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Стоп, булінг! 

17 січня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік провела навчальні семінари з 

учнями 6-9 класів Шепетівської ЗОШ#1 на теми : "Стоп, булінг", "Протидія насильству в 

сім'ї", під час яких  розповіла про види відповідальності за вчинення насильства та булінгу, 

про обов'язки неповнолітніх. Також присутніх проінформовано щодо законодавства України 

про права дітей, розкрито основні положення Конвенції про права дитини. Учнів ознайомили 

з правопросвітницьким проектом "Я маю право!". 
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Гурш Вікторія, 9-Б клас 
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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ МАН!!! 
16 січня юні науковці 

ЗОШ №1 захищали свої 

науково-дослідницькі 

роботи. Захисту 

передувало оцінювання 

роботи і написання 

контрольної роботи. За 

результатами усіх етапів 

змагань маємо 8 

переможців! 

Вітаємо: 

Урсу Тетяну – 1 місце, 

вчитель Давидова Л. В., 

секція мистецтвознавство; 

Динисюк Аліну – 1 місце, 

вчитель Гуля О. М., секція 

зарубіжна література; 

Дячука Андрія – 2 місце, 

вчитель Сивопляс О. В., секція німецька мова; 

Мартинюк Римму – 2 місце, вчитель Сивопляс О. В., секція англійська мова; 

Мацюк Катерину – 2 місце, вчитель Кутова Т. В., секція математика; 

Білокур Марію – 2 місце, вчитель Ковальчук Н. М., секція літературознавство; 

Саїдову Валерію – 2 місце, вчитель Скиба А. В., секція прикладна математика; 

Стукало Наталію – 3 місце, вчитель Красова Н. В., секція кліматологія; 

Кушпель Поліну і Гурш Вікторію – учасників МАН секцій психології та хімії, вчителі 

Радченко К.О, Шахрай Т. М. 
Мартинюк Римма, 11 клас 

Обіймаймося! 
Ранок 21 січня у нас розпочався ...  з обіймів!  

Так ми долучилися до Міжнародного дня 

обіймів! Свято знайшло всенародну підтримку і в 

світі, і в нашій країні, і в нашій школі! Адже 

обіймашки – це стільки позитиву від друзів! 

Це свято було засновано в США в 1986 році під 

назвою Національного дня обіймів (National 

Hugging Day), а потім воно стрімко здобуло 

популярність у багатьох країнах. 

За традиціями свята, огорнути в дружні обійми 

в цей день можна навіть незнайому людину. На 

жаль, досі невідомо, кому вперше в голову 

прийшла ідея «тісного» святкування, і чому 

обрано саме дату 21 січня. 

Прийнято вважати, що ініціаторами свята 

виступили американські студенти факультетів 

психології та медицини. В цей день вони 

обіймали не лише однокурсників, друзів, а й незнайомців. 
Світенко Юлія, 8-Б клас 
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«Бути, чи не бути?...» 
З 14 по 18 січня 2019 року у 

ЗОШ №1 відбувся тиждень 

профорієнтації з метою 

підготовки учнів до 

обґрунтованого вибору 

майбутньої професії. 

Протягом тижня проведено 

заходи: мотиваційний тренінг  з 

учнями 9-х класів «Знайди свій шлях», 

соціально-педагогічні дослідження 

характеристики типів особистості за 

Дж. Холландом, виставка дитячих 

малюнків «Я через 20 років». 

Проведені заходи допомогли учням 

зрозуміти, як важливо прийняти 

правильне рішення  щодо вибору 

професії, яка найбільше відповідає 

здібностям, покликанню, знанням, 

можливостям, потребам нашого суспільства. 
Сорочинська Дар’я, 8-Б клас 

Цікаві факти про День Соборності України 
 Вперше День 

Соборності на державному 

офіційно відсвяткували 22 

січня 1939 року в столиці 

Карпатської України 

м. Хусті. Це була найбільш 

масова демонстрація 

українців за 20 років 

перебування краю у складі 

Чехословаччини, адже 

зібралося понад 30 тисяч 

людей. 

 Хоч і свято було 

утвердженим, однак у радянські часи його вважали контрреволюційним, тому 

повністю ігнорували та намагались стерти з пам'яті та свідомості українців. 

 В сучасній країні День Соборності вперше провели на державному рівні аж у 1999 

році. 

 Головною традицією та символом Дня Соборності є "живий ланцюг". Вперше такий 

з'явився ще у 1990, коли більш як мільйон українців взялись за руки, таким чином 

з'єднавши дорогу від Києва та Львова. 
Мельник Вероніка 8-Б клас 
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!! 
29 січня – День пам’яті 

героїв Крут. Український 

народ щороку вшановує 

пам’ять молодих борців за 

волю, полеглих під 

залізничною станцією 

«Крути». Цей день для 

багатьох набув особливого 

значення завдяки героїзму 

трьохсот звитяжних 

українців із числа студентів 

Київського університету та 

Політехнічного інституту, 

курсантів військової школи 

й гімназистів, які, захищаючи 

підступи до Києва, вступили в 

нерівний бій із 4-тисячною 

більшовицькою армією, рішуче 

відстоюючи право українського 

народу жити у власній державі. Ця 

битва стала символом героїзму та 

відданості Українській державі . 

До цієї дати в ЗОШ№1 було 

проведено інформування «Крути. 

Пам’ятай їх подвиг», відбувся 

перегляд відео «Пам’ятаймо, як це було». 

У 8-Б та 11 класі на заході була присутня 

науковий працівник краєзнавчого музею 

Антоніна Вікторівна, яка провела 

лекцію. Учні уважно слухали розповідь 

про історичні передумови бою під 

Крутами, переглядали фільм  «Герої 

Крут. Молода кров», та наприкінці 

заходу пов'язали один одному стрічки 

пам'яті на руки. 

Учні зрозуміли, що подвиг цих студентів навчає: «Свобода і доля України залежать від  

кожного українського громадянина». Хм, історія циклічна… 
Динисюк Аліна, 11 клас 
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НАШ ФОРМАТ!  

 

 

Урсу Тетяна, 11 клас 
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Дошка мемів 

 
 

 

 

 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 

Над випуском працювали: 
Головний редактор Гуля Олена. 

Заступник редактора Кушпель Поліна. 
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Сорочинська Дар’я, Мельник Вероніка, Блащук Софія, 
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