно в майбутньому. 

У червні 2015 року режисер Любомир Левицький 

оголосив про початок виробництва фільму під назвою #SelfieParty. За його словами, ініціатором ідеї 

став продюсер компанії Solar Media Сергій Лавренюк. 

«Плем’я» – шокуючий фільм, в якому ви не почуєте музичного 

супроводу і людської мови. Герої 

фільму – глухонімі учні інтернату. 

У спеціалізованому закладі, для 

недочуваючих, існують свої 

жорсткі і лякаючі порядки. У 

систему намагається влитися 

Сергій, який недавно був 

зарахований в школу.  

То чи є розвиток? 

Можемо гордо сказати, що є. 

Українське кіно стає тенденцією, а 

не виключенням. За даними 

Держкіно, станом на зараз тільки за 

державної підтримки у виробництві 

перебуває більше 100 фільмів. 

Чекаємо прем’єр!  

А що з українського кіно бачив 

ти? 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 
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Чому білі ведмеді не їдять 

пінгвінів? 

Це питання іноді ставлять навіть на 

олімпіадах з біології. Відповіді бувають різні. 

Наприклад, кажуть, що ведмедям не подобається 

запах пінгвінів. 

Також існує думка, що при вигляді ведмедя 

пінгвіни стрибають у воду і легко рятуються від 

білих хижаків. Однак, все насправді набагато 

простіше. 

Вся справа в тому, що пінгвіни і білі ведмеді 

живуть на різних полюсах Землі. Пінгвіни 

живуть на Південному полюсі, в Антарктиді, а 

білі ведмеді – на Північному, в Арктиці. І 

зустрітися їм не судилося. Може це й на краще. :) 

Світенко Юлія, 7-Б клас 

Цікаві факти про сіль 

 В Індії вираз «я їм його сіль» означає, що «він 

мене утримує і я йому зобов'язаний». 

 В середні віки ціна солі була настільки висока, 

що вона грала роль грошей, як і інші цінні 

предмети. 

 На початку 1800-х років сіль була в 4 рази 

дорожча, ніж яловичина. 

 Тільки 6 відсотків всієї видобутої солі 

використовується в харчових цілях, ще 17 

відсотків часто використовується для боротьби 

з обмерзанням вулиць і доріг в зимовий період. 

 У кінці 17 століття сіль була головним 

вантажем, який перевозили з країн Карибського 

басейну в Північну Америку. Вона 

використовувалася для засолювання 

найдешевших сортів риби, якою годували рабів 

на цукрових плантаціях. 

Урсу Тетяна, 10 клас 

Історія виникнення планети Земля 
Відштовхуючись від Теорії Великого Вибуху і грунтуючись на дослідженні радіоактивних 

елементів і їх ізотопів, вчені 

з'ясували, приблизний вік земної 

кори, - він становить близько 

чотирьох з половиною мільярдів 

років, а вік Сонця - близько п'яти 

мільярдів років. Так само, як і вся 

галактика, Сонце утворилося в 

результаті гравітаційного 

стиснення хмари міжзоряного 

пилу, а слідом за світилом 

утворилися і планети, що входять в 

Сонячну систему. 

Що стосується утворення самої 

Землі як планети, саме її 

народження і формування тривало сотні мільйонів років і проходило в кілька фаз. На фазі 

народження, підкоряючись законам гравітації, на її все зростаючу поверхню падала велика кількість 

планетезималей і великих космічних тіл, що склали згодом практично всю сучасну масу землі. 

Під дією такого бомбардування відбулося розігрівання, а потім і розплавлення речовини планети. 

Під впливом сил гравітації важкі елементи, такі як ферум і нікель, створили ядро, а з більш легких 

з'єднань утворилися земна мантія, кора з лежачими на її поверхні континентами і океанами, і 

атмосфера, яка спочатку сильно відрізнялася від теперішньої. 

Сорочинська Дар’я, 7-Б клас 
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Жартівливий гороскоп на 2018 рік 

Жовта Собачка хвостиком виляє, 

Знакам зодіаку щастя обіцяє. 

Зірочки стовпилися – гороскоп строчать, 

І Фортуна з ними! Кожен буде радий! 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження в наступному номері… 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 
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Гороскоп для Овна 

Стрибай, Овен-один в карету, 

В гості їдь до поета. 

У рік Собачий пощастить, 

Адже стоять вже біля воріт 

І удача і успіх,  

Чути звідусіль сміх. 

Будинок затишний, дача, 

баня,  

Кум грає на баяні. 

Гроші сиплються дощем, 

Загалом, проставляйся, 

чекаємо! 

Гороскоп для Лева 

Не ричіть, Леви, грізно, 

Жовтий Песик біля воріт, 

В гості прибіг. Не пізно? 

Відкривайте ширше ріт. 

Будуть смачні сюрпризи: 

І пельмені, і шашлик, 

Загалом, всі ваші капризи, 

Жовтий Пес виконає в мить. 

До речі, грошики літають 

Біля вас не просто так, 

Поповнення обіцяють, 

Ви щасливчик, саме так! 

Гороскоп для Рака 

Ви тому не лякайтесь, Раки,  

Сміливо рухайтеся вперед, 

Рік спокійний, немає бійки, 

Та й сварка вас не чекає. 

Це Жовта Собачка 

Постаралася для вас, 

Новий будинок, крута тачка,  

І на сніданок ананас. 

На обід омари в клярі, 

Марципани і шербет, 

Ви такого не чекали?! 

Від Фортуни вам респект! 

Гороскоп для Діви 

Красиві і безтурботні, 

Розумні й гарні, 

Про Дів мова, звичайно, 

Здійсняться їх мрії. 

І в Жовтий Собачий рік 

Все ідеально буде, 

Над минулим ви не плачте, 

Фортуна голубить. 

І гроші у валізі, 

Вже біля дверей стоять, 

Коротше, ви в нірвані, 

Вам зірки говорять! 

Гороскоп для Тельця 

Не приховуй, Телець, ти 

щастя, 

Адже воно у твоїй лише 

влади. 

Будуть гроші, слава буде, 

І любов не забуде,  

В гості тихо забреде, 

І ще кар’єра чекає. 

Ти з Собачкою подружися, 

І, звичайно, не скупися. 

Запроси на свято нас –  

Рік пройде шикарно, клас! 

Гороскоп для Близнюків 

Боязко Песик усміхнеться, 

Шкірку Жовту протре, 

Від сну Близнюк 

опам’ятається, 

І кар’єра вгору попре. 

Тачка нова, наряди, 

І обранець чудо, 

За тебе всі зірки раді, 

Через місяць, в неділю, 

Чекай гостей – солідний 

дядько, 

З пропозицією прийде, 

Ти підписуй, не дивись, 

Зірки правду пишуть, от! 


