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В здоровому тілі – здоровий дух! 

Традиційно, 7 квітня, колектив учнів, педагогів ЗОШ 1 відзначали Всесвітній день здоров’я. 

Мета дня – привернути увагу 

громадськості до питань охорони здоров’я, 

залучення підростаючого покоління до 

здорового способу життя. В цей день учні 

взяли участь у загальношкільному проекті 

«День здоров’я». На інформуванні говорили 

про складові здоров’я, заняття спортом та 

фізичною культурою, користь, яку вони 

приносять здоров’ю людини.  

А впродовж дня активно брали участь у 

спортивних змаганнях із різних видів спорту. 

Ранкова зарядка, естафети, спортивні змагання 

силачів, виступ шкільної команди чирлідерів, 

рухливі перерви, весняне сонечко - усе радувало 

і додавало наснаги на новий день. 

Драчук Оксана, 6-Б клас 

Христос Воскрес! 
Пасха – це мить єднання, мить, коли 

приходить найчіткіше усвідомлення 

того, що ти на цій землі - людина, 

подоба Божа, найвище на землі 

створіння, і що твоє життя - таки вічне, 

бо це щойно довів Христос, відкривши 

земній людині ворота до небес. 

Великдень, Пасха, Христове 

Воскресіння - найочікуваніше світле 

весняне свято. У переддень світлого 

християнського Свята Пасхи учні, 

педагоги ЗОШ №1 провели акцію 

"Поділись Великодньою любов'ю", мета 

якої - привітати військових, які 

перебувають у зоні АТО, зі святом. Усі 

класи активно взяли участь. Діти 

зібрали смаколики, продукти, 

намалювали малюнки, написали листи, 

виготовили обереги. Наші кухарі 

напекли запашних пасочок, аби 

Великодній дух нагадав бійцям про 

рідний дім, місце, де їх чекають і 

люблять. А великодні вітальні листівки, 

написані дітками, нагадуватимуть про гарні українські звичаї святкових віншувань. 

А як святкуєш Пасху ти? 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 
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До Мельпомени! 
16 квітня відбувся міський огляд театральних колективів у пансіоні. Театральний колектив 

ЗОШ№1 "Прем'єра" презентував 

імпресіоністичну замальовку "Шість 

відтінків людини". Маємо ІІ-місце. 

Учасники гідно виступили, показали 

справжній акторський талант, розкривши 

глибину кожного образу. Дякуємо: 

Дячуку А., Печерській Д., Підгородецькій 

А., Кректун А., Шеховцовій А., Ковалик А., 

Камлук А.  

Цього року у нашій школі працював 

ляльковий театр «Буратіно». 

Учні 4-А класу завзято взялись до роботи. Ретельно 

підшуковували п'єсу і зупинились на українській народній 

казці «Пан Коцький». 

Акторська трупа ще невеличка: Мельник Катерина, 

Косовський Даниїл, Єфімчук Ярослав, Альахмар Лінії, 

Фрейліхман Єлізавета, Фізар Сергій, Щіпіцин Єгор, 

Васильченко Марія, Данькевич Олександра, Шудрак 

Олександр, Равкіс Григорій, але у нас вже багато прихильників і бажаючих працювати разом із нами. 

Пишаємося нашими учнями! 

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

Про дім усього людства… 
Земля –  третя від Сонця планета 

Сонячної системи, єдина планета, 

на якій відоме життя, домівка 

людства. Земля належить до 

планет земної групи і є 

найбільшою з цих планет у 

Сонячній системі. 

16 квітня у 3-А класі з метою 

екологічного виховання, 

формування почуття співпричетності, 

відповідальності, розуміння 

необхідності піклуватися про природу 

було проведено виховну годину "День 

Землі". У цікавій атмосфері змагань, 

досліджень діти дійшли висновку: з 

природою треба жити у злагоді й у 

відповідності до її законів. 

Блащук Софія, 7-Б клас 
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День цивільної оборони (ЦО) 
19 квітня у Шепетівській ЗОШ 

№1 було проведено День цивільної 

оборони. Традиційно розпочали з 

лінійки, під час якої дітей 

ознайомили із завданнями та 

заходами Дня ЦЗ. До слова було 

запрошено Кобринця Антона 

Вікторовича, офіцера відділу 

морально-психологічного 

забезпечення в/ч А 3730, який 

розповів учням про загрози, з 

якими щоденно бореться Україна, в тому числі 

й інформаційну; звернув увагу на необхідність 

відпрацювання практичних навичок захисту. 

День пройшов цікаво: відпрацювали прийоми 

користування засобами індивідуального 

захисту - протигазами, захисними костюмами; 

транспортування і мобілізації постраждалих під 

час HC; провели заняття «Евакуація школи під 

час пожежі»; малювали малюнки, захищали 

проекти; знайомилися з актуальною 

інформацією з ЦЗ через шкільну радіогазету. З 

учнями початкової школи проведено практичні 

заняття з надання першої меддопомоги та цікаві 

виховні години.  

Отож, активним, дієвим, корисним був День 

цивільного захисту для школярів. 

Мартинюк Римма, 10 клас 

Шкільний "Паросток" діє!!! 
Як багато гарних справ зроблено учнями 9-Б класу разом із класним керівником, вчителем біології 

Дечковською Вірою Олександрівною протягом року! Брали участь в екологічних акціях, перемагали 

у конкурсі наукових робіт, 

висаджували 

дерева у 

міському 

сквері Героїв 

Небесної 

Сотні. А 

сьогодні діти і 

попрацювали, 

і гарно 

відпочили! 

Разом із 

працівниками 

Шепетівського лісового господарства паростківці висадили саджанці, 

помилувалися красою весняного лісу, активно відпочили.  

Хто про природу дбає, той гарно відпочиває! А ми саме такі!!! 9-Б - ви КРУТІ!!! 

Світенко Юлія, 7-Б клас 
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«Наші люди всюди…» 
Клуб веселих та кмітливих (КВК) – популярна естрадна інтелектуально-гумористична гра двох або 

більше команд за попередньо підготовленими та імпровізаційними конкурсами на задану тему з 

метою визначення переможця. Гра 

включає різні види конкурсів, зокрема 

команди змагаються в гумористичних 

відповідях на запитання, імпровізаціях 

на задані теми, розігруванні заздалегідь 

заготовлених сцен, демонстрації 

відеороликів та виконанні пісень. 

19 квітня у міському будинку 

культури пройшов міський етап 

конкурсу КВК юних пожежників. 

Головною метою заходу було представити свої 

знання з правил пожежної безпеки. 

Учні нашої школи, команда "Спалах", достойно 

виступила і зайняла почесне ІІ-місце.  

Учасники команди: Парфенюк Максим, Байдюк 

Назар, Гранатюк Дмитро, Дюк Юра, Лис 

Михайло, Поліщук Олксандра, Кіракосян 

Маргаріта, Кректун Анна, Савчук Валерія. 

А ти б так зміг? 

Сорочинська Дар’я, 7-Б клас 

«Перерви честі» 
Традиційно у ЗОШ №1 пройшли "Перерви 

честі" у вигляді загальношкільної лінійки, на 

якій було підбито підсумки учнівської 

активності за місяць. Нагороджено грамотами, 

подяками, дипломами 126 учнів школи. Діти 

були нагороджені за конкурси: "Знай і люби 

свій рідний край", "Технічна творчість", 

"Подільська писанка", "Повага і шана - тобі, 

Україно!", збір вторсировини та кришечок, 

наукові конкурси, спортивні змагання.  

Найактивніші класи місяця: 3-Б та 5-А. 

Відзначено подяками учнів, які вибороли ІІ 

місце у конкурсі театральних гуртків, ІІ 

місце - у фестивалі команд КВК юних 

пожежників, ІІІ місце - у конкурсі лялькових 

гуртків, І місце - фольклорний гурток. 

Дякуємо педагогам, які результативно 

підготували дітей.  

Віримо у нові перемоги! 

А ти є серед щасливчиків? 

Тарасюк Олександр, 11 клас 
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20 фактів про посіпак, яких ви могли не знати… 
Посіпаки, або міньйони… Усі ми їх любимо, 

сміємося з них… Це найвеселіші створіння з 

відомого мультику. Але чи дійсно ми їх так 

добре знаємо?! 

1. У міньйонів всього 5 типів зачісок, 

включаючи абсолютно лисих. 

2. Незважаючи на обмежену кількість 

типажів міньйонів, їх налічується більше 10 

400 - у фільмах і в рекламі. 

3. На атракціоні "Нікчемний Я", в Universal, 

у Грю є пістолет, який нібито може 

перетворювати людей в міньйонів. Але 

насправді, міньйони з'явилися не так. 

4. У всіх високих міньйонів однакові зачіски. 

5. У першому фільмі зуби у міньйонів трохи 

загострені, тоді як у другому фільмі "Нікчемний 

Я" у зубів міньйонів більш округла форма. 

6. Міньйони з одним оком рідко бувають 

високими. Найвідоміший з однооких - Стюарт. 

7. Режисери "Нікчемний Я" стверджують, що 

міньйони були додані в сценарій, щоб зробити 

Грю більш симпатичним глядачам. 

8. Вони вирішили, що найпростіший спосіб для 

цього - оточити його безглуздими істотами. 

9. Спочатку міньйонів хотіли зробити великими 

і схожими на орків, але в процесі розробки вони ставали все меншими і меншими. 

10. Образ міньйонів частково був "зідраний" з дроїдів з Зоряних воєн. 

11. У міньйонів всього 3 пальці. 

12. У всіх міньйонів чоловічі імена. 

13. Чи є у міньйонів стать і як вони розмножуються невідомо. 

14. Під час рекламної кампанії фільму "Нікчемний Я 2" величезний аеростат у вигляді міньйона 

пролетів над Америкою та іншими континентами. 

15. До теперішнього часу цей аеростат 

став всього лише одним з 15, які облетіли 

світ. 

16. Міньйони можуть вижити в космосі, 

це означає, що їм не потрібне повітря і 

вони можуть переносити холод. 

17. Міньйони стали офіційним 

талісманом компанії Illumination 

Entertainment. 

18. Ліцензія на використання міньйонів 

була куплена компаніями McDonalds, 

Hasbro, General Mills. 

19. "Нікчемний Я 2" - це перший випадок 

після Парку Юрського періоду, коли 

McDonalds і General Mills запустили спільний маркетинговий проект з Universal. 

20. Бананова компанія Chiquita Banana випустила більше ніж пів мільйона наклейок з міньйонами 

перед виходом фільму "Нікчемний Я 2". 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 
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Скринька Пандори 
Історія виразу «Скринька Пандори» коріннями сягає в давньогрецький міф. Згідно з яким, 

Прометей викрав у богів справжній вогонь, і віддав його людям. Дізнавшись про це Зевс жорстоко 

покарав його, але було пізно.  

З тих пір, як люди 

отримали вогонь, вони 

почали віддалятися від 

богів, і стали їх менше 

поважати. Люди винайшли 

різні ремесла і науки, і 

вийшли з того дикого стану, 

в якому перебували коли у 

них не було вогню.  

Зевс був досить 

злопам'ятний, тому він 

вирішив покарати рід 

людський жахливими 

карами. Він попросив 

могутнього бога Гефеста, і 

той виліпив з води і землі чарівну дівчину, яку назвали Пандорою. Кожен з богів наділив її 

частинкою своєї могутності, хтось дав їй надзвичайну красу, хтось силу, а хтось хитрість.  

Після всіх цих "маніпуляцій" дівчину відправляють на Землю з невеликою скринькою, 

заборонивши відкривати її. Цікавість Пандори була настільки велика, що тільки опинившись на 

Землі, вона відразу відкрила свою скриньку. 

У той же момент, з неї вирвалися всі нещастя і біди людські, і розлетілися по всій планеті. Бідна 

жінка злякавшись, спробувала закрити кришку, але до цього моменту майже всі нещастя покинули 

скриньку, в ній залишилася лише одна "оманлива надія".  

З тих пір, люди називають скринькою Пандори все те, що при необережному поводженні може 

стати джерелом лиха і горя. 

Урсу Тетяна, 10 клас 

Вислів «карт-бланш» 
Карт-бланш перекладається з французької мови як «біла (порожня) картка, яка дає необмежені 

повноваження, повну свободу 

для проведення будь-яких дій 

від імені довірителя довіреній 

особі. 

Буквальний переклад цього 

словосполучення звучить, як 

чистий бланк, аркуш паперу, 

вже підписаний людиною і 

надає право іншій особі 

заповнити цей лист текстом на 

свій розсуд. 

В іншій інтерпретації це 

слово позначає порожній чек, 

що часто вживається в 

англійській мові, а також, 

мається на увазі кредитна карта 

клубу Diners Club, компанії, яка перша у всьому світі почала вводити в обіг пластикові карти, для 

оплати товарів або послуг. 

Гуля Олена, редактор 
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Дошка МЕМів 

 

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. 


