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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, 6-Б клас 

День народження великого генія українського народу – 

Тараса Шевченка! 
Сьогодні у нашому закладі було відзначено 204 

річницю від дня народження великого Кобзаря 

українського народу - Тараса Шевченка. У 

бібліотеці школи було організовано книжкову 

виставку "Великий син великого народу". 

Учителі української мови та літератури провели 

інформування у класах на тему: " Шевченко - 

поет, борець, людина". Під час перерв у 

вестибюлі школи тривала акція "Відкритий 

мікрофон: читаємо Шевченка", до якої 

долучились учні школи та декламували улюблені твори 

Тараса Григоровича. Адміністрація та педагоги школи 

разом з учнями 8-А та 9-А класів взяли участь у міському 

мітингу біля пам'ятника Шевченка. Учні 7-х класів після 

уроків разом із вчителями-філологами активно 

долучились до флеш-мобу "Ми тебе не забули, 

Кобзарю!" біля пам'ятника Тараса Шевченка. 

Отож пам'ятаймо великого генія літературної та 

філософської думки, художника, славетного сина української нації! 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 
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8 Березня – Міжнародний день жінок 
Весна – найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає 

природа, повертаються з далеких країв птахи, квітнуть 

дерева, зодягаючись у 

зелень; гаї 

перегукуються 

голосним пташиним 

співом. Прийшла 

весна! 

Бринять струмки, 

розквітають перші квіти, зігріті теплом сонячного проміння, 

мрійливо співають пташки, прийшла весна, а разом з нею - 

Міжнародний жіночий день. Свято половини людства, а ще й 

якої половини! Найчарівнішої, наймилішої, найзагадковішої, найпрекраснішої, доброї, ніжної, 

турботливої, одним словом – наших дівчат та жінок! 

А жінка буває на весну так схожа: 

То тиха й привітна, а то непогожа. 

То окропить сльозою, то сонцем засвітить. 

То прагне зими, то біжить уже в літо. 

А жінка, як весна, цвітом багата: 

На ніжність, добро, материнство і свято, 

Як травень погожий, зігріє душею – 

Нестрашно негоду чекати із нею! 

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

«Козацький гарт» 
Козаками не народжуються, козаками – стають! І щоб заслужити таке почесне звання, потрібна 

неабияка сила, спритність, кмітливість та відповідальність! 

У НВК#1 12.03.18 р. 

відбулися міжшкільні 

змагання "Козацький 

гарт". Захід має на меті 

формування здорового 

способу життя, 

підвищення соціальної 

активності та зміцнення 

здоров’я учнівської 

молоді, поліпшення 

національно-

патріотичного виховання 

учнів. 

Збірна команда школи 

посіла почесне ІІІ-є місце. 

У особистому заліку 

кращими у стрибках з місця у довжину стали учні нашої школи: Зелінський Андрій - І-е місце і 

Махнюк Владислав ІІ-е місце.  

Склад команди: Баран Роман, Німець Антон, Продан Лідія, Прокопчук Назар, Гаврилюк Ангеліна, 

Звєрєва Дарія, Голотюк Олексій, Хурс Анна, Ніколайчук Катерина, Зелінський Андрій, Кіракосян 

Маргарита, Махнюк Владислав. 

Вітаємо наших учнів і дякуємо за гарний результат. Молодці!!! 

Блащук Софія, 7-Б клас 
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«Поезія – це справді неповторність, якийсь безсмертний дотик до 

душі…» 
Напередодні Міжнародного дня поезії у Шепетівській ЗОШ №1 

плекали СЛОВО у літературній майстерні «Душі торкнутись 

дотиком пера…». На заході зібрались побратими по перу, щоб 

створити своє сузір’я слів, думок та почуттів у космічному 

поетичному просторі.  

Юні талановиті зірочки нашої школи: Діана Петренко, 

Олександра Данькевич, Ганна Дитина, Ірина Штогріна, Олександра 

Балагур, Каріна 

Васик, Ольга 

Лисюк, Каріна 

Дашицька та 

Аліна Динисюк 

декламували 

свої твори, 

написані у 

різних жанрах. 

Окрасою свята стали виступи письменників 

Шепетівки. Леонід Валерійович Жмурко, Сергій 

Петрович Доскач, Галина Володимирівна Блинда поділились секретами народження живих звучних 

поетичних рядків та подарували присутнім частинку своєї творчості.  

Душевна атмосфера, весняний настрій та позитивні емоції відчувались у кожному слові, 

промовленому серцем. Ми ще раз переконались у тому, що поезія – це цілющий ковток для спраглої 

душі, це ясний промінчик сонця в негоду, це біла квітка сподівання. 

Мартинюк Римма, 10 клас 

Учнівський хорор чи хибна тривога? 
14.03.18 р. у ЗОШ №1 пройшов День 

батьківських відвідин. Впродовж дня батьки 

мали можливість безпосередньо побачити як 

проходять уроки в їхніх чад. На початку заходу 

у фойє школи батьків зустрічали учні та 

вчителі, які презентували цікаві, творчі 

майстер-класи, дослідницькі розробки.  

Було організовано виставку учнівських 

проектів, творчих робіт, поробок. На міні-

концерті для батьків представлено виступи 

лялькового театру, вокальної групи, 

декламування віршів. Відбулась конференція 

для батьків, на якій проаналізували підсумки 

роботи школи за І-семестр 2017-2018 н. р., 

ознайомили з Концепцією Нової української 

школи, презентували сайт школи. Прокурор 

Шепетівської місцевої прокуратури - Семенюк 

Н. В., проаналізувала стан правопорушень у 

Шепетівці та Шепетівському районі, 

наголосила на відповідальності батьків за 

своїх дітей. 

А чи не лячно тобі було сидіти на уроках під пильним спостереженням власного батька/мами?  

Світенко Юлія, 7-Б клас 
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Де тільки наші не були?! 
Співпраця ЗОШ №1 із 

Шепетівським лісгоспом 

продовжується!!!  

З метою профорієнтаційної роботи 

та екологічного виховання, школярі 

учнівського лісництва "Паросток" 

відвідали цех із переробки шишок. 

Екскурсія була цікавою і повчальною. Учні 

дізналися багато дивовижного про «друге» життя 

шишок та залишилися задоволеними результатами.  

Дякуємо Шепетівському лісовому господарству за 

спільну практичну профорієнтаційну діяльність! Разом збережемо наші ліси! 

Сорочинська Дар’я, 7-Б клас 

А ви думаєте, що вчителі лиш для того, щоб научати? 
Педагоги ЗОШ №1 вкотре 

переконують: краса і 

молодість крокують поряд із 

спортивною наполегливістю 

та азартом!  

Два дні поспіль учителі 

брали участь у міських 

змаганнях із волейболу та 

настільного тенісу. Завдяки 

гарній спортивній формі, 

увійшли у трійку кращих 

спортивних педагогічних 

команд! Отож радіємо разом 

результатам: 3 місце - у 

змаганнях із волейболу, 3 

місце - у змаганнях із тенісу!  

Щиро дякуємо учителям-

спортсменам: Шулякову 

Олексію Юрійовичу, 

Дмитруку Вадиму 

Миколайовичу, Колодію 

Андрію Тарасовичу - 

учителям фізкультури, 

Артемчук Діані Дмитрівні - 

учителю музики, Гасюк Лілії 

Вікторівні - учителю історії, 

Івановій Тетяні Цезарівні - 

учителю початкових класів! Ви наша гордість і зразок непоборного спортивного духу для учнів! 

Тарасюк Олександр, 11 клас 
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Стокгольмський синдром 

Все частіше цей незрозумілий термін починає з'являтися у різноманітних фільмах, книжках та 

ЗМІ. Ми вирішили дізнатися що ж це за звір і як 

його їдять!  

Стокгольмський синдром - це психологічний 

феномен, який виражається в тому, що жертва, 

спочатку відчуває до агресора страх і антипатію, 

а згодом переймається до нього симпатією. 

Наприклад, заручники з часом починають 

співчувати своїм кривдникам і добровільно 

прагнуть їм допомогти, навіть перешкоджаючи 

операції по їх звільненню. Також між 

колишніми заручниками і нападниками можуть 

зберігатися тривалі дружні стосунки. 

Своєму найменуванню термін зобов'язаний 

відомому випадку захоплення заручників у 

Стокгольмі. 

23 серпня 1973 року озброєний злочинець Ян Ерік Улсон увірвався в банк в центрі столиці і 

захопив чотирьох співробітників банку - трьох жінок і чоловіка. Грабіжник висунув вимоги: гроші, 

зброю, автомобіль і свободу для свого співкамерника - Кларка Улафсона. В іншому випадку 

погрожував убити заручників. 

Відразу ж було виконано одну з вимог грабіжника - з в'язниці в банк доставили Кларка Улафсона. 

І нажаль (а може, на щастя) компанії заручників належало провести разом з терористами в 

невеликому приміщенні більше п'яти діб і своєю поведінкою спантеличити психологів. 

Захоплені бранці раптом почали критикувати поліцію і вимагали припинити спроби по їх 

звільненню. Одна із заручниць, Крістін Енмарк, 

після напружених переговорів Улсона з урядом, 

сама подзвонила прем'єр-міністру Швеції і 

заявила, що нітрохи не боїться Улсона з 

Улафсоном, а навпаки їм симпатизує і вимагає 

негайно виконати їх вимоги і всіх відпустити. 

Зрештою, 28 серпня, на шостий день драми, 

поліцейські за допомогою газової атаки 

благополучно взяли штурмом приміщення. 

Улсон і Улафсон здалися, а заручники були 

звільнені. 

Заручник дізнається точку зору нападника, його проблеми, сподівання і прагнення, а можливо і 

«справедливі» нарікання на владу. Жертва починає з розумінням ставитися до дій злочинця і може 

думати, що його позиція - єдина вірна. В результаті жертва знаходить виправдання поведінки 

злочинця і може пробачити йому навіть те, що він піддавав її життя небезпеці. Найчастіше бранці 

починають добровільно сприяти загарбникам. 

і поведінкові ознаки проявляються в разі захоплення заручників терористами за умови, що 

злочинці після захоплення тільки шантажують владу, а з полоненими обходяться добре. Якщо ж 

бранців тероризують - б'ють і катують, то нічого крім страху і ненависті до мучителів у них не 

виникає. А, так як ввічливе ставлення до заручників з боку терористів - явище рідкісне, то і 

стокгольмський синдром виникає не часто: приблизно в 8% випадків захоплення заручників з 

барикадуванням. 

Однак прояви синдрому досить часто можна спостерігати в звичайному житті, а не тільки в 

епізодах злочинного насильства. Взаємодія слабких і сильних, від яких слабкі залежать (керівники, 

викладачі, глави сім'ї та ін.), часто керується сценарієм стокгольмського синдрому. 

А чи відчував ти колись стокгольмський синдром? 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 



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

Історія винаходу сірників 
Французький хімік Ш. Сорьяно в 1830 році вперше успішно використовував білий фосфор, щоб 

запалити сірник тертям. Він не вживав ніяких заходів для організації промислового виробництва 

сірників, але по закінченню двох років фосфорні сірники вже почали вироблятися в Австрії та 

Німеччині. 

Винахід перших безпечних сірників, які 

запалювалися при терті об спеціально підготовлену 

поверхню, відноситься до 1845 року. Це шведський 

винахід 19 століття. У 1855 році Й. Лундстрем почав 

промислове виробництво сірників після того, як в 1844 

році А. Шроттер відкрив неотруйний аморфний фосфор. 

У голівці безпечних сірників містилися не всі 

речовини, які були потрібні для утворення полум'я: 

аморфний (червоний) фосфор був нанесений на стінку 

сірникової коробки, це запобігало випадковому 

займанню. 

Голівка містила хлорат калію, до якого домішувався 

клей, гуміарабік, товчене скло і діоксид марганцю. 

Практично всі сірники, які виробляються Європою і Японією виконуються за таким принципом. 

Картонні сірникові книжечки є американським винаходом. Виданий на них в 1892 році патент 

Дж. Пуссі придбала в 1894 році компанія «Даймонд Меч». Спочатку такі сірники не користувалися 

попитом. Але після того як одна компанія з виробництва пива купила 10 мільйонів сірникових 

книжечок, щоб прорекламувати свою продукцію, виробництво картонних сірників стало на потік. 

ПАМ'ЯТАЙТЕ: СІРНИКИ – НЕ ІГРАШКА! ОБЕРЕЖНО!!! 

Урсу Тетяна, 10 клас 

«Жива» мухоловка  
Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) знайома всім як найвідоміша хижа рослина в світі. Вона 

наділена неймовірними рефлексами, які допомагають їй поїдати мух, жуків і навіть невеликих жаб. 

Рослина заманює свою жертву завдяки пахучому солодкому нектару. Але як би приємно це не 

звучало, Венерина мухоловка 

виглядає досить страхітливо. 

Декілька фактів про Венерину 

мухоловку: 

 Мухоловка за своє 

життя харчується 3-4 

рази, а потім помирає. 

 Венерина мухоловка 

"поїдає" комах, щоб 

отримати з них 

необхідний для життя 

азот 

 Травний сік Венериної 

мухоловки здатний 

переварити людську 

плоть. 

 Чарльз Дарвін 

присвятив цій рослині цілу книгу, яку частково сам і проілюстрував. 

 Виведено венерині мухоловки, які здатні накопичувати сонячне світло і світитися в 

темряві блакитним кольором. 

 Венерина мухоловка занесена в Червону книгу. 

Гуля Олена, редактор 
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● «Вересові меди», Надія Гуменюк 

Україна. Перша світова. Посеред дороги, що веде від волинського 

села до лісу, подружжя знаходить немовля... 

Минули роки. Сільська красуня Богдана Ясницька мріє про 

театральну сцену. Кинувши все, утікши навіть із власного весілля, 

талановита дівчина вирушає до першого українського театру на 

Волині – та назустріч своїй долі...  

Попереду – довге й бурхливе ХХ століття, сповнене карколомних 

подій та історичних зламів. І складне, напружене й яскраве життя 

сміливої і пристрасної жінки, у якому будуть справжня дружба й 

людська заздрість, болісні втрати та дивовижні знайдення, перемоги, 

поразки, таємниці, кохання...  

 

● «Війна, що змінила Рондо», Романа Романишин, Андрій Лесів 

Усе починається раптово: посеред 

білого дня троє друзів зустрічають свого незваного гостя – Війну. 

Данко, Зірка та Фабіян – такі маленькі і такі незламні – опинилися у 

самому вирі подій, і з болем сприймають цей наступ темряви, жаху 

та страждань на їхнє рідне місто. Вони не були готові до цього. 

Намагаючись побороти Війну її ж методами, друзі дуже скоро 

зрозуміли: ці способи будуть марними, адже вони несуть за собою 

таку ж саму руїну, як і сама Війна. Як перемогти те, що, здається, 

перебороти неможливо? Ось питання, яке луною розносилося по 

думках кожного рондонця, вириваючи з глибини душі щось дуже 

важливе і зовсім доросле, щось таке, що змушує разом зібратися та 

діяти. Напевно, це і є та сама відвага, 

яка попри всі аргументи здорового 

глузду, надає сили на останній ривок. 

І дуже часто цей ривок стає 

вирішальним… 
 

 

● « Квіти для Елджернона» Даніел Кіз 

Всесвітній бестселер, який сколихнув серця мільйонів читачів! 

Неодноразово екранізований роман, який здобув найпрестижніші 

літературні премії! Історія, яка зворушує та змушує замислитися… 

Розумово відсталий Чарлі Гордон погоджується на ризикований 

науковий експеримент – понад усе він мріє стати розумним. Після 

надскладної операції на мозку його інтелект дійсно стає 

блискавичним. Але ніхто не міг передбачити, які наслідки 

спричинить цей дослід… 

 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 
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