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Святкове завершення «Тижня науки» 

В науці сила і в науці слава, 

Світ без науки не такий яскравий, 

То лиш здається, що без неї краще жити, 

Бо лиш вона все здатна пояснити! 

А всі науки про природу – суть буття, 

За ними наше з вами майбуття. 

Першого грудня ми офіційно закрили 

«Тиждень науки» в ЗОШ №1. Ми подумали, що 

варто нарешті придумати щось таке, про що б 

пам’ятали завжди – це я про цьогоріч 

започатковану традицію «Параду наук», де 

відзначатимуться переможці та призери 

різноманітних наукових конкурсів та олімпіад. 

А чи бачили ви тих юнаків та дівчат, які 

розгулювали теренами школи в стрічках з написом «Еліта школи»? Так ось, саме вони – головні 

персони свята – наше наукове майбутнє не лише школи, а й, можливо, країни! Успіхів їм, та 

досягнення наукових висот! 

Драчук Оксана, 6-Б клас 

«Патріотичний марафон»: що ти знаєш про Україну? 
Щомісяця для якихось із класів 

влаштовується конкурс «Патріотичний 

марафон», на якому учні демонструють знання 

про Батьківщину та нагадують про свої таланти 

школі. 

Цього місяця жереб випав на 8-мі класи. Вони 

яскраво показали себе, увесь час конкурсу 

пролетів непомітно, адже настільки позитивними, 

кмітливими і драйвовими виявилися наші 

школярі! Хоча, ми й так це знали, але зайвий раз впевнилися…  

Якщо коротко, то «ПАТРІОТИЧНИЙ МАРАФОН для учнів 8-х класів: весело, цікаво, смачно, 

інтелектуально, продуктивно!!! Не обійшлося і без фотосесії!» 

А що знаєш ти про Україну? Бо, можливо, саме ваш клас наступний??? 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 
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День збройних сил України 
День збройних сил України – одне з 

найважливіших свят в нашій країні, особливо в цей 

час. Воно з’явилося ще в 1993 році, майже відразу 

після прийняття Україною незалежності. Одразу 

після того, День збройних сил України щорічно 

відзначають 6 грудня.  

Впродовж дня, на великих перервах, учні 

середньої ланки мали "активно-музичні" перерви, а 

старшокласники переглянули відеоролики до Дня 

збройних сил України. 

В честь цього свята у приміщенні спортивного 

залу школи відбулося спортивно-розважальне 

дійство. Все почалося з привітання гуртківців 

ПЛАСТУ "Морських котиків" та "Джури" - нащадків 

козацької слави. Колодій Андрій Тарасович, що був 

нагороджений грамотою "За сумлінне виконання 

обов’язків та з нагоди свята" у цей день, провів 

змагання серед учнів 10-го та 11-го класу. Учасники 

продемонстрували високий рівень підготовки зі 

стрільби, підтягуванні на перекладині, 

складання/розкладання автомата, віджиманні від 

підлоги, підніманні гирі на швидкість, а ще у чищенні 

картоплі та пришиванні ґудзика. За підсумками 

конкурсної програми перемогла команда учнів 

11 класу.  

Було весело, цікаво, активно, стильно, швидко... 

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

МАНить, ну, МАНить нас цей МАН…  
Субота, 16-го грудня, була відповідальною, хвилюючою і продуктивною! Учні закладу, юні 

науковці, брали участь у конкурсі-захисті наукових робіт МАН.  

Вітаємо переможців: Яржемського Валентина 

(9-А, секція біології, педагогічний керівник 

Дечковська Віра Олександрівна), Губійчука Романа 

( 9-А, фізика, педагогічний 

керівник Хаврун Галина 

Борисівна), Дячука Андрія 

(10 кл., українська мова, 

педагогічний керівник 

Собчук Наталія Миколаївна), 

Крилюка Максима (10 кл., 

англійська мова, 

педагогічний керівник 

Смажна Янна Іванівна) та 

лауреата Гнатишина 

Ярослава (9-А, історія, педагогічний керівник Пристайчук Ольга Євгенівна). 

Бажаємо Яржемському Валентину та Губійчуку Роману перемоги на 

обласному етапі конкурсу!!!  

Ох і розумники ж є серед нас!!! Так тримати! 

Сорочинська Дар’я, 7-Б клас 
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Калита, Калита, з чого ти 

вилита? 
13.12.17 р. у ЗОШ№1 відзначали 

свято Андрія Первозванного. Це одне з 

найулюбленіших свят молоді у 

народному календарі. Але найцікавіші 

дійства цього свята відбуваються 

напередодні - 12 грудня у "Андріїв 

вечір".  

У цей день відбувалися великі 

молодіжні гуляння, дівочі ворожіння на 

пампушках тощо. Але найбільш 

поширеною була гра в "Калиту". Дівчата 

випікали великого круглого коржа з 

діркою посередині, на якому витискали 

нехитрий орнамент, і підвішували його 

до сволока. Іноді місили тісто на відварі 

любистка: щоб хлопці любили. 

Сторожив калиту 

так званий "Пан Калитинський", тримаючи в 

руці квача, обмащеного в сажі. Інший учасник 

гри, осідлавши коцюбу ("Пан Коцюбинський"), 

скакав до нього, і між ними відбувався 

жартівливий діалог. 

Веселими жартами зустріли "Андрія" учні 6-

В та 5-А. Дівчата ворожили на майбутнє, а хлопці 

вправлялися у спритності. 

Мартинюк Римма, 10 клас 

«Прибрав себе – прибери й 

планету…» 
Наближається Новий рік… Всі ми, 

незалежно від віку і захоплень, чекаємо з 

нетерпінням зимових свят.  

Це не тільки час подарунків, канікул і 

казкової атмосфери, але й можливість виявити 

свої творчі здібності. Тому напередодні свята 

ЗОШ№1 перетворилася у "чарівну країну". 

Яскраві композиції, вітражі на вікнах, святково 

прикрашені кабінети, коридори, ялинка, 

сніжинки,... все 

це старання 

учнів, батьків 

та класних 

керівників.  

Школа до 

зустрічі Нового 

2018 року 

готова!!!))) 

Світенко Юлія, 7-Б клас 
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«Я нечемним був у школі, / Ніс розбив я на футболі, / Вітер в голові 

гуде, / Миколай до мене не прийде...»  
День святого Миколая в Україні 

кожного року відзначають 19 грудня. А 

чи написали ви йому листа і що саме 

попросили цього року? Та й чи впевнені, 

що заслужили ці подарунки? Якщо так, 

то вранці 19 грудня знайдете під 

подушкою все, що хотіли, якщо ж ні, то 

отримаєте різочку. 

Найбільше цього свята чекає 

українська дітвора. У своїй уяві 

хлопчики та дівчатка, здебільшого, 

малюють таку картину: сивобородий 

чоловік із величезним мішком, в якому 

безліч 

подарунків, 

спускається 

з небес і у 

супроводі своїх помічників – ангелика та чортика, непомітно підкладає 

під подушку коробки з дарунками або прутики.  

І ось 19.12.17 р. він завітав до учнів ЗОШ#1 ім. М. Островського на 

захід "Святий Миколай, ти до нас завітай!" Окрім св. Миколая, до дітей 

прийшли в гості його помічники: Цимбал Г. Л., Савчук Р. В., 

Костюк В. В., які вручили дітям смачні солодкі подарунки до свята. 

Музика, танці, конкурси, хороводи, веселий сміх та гарний настрій - 

саме так пройшло свято Миколая у початковій школі. Усі отримали 

солодкі подарунки, а казкові герої привітали дітей, розповіли про 

традиції відзначення Свята Миколая. Учні підготували вірші, пісні, хороводи, запальні танці та 

флешмоб. 

Урсу Тетяна, 10 клас 

Ялинонька, гори!!! 
Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших 

календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом 

століть щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх 

континентах, яку знають, люблять і яку з нетерпінням 

чекають 

люди. 

Цікаво та 

насичено 

пройшли 

Новорічні 

заходи і в нашій рідній ЗОШ №1. Виступи 5-А,Б та 6-В 

вразили оригінальністю, яскравими костюмами. Змістовні 

виступи запам’яталися дітям, батькам. 

Приємно здивували учні 8-11 класів. Атмосфера свята була казковою. Акторська майстерність 

8-х класів, веселі мюзикли від 9-х класів, подорож 10-го класу у майбутнє, та ціла новорічно-музична 

вистава від учнів 11 класу - нікого не залишили байдужими! 

А якщо прийшов Новий рік, то це очевидний знак, що канікули не за горами!!! А як 

проводитимете ви новорічні свята? 

Тарасюк Олександр, 11 клас 
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Новорічний карнавал: а що одягнеш ти? 
Новий рік — найбільш таємниче, чарівне й улюблене 

свято для дітей. Встановлення і прикрашання ялинки 

кольоровими кулями, очікування подарунків, інші всілякі 

клопоти часом змушують забути батьків про карнавальний 

костюм для їх дитини.  

Разом із новорічними святами на долю батьків випадає 

ще одне серйозне випробування - дитячі ранки. 

Найкраще готуватися до цього святкової події 

заздалегідь. Для початку визначтеся, ким хоче бути ваша 

дитина на святі, і не важливо, де ви будете відзначати: у 

великій галасливій компанії або вузькому домашньому колі.  

Свята і святкові ранки 

приносять дітям багато 

радощів, викликають позитивні 

емоції, сприяють вихованню 

моральних і естетичних 

почуттів. Святковий, гарний 

одяг, в якому діти виступають 

на «ялинці», приносить їм 

естетичну насолоду, 

прищеплює любов до 

прекрасного, сприяє розвитку 

творчих здібностей. 

Дітям хочеться свята завжди. Не так. СВЯТА ХОЧЕТЬСЯ ВСІМ І ЗАВЖДИ! Вибір новорічних 

урочистих костюмів 

неймовірно широкий: ви 

можете одягнути свою 

дитину в костюм принцеси, 

снігуроньки або лисички. 

Одне можна сказати точно: 

саме карнавальний костюм 

допоможе створити 

атмосферу справжнього 

свята, принесе море 

чарівництва і радості вашій 

дитині. 

При виборі 

вирішальним фактором 

повинні стати бажання і 

вподобання дитини: далеко 

не всі дівчатка мріють 

блищати на ранку або 

іншому заході в костюмі звичної снігуроньки або принцеси – багато хто з великим задоволенням 

приміряють образ відв’язних піраток, милих відьмочок або безстрашних розбійниць.  

 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 



«Життя – це не місце, а рух» Генрі Форд                            7 

На зв’язку з Х’юстоном…   
Новий рік – це завжди період очікувань, здійснення мрій та бажань. Ми попросили наших 

респондентів – учнів та вчителів – відповісти на декілька наших запитань, щоб приблизно 

уявити чого вони прагнуть в наступному році.  

Запитання: 1. Як Ви святкуватимете Новий рік? 2. Чого Ви очікуєте найбільше у Новому році? 

3. Чого б Ви собі побажали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельник Вероніка, Блащук Софія, 7-Б клас 

Вітаємо з Новим Роком! 
Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі 

друзі були поруч. Нехай здійсняться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні 

події, а життя наповниться любов’ю, добротою, світлом! 

Бажаємо, щоб Новий рік приніс не тільки щастя, але і впевненість у завтрашньому дні, 

щоб кожний ранок починався з відчуття радості й задоволення! Нехай вас переповнює жага 

до нових звершень, енергія та щира радість від життя, яка сама по собі є безцінним даром! 

Хай світле новорічне свято увійде у Ваше життя, принісши з собою достаток, тепло 

родинного вогнища, здоров’я та приємні сюрпризи, радісні зустрічі і посмішки. Бажаємо 

щодня знаходити привід для щастя, завжди відчувати себе закоханими в життя. 

Щиро ваша редакційна колегія «Рукопису»!  

1. В колі сім’ї. 

2. Змін на краще. 

3. Дівчата, мені б 

хотілося більше спокою 

та часу. 

Юлія Йосипівна 
 

1. В сімейному колі. 

2. Щастя собі та своїй 

сім’ї! Щастя всім! 

3. Французькі парфуми. 

Наталія Володимирівна 
 

1. З друзями. 

2. Хороших учнів. 

3. О, щось смачне, гарні 

ручки, щось новорічне, якусь 

прикрасу!) 

Надія Василівна 

 

1. В колі сім’ї. 

2. Тільки позитив. 

3. Ну, яких подарунків… 

Щоб в новому році учні 

краще вчились – це основне! 

Ну, і хотілось би, щоб все 

було добре, миру… здоров’я. 

Володимир Андрійович 

1. Хочу поїхати на Мальдіви або в Єгипет. 

Кудись туди, де тепло… 

2. Підвищення заробітньої платні та 

покращення в нашій державі. 

3. Майбах Фантом останній… Ну, це 

автомобіль там, ну, не знаю… Десь мільйонів 20 

доларів. Ну, і звісно ж острів хочу собі. Десь 

поблизу Мальдів або Карибських островів…  

Олексій Юрійович  

 

1. У сімейному колі. 

2. Хорошого настрою, 

гарних новин, здоров’я і миру. 

3. Дуже смачних 

мандаринів.) 

Оксана Вікторівна 
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Жартівливий гороскоп на 2018 рік 

(Продовження, початок у №3) 

Жовта Собачка хвостиком виляє, 

Знакам зодіаку щастя обіцяє. 

Зірочки стовпилися – гороскоп строчать, 

І Фортуна з ними! Кожен буде радий! 

 

 

 

 

 

 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 

Над випуском працювали: 
Головний редактор Гуля Олена. 

Заступник редактора Кушпель Поліна. 

Команда талановитих кореспондентів: Ротаєнко Тетяна, Тарасюк Олександр, 

Мартинюк Римма, Урсу Тетяна, Гурш Вікторія, Кушпель Поліна, Світенко Юлія, 

Сорочинська Дар’я, Мельник Вероніка, Блащук Софія, Драчук Оксана, Дитина Ганна. 

Гороскоп для Терезів 

Яскравий, сонячний день, 

Ваги сіли на пеньок, 

І подарунки розбирають, 

Нічогісінько не втрачають. 

У свитці лежить удача, 

А в коробочці успіх, 

Гроші є, а як інакше?! 

І в пакеті дзвінкий уміх! 

І любов лежить окремо, 

Пощастить у Собачий рік, 

Купідон прицільний вогонь 

За шанувальником веде! 

Гороскоп для Водолія 

Водолії, шампанське лийте, 

Та й вина ви не шкодуйте, 

Будемо відзначати успіх, 

У рік Собачий без перешкод 

Всі вирішуються справи, 

І крутиться голова 

Від любові й від удачі, 

Ви щасливчики, і отже, 

Гроші є, і посада теж, 

Але про це скажемо пізніше. 

Вигляньте поки в віконце, 

Там для вас сонце сяє, 

Лелеки щосили літають, 

Зустріч з дивом обіцяють! 

Гороскоп для Козерога 

Козероги знову в печалі, 

Що знову сталося?! 

Мерзенний вас дістав 

начальник, 

Гроші випали у вікно?! 

Все чудово, усе вдало, 

Будинок, сім’я, пухнастий 

кіт, 

Та й на улюбленій дачі 

Сад у порядку, город. 

Ну-ка, швидко посміхнулися, 

Вбралися і вперед, 

Зірки у вас не обманулися, 

У рік Собачки щастя чекає! 

 

Гороскоп для Риб 

Ах, пустунки ж ви, Рибки, 

В житті жодної помилки! 

Все за планом, все, як треба 

І за вас Собачка рада. 

Але не нудно вам, 

хлопці/дівчата?! 

Наче в армії солдати. 

Сон, обід за розкладом, 

Ідеальні створіння! 

Ну-ка, Рибки, ніжки в руки, 

І не буде в житті нудьги. 

Авантюри і пригоди, 

Все відмінно, без обману! 

Гороскоп для Скорпіона 

Небо темне, і зірки  

Вже розсипались скрізь, 

Скорпіони, адже не пізно,  

Побувати на висоті. 

Вгору кар’єра, і солідний  

Треба вам вибрати костюм, 

Щоб не було образливо, 

Потрібен дорогий парфюм. 

А Собачка Земляна 

Будиночок побудує вам, 

На Рубльовці, кожен знає. 

І золота вам кілограм! 

Гороскоп для Стрільців 

Гей, Стрільці, така тема 

Накривайте швидко стіл, 

І вирішуйте ви дилему, 

Чим покрити вам нині 

підлогу? 

Ламінатом, або плиткою,  

Чи паркет вам замудрить, 

Але не витрачайте гроші 

«шибко», 

Адже ще на весіллі пить. 

Нині Жовта Собачка 

Запросила тамаду, 

Діставайте ви заначку, 

Я на святечко прийду! 


