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«Даєш карантин!» 

У зв’язку з оголошенням у школах про введення карантину діти з радістю залишаються  

вдома. Добре, якщо є бабусі, сусідки, знайомі, до яких ми завжди зможемо навідатись. А якщо 

нема? Чим зайнятися, коли вдома сам? 

Сам у квартирі – мрія багатьох школярів, вони завжди знайдуть, чим зайнятися, окрім виконання  

уроків і домашніх обов’язків. Тут і телевізор, і 

комп’ютер, і планшет тощо. Найголовніше, коли ви 

залишаєтеся вдома самі, ви повинна чітко усвідомити: 

є речі, яких робити не можна за жодних обставин. 

Нікому не можна відчиняти дверей, навіть якщо це 

прийшла сусідка чи подруга мами.  Вхідні двері 

повинні відчиняти лише дорослі.  

Не можна по телефону незнайомим людям 

розповідати, що ви зараз самі вдома, а мама прийде 

тільки через годину. Незнайомим людям потрібно 

відповідати приблизно так: “Мама зараз дуже зайнята і 

не може поговорити з вами. Зателефонуйте через 

годину”.  

Не можна нічого кидати з балкона та з вікна. До вікон взагалі краще не підходити і не визирати на 

вулицю.  

Не можна гратися з електропобутовими приладами та газовою плитою. 

А найкращий варіант – поки батьки на роботі поприбирати в домі, помити посуд та виконати інші 

домашні справи. І ви зайняті, і батькам приємно (може, ще й презент отримаєте ). 

Драчук Оксана, 7-Б клас 

День писемності та мови 
День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 

9 листопада. Встановлене воно було 9 листопада 1997 року указом Президента України. 

За православним календарем – це день 

вшанування пам’яті преподобного Нестора-

літописця –  письменника-агіографа, 

основоположника давньоруської 

історіографії, першого історика Київської 

Русі, мислителя, вченого, ченця Києво-

Печерського монастиря. Дослідники 

вважають, що саме з преподобного Нестора-

літописця і починається писемна українська 

мова. 

Колись цього дня віддавали до школи 

дітей. Батьки зі школи йшли до церкви та 

ставили свічку перед образом преподобного, 

вірячи, що він допоможе дитині вивчитися. І, 

що головне, вчитися все життя багато, старанно і завжди. Адже «користь від цього є велика», 

бо «Хто вчиться змолоду – не зазнає на старість голоду». А в нас у школі було проведено 

інформування для 8 класів  «День  української писемності та мови. День Нестора Літописця», 

арт-перерва «Спробуймо писати кирилицею» для 5-6 класів, мовний квест для 7 класів. 

Відбулось написання радіодиктанту єдності, до якого долучились усі бажаючі учні та 

учителі. Все це створило атмосферу свята, затишку та тепла. І на душі ставало неймовірно 

радісно, бо рідна мова була, є і буде! 

Гурш Вікторія, 9-Б клас 
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У ЗОШ # 1 є свій буккросинг «Книгооберт» 
А чи знаєте ви, що таке Bookcrossing? Чи доводилося вам «звільняти» книгу? Ні? 

Тоді учні Шепетівської ЗОШ#1 розкажуть вам про це, тому що мають свій куточок 

книгооберту. 

Сьогодні відбулось 

відкриття   розвивального 

простору – шкільного 

Bookcrossing  «Книгооберт», 

під час якого дітей 

проінформували, що 

буккросинг – рух є 

надзвичайно популярним у 

світі.  І ми хочемо заохотити 

якнайбільше дітей школи стати 

буккросерами, адже  читання 

дає не тільки естетичну 

насолоду, а й сприяє розвитку 

мовлення, інтелекту, дає 

поживу для гострого розуму.  

Бібліотекар школи Тетяна 

Петрівна Ніверчук познайомила з ПРАВИЛАМИ шкільного буккросингу: 

1. Маєш вдома цікаву книгу, яку вже прочитав і тепер перекидаєш  її з місця на місце, - 

принеси у шкільний кругооберт.  

2. Залиши на одній із полиць із побажанням на вкладці наступному читачеві. 

3. Новий читач, який бере книгу, має записатися у літописі кругооберту, який знаходиться 

тут, на полиці. 

4. Прочитавши, не забудь принести книгу у буккросинг, щоб знову «звільнити» для 

наступного читача. 

5. На вкладках залишайте 

короткий відгук про книгу. 

6. Приносьте ті книги, які, дійсно, 

вам цікаві. А значить, будуть 

цікавими і для інших! 

7. Не захаращуйте полиць 

макулатурою, яку вдома хотіли 

викинути, адже букк росинг- це не 

збір вторсировини, а місце початку 

подорожі книги! 

8. Пам'ятайте: вихована, 

інтелігентна людина шанує книгу, а 

книга виховує інтелігентність, 

інтелект, розвиває розум! 

Отже, якщо ти фанат читання і в 

тебе з часом назбиралось багато 

прочитаної цікавої та актуальної літератури, якою хочеться поділитися, то сміливо вирушай 

до нас. Гарна книга, мов музика, вабить та чарує. 

Книгам не місце на полицях, вони повинні подорожувати! 
Мельник Вероніка, 8-Б клас 
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Панна Осінь в ЗОШ №1 
Краса врятує світ. 

Це довели сьогодні 

дівчата, які брали 

участь у святі «Панна 

Осінь». Учасниці 

представили себе у 

конкурсі «Візитка», 

інформація у відео 

розповіла про дівчат 

цікаву історію, 

продемонстрували 

свої здібності і 

таланти.  

Сабадишина 

Олександра і Кушнір 

Анна танцювали 

енергійний танець, а 

у Сидорчук Альони 

він був чуттєвий. 

Хурс Анна показала 

акробатичні трюки, які захопили подих. Чарівна музика флейти звучала у виконанні Блащук 

Софії. Печерська Дарія розповіла про свої секрети та пристрасть до кулінарії.  

Найбільшу підтримку залу і «Приз глядацьких симпатій» виборола Хурс Анна. «Міс 

Фантазією» стала Блащук Софія, «Міс Чарівність» отримала Сабадишина Олександра, 

титулом «Міс Привабливість» нагороджена Печерська Дарія, «Міс Симпатією» стала  

Кушнір Анна. Титулом «Віце-міс панна Осінь» проголошено Хурс Анну. «Панною Осінь – 

2018» і корону переможниці отримала Сидорчук Олена.  

Вітаємо усіх дівчат з перемогою! 
 Мартинюк Римма, 11 клас 

«Здоровим бути – це модно!» 
Людина – досконалість природи. Але для того, щоб вона мала можливість користуватися 

благами життя, насолоджуватись його красою, дуже важливо мати здоров'я. «Здоров'я – не 

все, але все без здоров'я – ніщо», – казав Сократ. 

Учні  Шепетівської ЗОШ #1 провели ряд заходів на тему:  «Здоровим бути – це модно». 

Учні 4-Б, 3-В   виготовили лепбук, 

складали пазли у групах.  

4-А було виготовлено колаж, 

підібрано прислів'я та поради щодо 

здорового способу життя. 

У 4-В класі день розпочався з 

ранкової зарядки. 

У заходах  також  активну участь 

брали учні 3-А, 2-В, 2-Б, 5-Б та 2-А 

класів. Усі отримали купу задоволення, 

бадьорості та позитиву, і кожен відчув, 

що «Здоровим бути модно!» 
Світенко Юлія, 8-Б клас 
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День Гідності та Свободи 
День Гідності і Свободи в ЗОШ №1 пройшов 

під гаслом «Пам'ятаємо героїв України». Ранок 

розпочався із покладання квітів до пам'ятника 

Героям Небесної Сотні, де учні 11 класу 

вшанували їх хвилиною мовчання і запалили 

свічки як символ пам'яті.  

Відбулися години мужності, де учні 

поспілкувалися з учасниками АТО, переглянули 

відеофільм «Небесна сотня. Завжди пам'ятаємо». У шкільному коворкінгу усі переглянули 

фрагменти тих моментів, які відбулися у 2014 році на Майдані Незалежності у Києві. 

Підсумком дня стало запалення лампадок на Площі Слави учнями та вчителями закладу. 
Сорочинська Дар’я, 8-Б клас 

Шкільні баталії 7-х та 8-х класів  

Без знання своїх коренів, традицій  народу не  виховати особистості.  Так,  у Шепетівській 

ЗОШ № 1  проведено «Патріотичний марафон», у 

якому взяли участь учні 7-х класів. Мета заходу – 

виховання у дітей почуття гордості за свою державу, 

прагнення стати її повноцінним  громадянином, 

формування в учнів високих моральних цінностей, 

патріотизму. Ми –  патріоти нашої Батьківщини, а ви? 

Мабуть, немає людини, яка б нічим не цікавилась. 

Головне в житті – мати якесь улюблене заняття. По 

тому, що цікавить людину, можна зрозуміти, які риси 

характеру вона виховує у собі. Про це говорили учні 8 

- А та 8-Б класу  на заході  «Світ моїх захоплень». 

Цікавим був виступ учня 8-А класу Костюка Іллі, який зіграв  на саксофоні. Учнем 8-Б класу 

Яцюком Іваном було представлено виставку власних картин. 

Учні з великим задоволенням розповідали про свої уподобання та демонстрували свої 

таланти: малюнки, танці, вишивку бісером, моделювання та багато інших композицій. 

Захоплення, зацікавлення, інтереси – це безмежний світ можливостей для кожного. Саме так 

можна побачити своїх однокласників з іншої боку і потоваришувати з ними! 
Блащук Софія, 8-Б клас 
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Психогеометричний тест, який визначить тип вашої особистості 
Цей тест допоможе вам визначити психологічні характеристики своєї особистості за 

допомогою простих геометричних фігур. Яку б фігуру ви не вибрали – це є ваша основна 

фігура, або суб'єктивна форма. Вона дає можливість визначити ваші головні, домінуючі риси 

характеру та особливості поведінки. 

Для цього уважно погляньте на наступні фігури: 

 

Оберіть одну з геометричних фігур, про яку можете сказати: «Це – я!». Для цього 

постарайтеся відчути свою фігуру (якщо у вас виникли труднощі з вибором, тоді оберіть ту 

фігуру, яка першою привернула вашу увагу). 

Якщо ви обрали «квадрат», то ви – невтомний трудівник. Працьовитість, старанність, 

потреба доводити розпочату справу до кінця, завзятість, що дозволяє домагатися закінчення 

роботи, – ось основні якості істинних «квадратів». Витривалість, терпіння і методичність 

зазвичай роблять «квадрата» висококласним фахівцем у своїй галузі. Цьому сприяє і жадібна 

потреба в інформації. Всі відомості, якими вони володіють, систематизовані та розкладені по 

поличках. «Квадрат» здатний видати необхідну інформацію моментально. Тому «квадрати» 

заслужено вважаються ерудитами, принаймні, в своїй області. 

Якщо ви обрали «трикутник» – це символізує про ваше лідерство, і багато «трикутників» 

відчувають саме у цьому своє призначення. Найхарактерніша особливість справжнього 

«трикутника» – здатність концентруватися на головній меті. Вони – енергійні, сильні 

особистості. Трикутники, як і їх родичі «квадрати», відносяться до лінійних форм і також 

мають більш розвинену ліву півкулю мозку, а тому здатні глибоко і швидко аналізувати 

ситуацію. «Трикутники» зосереджуються на головному, на суті проблеми. Їх сильна 

прагматична орієнтація спрямовує розумовий аналіз і обмежує його пошуком ефективного в 

даних умовах рішення проблеми. 

Якщо ви обрали «прямокутник» – це символізує про ваш стан переходу і зміни. Це 

тимчасова форма особистості. Це люди, які не задоволені тим способом життя, який вони 

ведуть зараз, і тому зайняті пошуками кращого положення. Причини «прямокутного» стану 

можуть бути самими різними, але об'єднує їх одне – значимість змін для певної людини. 

«Коло» – це міфологічний символ гармонії. Той, хто впевнено вибирає цю фігуру, щиро 

зацікавлений насамперед у хороших міжособистісних відносинах. Вища цінність для «коло» 

– безперечно людське суспільство. «Коло» – доброзичлива форма без гострих кутів і 

найчастіше служить тим елементом, який скріплює як робочий колектив так і сім'ю, тобто 

стабілізує соціальну групу. «Кола» – найкращі комунікатори насамперед тому, що вони 

найкращі слухачі. Вони володіють високою чутливістю, розвиненою здатністю 

співпереживати (емпатією). «Кола» чудово бачать людей і в одну хвилину здатні розпізнати 

удавальника та обманщика. 

«Зиґзаґ» символізує креативність, творчість, хоча б тому, що це єдина унікальна 

розімкнена геометрична фігура. Якщо ви твердо вибрали «зиґзаґ», то вам швидше за все 

властиві образність, інтуїтивність, інтегративність та мозаїчність. Сувора, послідовна 

дедукція – це не ваш стиль поведінки. Думки «зиґзаґа» роблять відчайдушні стрибки від «а» 

до «я», тому багатьом людям важко зрозуміти «зиґзаґів». 
Сільвестр Аліна, 8-А клас 
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НАШ ФОРМАТ!  

 

 

Урсу Тетяна, 11 клас 



І на останок…                                                                        8 
Дошка мемів) 

 

Кушпель Поліна, 9-Б клас 

Над випуском працювали: 
Головний редактор Гуля Олена. 

Заступник редактора Кушпель Поліна. 

Команда талановитих кореспондентів: Мартинюк Римма, Урсу 

Тетяна, Гурш Вікторія, Кушпель Поліна, Світенко Юлія, 

Сорочинська Дар’я, Мельник Вероніка, Блащук Софія, 

Драчук Оксана, Дитина Ганна, Сільвестр Аліна. 
 


