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Як гартувались… хлопці  

Напередодні Дня Збройних Сил України, 5 грудня, у ЗОШ #1 серед учнів 10-11 класів 

відбулися спортивні змагання, 

які сприяли згуртуванню 

колективу, розвитку фізичних 

здібностей, кмітливості та 

спритності. 

Змагання організовано за 

підтримки Шепетівської 

Спілки ветеранів 

Афганістану, яку 

представляли Окорський 

В.М., Андрєєв А.Є., 

Сягровець В.С.  Естафети – 

розбірка та складання АК, 

споряджання магазина 

набоями, віджимання від 

підлоги, накладання джгута – 

непрості змагання, що 

вимагають 100% "віддачі"! 

Боротьба серед команд видалася запеклою – кожна з них намагалася показати найкращий 

результат. 1 місце у змаганнях отримав 10 клас. Призерам  вручено медалі, кубки та грамоти, 

які надала Шепетівська Спілка ветеранів Афганістану . Висловлюємо щиру вдячність за 

підтримку в організації та проведенні змагань, за постійну співпрацю Шепетівській Спілці 

ветеранів Афганістану на чолі з Валерієм Окорським. 
Драчук Оксана, 7-Б клас 

Знай наших! 
Міжнародний фестиваль-конкурс в напрямку класичної музики, пісні, танцю та 

декоративно-ужиткового мистецтва «Талановиті діти України» відбувся 8 грудня у Музеї 

книги та друкарства України, що в місті Києві. Організаторами фестивалю-конкурсу 

виступила Всеукраїнська громадська організація 

«Талановиті діти України» та Міністерство 

культури України.  

Проводиться він із метою розкриття дару, таланту, 

індивідуальності кожної людини. Загалом, за 

звання талановитих дітей у 27 категоріях змагалися 

близько 100 учасників із різних куточків країни. 

Втім, 12-річна шепетівчанка Ангеліна Гаврилюк 

під керівництвом викладача Шепетівської дитячої 

художньої школи Людмили Овсянюк таки змогла 

довести всій країні, що вона талановита. Відтак 

отримала головний приз від журі конкурсу – Гран-

прі в напрямку декоративно-ужиткового мистецтва, 

виконавши роботи «Осінній пейзаж» та «Зимова 

казка».  

Однак, перемога нелегка, адже за нею стоїть не 

один місяць кропіткої роботи юної художниці. 

Гурш Вікторія, 9-Б клас 
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День святого Миколая 
День Святого Миколая малеча завжди чекає з 

особливим нетерпінням, бо це означає, що слухняні дітки 

обов'язково отримають солодощі та подарунки. Ось і 

цього разу мрії дітлахів – учнів 1-3 класів Шепетівської 

ЗОШ #1 – 

здійснилися, адже 19 

грудня до них завітав 

святий Миколай. У 

прикрашеній актовій 

залі учнів чекала 

зустріч з казковими 

героями – Колобком, 

Вовком, Лисичкою… 

Увірвалися на сцену 

й кумедні бісенята.  

Ці бешкетники 

намагалися зіпсувати 

свято, але в них так і 

нічого не вийшло. Помічники Миколая, а саме 

Корпорація "Сварог Вест Груп" на чолі з Агарковим 

Миколою Миколайовичем , Ординський Валеріан 

Йосипович, ПП Гусаров Олександр Олександрович, 

принесли усім діткам солодкі подарунки та іграшки. Щиро дякуємо вам! Приємно, що у такий 

день дитячі мрії можуть здійснитися. Цьогорічне свято запам'ятається малечі надовго, а 

подарунки приноситимуть радість і задоволення! 
Мельник Вероніка, 8-Б клас 

Новорічне свято «п’ятачків» 

Новий Рік – це найчарівніше 

веселе свято, якого діти чекають 

цілий рік. Щороку – нові 

костюми, нові сценарії, нові 

персонажі! 

Красиво прикрашений зал, 

ошатна ялинка, казкові герої 

очікували гостей. Діти 

занурилися в світ казок, 

несподіваних пригод, пісень, 

танців, ігор, конкурсів, 

сюрпризів. Всі із задоволенням 

проявляли свої таланти. 

Швидко промайнув святковий 

день для п’ятикласників, і в 

кожного дорослого і малого у 

серці зародилась надія: в новому 

році неодмінно здійсняться усі мрії, які ми загадаємо під ялинкою. Адже новорічний час 

чарівний, і всі побажання неодмінно здійсняться! 
Блащук Софія, 8-Б клас 
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Ну, і хто ж зверху? 
Хто активніший, кмітливіший, 

вправніший? Дівчата чи хлопці? 

З'ясовували 21 грудня в 

Шепетівській ЗОШ#1 на 

новорічній конкурсно-

розважальній програмі «Хто 

зверху?».  Учні 7-х класів взяли 

активну участь у підготовці та 

проведенні заходу.  

Команди хлопців та дівчат 

продемонстрували свій інтелект, 

увагу, швидкість та командну 

єдність, адже капітанами були 

Дід Мороз та Снігуронька. Гра 

була цікавою та напруженою. 

Проведено конкурси: «Збери 

літери», «Чоловік чи жінка?», 

«Хто я?» Свято 

супроводжувалось жвавою музикою, запальними сценками та піснями. Весело, пізнавально, 

новорічно ми провели час та зарядилися  позитивними емоціями! 
Мартинюк Римма, 11 клас 

«Міжгалактичний новорічний фестиваль» 
Зимові свята люблять і діти, і дорослі.  

Ось і в ЗОШ#1 28 грудня пройшло Новорічне 

свято для 8-11 класів під назвою  

«Міжгалактичний новорічний 

фестиваль». 

Під час заходу діти представили 

свої проекти про святкування та 

зустріч Нового року у різних країнах 

світу. Подорожі до Греції, Фінляндії, 

Індії, Лапландії, України були дуже пізнавальними, цікавими та розважальними. Ми навіть 

відвідали планету Марс. 

Учні зуміли зацікавити глядачів традиціями та культурами інших народів світу. 

Із гарним настроєм, з радістю, з відчуттям чарівної новорічної «казки» – ось з якими 

емоціями учні нашої школи зустрічатимуть  новий 2019 рік. 
Світенко Юлія, 8-Б клас 
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Небайдужі серця – в ЗОШ # 1!!! 
Небайдужість – це, 

мабуть, єдина риса характеру, 

що відрізняє людину від 

інших істот на планеті. Дуже 

важливо, коли небайдужими є 

наші діти – вихованці шкіл. З 

цією метою у школі кожного 

року проводиться акція 

"Чарівна скринька", метою 

якої є збір засобів особистої гігієни,  

канцелярських товарів,  одягу,  різноманітних 

іграшок, книг та ігор для Новоград-

Волинського будинку немовляти. 

Благодійність пробуджує в 

людині співчуття, співучасть, 

солідарність і відповідальність 

за те, що відбувається поруч. 

Діти усвідомлюють: добрі й 

важливі справи творить не 

хтось інший, далекий та 

впливовий, а саме вони, 

звичайні хлопці та дівчата. 

Вся  Шепетівська ЗОШ#1 

долучилася до акції. 

Під час новорічних свят кожен із 

нас чекає на якісь дива. Тож почнімо 

з себе, створимо чудеса власними 

руками для інших!... 
Сорочинська Дар’я, 8-Б клас 
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З НОВИМ РОКОМ!!! 
Редакція газети «Рукопис» вітає Вас з прийдешніми новорічними святами та бажає сил, 

надхнення, креативу, самореалізаціїї, здійснення мрій та життя-казки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щиро Ваша редакція газети «Рукопис» 
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НАШ ФОРМАТ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урсу Тетяна, 11 клас 
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Дошка мемів 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 
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