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ЗОШ #1 - це місце, де генерують 

розумні ідеї та плекають учнівсь-

кі таланти. Доказом цього стали 

перемоги наших учнів у І етапі 

конкурсу-захисту робіт МАН.  

Цьогоріч школу представляли 5 

учнів, які посіли І та ІІ місця. Це, 

зокрема, Козакова Софія - І місце 

(секція математика, вч. Моляв-

чик Ю. Й.), Балагур Олександра- 

І місце (секція мистецтвознавст-

во, вч. Давидова Л. В.), Дячук 

Захар -І місце (секція матеріалознавство, вч. Хаврун Г. 

Б.), Козакова Софія - ІІ місце (секція соціологія, вч. Фе-

щина С. В.), Кушпель П. -ІІ місце (секція охорона до-

вкілля, вч. Голенко Н. О.). 

Ми пишаємося вами! Бажаємо не зупинятися на 

досягнутому, а впевнено крокувати до нових вершин! 

 В новий рік з перемога-

ми. 

Ст. 1 

Ми подбали про птахів. 

А ви? 

Ст. 2 

Новорічна феєрія Ст. 2 

Тиждень солодощів Ст. 3 

Андріївські вечорниці Ст. 3 

Карантинний Новий рік Ст. 4 
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В новий рік з перемогами! 

Вогонь любові, вогонь добра, 

неси у світлі ліхтаря. 

Хай знає кожен Божий дім – 

ми понесем вогонь, даруючи любов усім 

 

22 грудня Вифлеємським Вогником Ми-

ру з нами поділилися представники 

Шепетівської організації Пласт. 

Нехай він нас усіх зігріває в колі рідних 

та близьких у час прийдешніх різдвя-

них днів!  

 

Вогонь миру і добра 

Шкільна бібліотека – це місце, де формується 

духовний світ дитини. Щоб книга стала супут-

ником життя, аби діти її полюбили, навчилися 

самостійно працювати з нею, шукаємо різні шляхи, цікаві учням. У 

шкільній бібліотеці ЗОШ №1 відбувся конкурс «Найактивніший чи-

тач». Учасники ділились враженнями про улюблену книгу та 

презентували свої роботи про героїв улюблених книг. 

У конкурсі брали участь учні таких класів: 2-В, 3- А, 4 -А, 4 -Б, 4-

В,    5-А, 5-Б, 6-Б, 6-В,7-А.  

Учасники із найзмістовнішими захистами улюбленої книжки 

отримали дипломи «Читач року - 2020». 

Вітаємо дипломантів шкільного конкурсу! Радіємо, що у нашій 

школі так багато дітей, які люблять книгу. 
Бібліотекар школи Людмила Везюк 

 

Як стати найкращим читачем 



Зима для птахів –це велике випробу-

вання. Коли надворі починаються холоди, 

пташкам доводиться нелегко. Вони потре-

бують нашої допомоги, і саме тому у 

ЗОШ#1 було проведено акцію 

«Годівничка». Учні школи разом зі своїми 

батьками виготовили годівнички різних 

типів та розвішали їх удома. Виготовляли 

годівнички з дерева, картону, пластико-

вих пляшок, природних та інших матеріа-

лів. Годівнички вийшли на славу – краси-

ві і на різний смак.  

Юні захисники пташок та їхні батьки 

дуже відповідально та творчо підійшли до 

роботи.  

Якщо кожен із нас у зимовий час 

допоможе птахам – зробить годівничку, 

насипле небагато зерна, хлібних крихт, то 

цим допоможе пере-

зимувати нашим 

птахам. Давайте ра-

зом турбуватися про 

братів наших менших 

та зупиняти вими-

рання птахів узимку. 

Не будьмо байдужі й 

оберігаймо природу! 

 

Ми подбали про птахів. А ви? 

лася виставка-конкурс новорічних композицій, 

активну участь в якій взяли учні 1-11 класів. На 

виставці були представлені роботи, виконані учня-

ми в довільній формі за номінаціями: 

«Стилізована ялинка», «Новорічний букет», 

«Новорічна композиція» , «Новорічний вінок», 

«Новорічна іграшка», «Новорічна картина чи ко-

ллаж».  

Всі роботи вирізняються яскравими кольорами та 

креативними рішеннями, адже вони виготовлені 

ще й із незвичних матеріалів . Найкращі новоріч-

ні композиції будуть представлені на міському 

конкурсі. 

Ця виставка викликала жвавий інтерес учнів, 

педагогів і створила святковий настрій та атмос-

феру напередодні Новорічних свят. 

педагог-організатор Коськовецька В.М. 

 

Усі ми з нетерпінням чекаємо новорічних 

свят, намагаємось створити в своїй оселі 

атмосферу загадковості та чарівності. 

Не останню роль при цьому відводимо 

ялинці, не задумуючись, скільки зелених 

красунь знищуємо. Адже будинок можна 

прикрасити новорічними композиціями 

та оригінальними прикрасами. Коли ви 

бачите такі прикраси в журналах, то 

здається, що їх виготовити неможливо, 

але насправді це не так - зробити новорі-

чну композицію не складно. Це з успіхом 

доводять учні нашої школи! 

3 грудня у Шепетівській ЗОШ №1 відбу-

НОВОРІЧНА ФЕЄРІЯ 

Стор. 2                                                                                                                                                                                                                              Рукопис 

Зимова пошта 
8 грудня у Шепетівській ЗОШ#1 під 

звуки новорічних мелодій пролунала 

звістка про День новорічної пошти.  

Побажання гарного передсвяткового 

настрою, привітання з прийдешніми 

новорічними святами висловили у лис-

туванні усі бажаючі та написали лист 

другові, вчителю. А  симпатичний і дуже 

привітний Сніговик-поштовик доставив 

листи адресатам. Друзі, він сказав мені 

по великому секрету, що Новий рік вже 

близько! 
Матвійчук Анастасія 

 

Напередодні новорічно - різдвяних 

свят учні  

Шепетівської ЗОШ №1 взяли участь у 

всеукраїнському конкурсі лепбуків 

«Україна святкує!» від видавництва 

"Астон".  

Ми віримо, що робота кожного учасни-

ка буде гідно оцінена та всі переможці 

отримають набір книг та солодощів 

для всього класу. І найголовніше: діти 

творчо працювали над цікавими ново-

річними темами проєктів, шукали ін-

формацію 

про традиції 

андріївських 

ворожінь, 

про вертеп, 

українські 

колядки, 

щедрівки, 

засівні.  

Україна святкує, друзі! 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 

ЛЕПБУКІВ 



Тиждень солодощів 
Інформаційно-розважальний вісник  учнівського самоврядування  Шепетівської ЗОШ №1                                                                                              Стор. 3 

Учні та вчителі Шепетівської ЗОШ# 1 продовжують 

експериментувати та поєднувати те, що поєднати, здться, 

неможливо. Цього разу ми відзначали Тиждень солодо-

щів. 

Першого дня під час перерви "Солодка хімія" учні 

дізнались, що попри застереження батьків, шоколад таки 

корисний. А ще навчилися правильно ставити наголос у 

слові «льодяник» і відкрили для себе українські назви 

солодощів. 

З яких рослин варять цукор? Як захистити рослини 

від шкідників? Які нові культури виводять? Де в Україні 

варять цукор? На ці та інші питання шукали відповіді 

учні другого дня! А ще пригощалися сінабоне - традицій-

ними американськими булочками. 

Третій день відкрив таємницю чи впливають солодощі 

на фізичний стан. Безумовно! Збільшується маса тіла, 

з'являється спрага. Це з мінусів. А з плюсів - виділяється 

"гормон щастя". Тож смакуйте шоколад, покращуйте ро-

боту судин, помірно насолоджуючись шоколадним ням-

нямом! 

Четвертого дня учні з’ясували, що тема солодощів ак-

туальна й для музичного мистецтва: про 

смаколики співають і танцюють навіть у ба-

леті. А "Сірожині пірожина" - всім смакують! 

Останній, п’ятий солодкий день, приготу-

вав усім на десерт театралізовану виставу 

повісті американського письменника Роаль-

да Дала «Чарлі та шоколадна фабрика», яку 

виконали юні актори з 7-А класу «Забіяки». 

Усі присутні глядачі весело провели час та 

пройнялися шоколадним настроєм, мармела-

дними усмішками та жуйковими вибухами 

радості й сміху. 
Сидорчук Олена 

 

«Хто багато трену-

ється, має поверта-

тись зі змагань ли-

ше з кубком», - го-

ворить наш тренер 

Олексій Шуляков. І 

ми виправдовуємо 

його слова. Коман-

да чирлідерів 

"Cheer Planet" 

ЗОШ #1 здобула 

золотий кубок та 

перше місце у віко-

вій категорії юніо-

ри, вид програми «Чирлідинг шкільна ліга». Також 

наші дівчата дебютували у виді програми «Урбан 

чир дует» та здобули друге місце у срібній лізі.  

Велика подяка усім, хто долучився до цих змагань, 

без вас нам було б важко! 

Сільвестр Аліна  

Ще одне золото в колекції  

"Cheer Planet" 

А ви вже зібралися ворожити?  
Ще ні? Не знаєте, як то робиться? Тоді вечорниці із ЗОШ#1 

ідуть до вас! 

Цьогоріч, напередодні свята Дня Андрія Первозваного, відбувся 

чудовий захід – «Вечорниці у бібліотечній світлиці: дівочі Андріївські 

ворожіння».  

Народознавче свято з ворожіннями, іграми та піснями підготува-

ли та провели бібліотекар Везюк Л. І. та керівник фольклорної студії 

«Віночок» Артемчук Д.Д . 

Дівчата, поринувши в атмосферу відтворення народного дійства – 

вечорниць, дізнались ще й про духовну сутність дня Андрія Первозва-

ного. А які ж вечорниці без пісні! Співаючи, згадали про хлопців, що 

до вподоби, та й почали ворожити… Виглядали судженого в дзеркалі! 

Ворожили на книгах, чашках, тарілках, папірцях! Кидали чобіт, щоб 

бачити, з якого боку наречений прибуде…  

Було приємно бачити очі дівчат, повні цікавості і надії. 

Веселощі, гарний настрій, смачні рум’яні пампушки, трав’яний чай із 

медом - все це створило незабутні враження та позитивні емоції. 

Ожили перед нами звичаєві традиції нашого народу.  

Міцний наш рід, жива у ньому пам'-

ять про минуле.  

Тож бережімо цю скарбницю!  

Хай завжди живим вогником світять-

ся обереги пам’яті! 
Керівник фольклорної студії «Віночок»  

Артемчук Д.Д. 
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Якщо ви любите і вмієте святкувати, то ні-

який Коронавірус не зіпсує вам свято! День 

новорічних розваг і вітань в ЗОШ №1 хоч і був 

карантинним, але дуже велесим та сповненим 

чудес та подарунків!!!  А хіба буває Новий рік 

інакшим? 

Карантинний Новий рік! 


