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Шкільне телебачення??? Ага, чули  

Як часто ми чуємо нарікання на те, що наша молодь байдужа, нічим не цікавиться, є пасивним 

спостерігачем. У ЗОШ №1 ім. М. Островського переконані: свідоме бажання змін необхідно 

виховувати, активність – розвивати, залучаючи у навчально-виховний процес громаду.  

Проект шкільного телебачення «FreeTime» – 

це можливість максимального розкриття свого 

творчого потенціалу, можливість проявити себе 

як сценариста, режисера, постановника, 

ведучого або актора в процесі створення сюжету 

на шкільну тематику.  

Робота над створенням телевізійних програм 

дозволяє виявити себе індивідуально або в групі, 

спробувати свої сили в найбільш широкому 

спектрі людської діяльності, показати 

привселюдно результати своєї роботи. Шкільне 

телебачення істотно розширює поле творчої 

діяльності учнів і об'єднує їхні зусилля до 

придбання 

знань. 

Дякуючи 

фінансовій 

підтримці 

партнерів, 

голові ради 

директорів корпорації «Сварог Вест Груп» Агаркову Миколі 

Миколайовичу, придбали необхідне для роботи шкільної 

радіотелестудії : мікрофони, мікшер, пристрої для підключення, 

плазмовий телевізор, м’які диванчики. 

Що ж, тепер ми маємо можливість бачити динамічні сюжети про життя школи на власному 

шкільному телебаченні! Го до телевізора  

 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 
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День Перемоги 
Пам’ять. Це не просто частина історії. Пам’ять - 

це наша совість, наш біль, наша гордість. Пам’яті 

наших дідів, батьків і старших братів, пам’яті вічно 

молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з 

ворогом і перемогли, пам’яті тих, хто поліг смертю 

хоробрих, пам’яті всіх, чиї серця 

обпалила Друга світова війна ми сьогодні 

вклоняємося. 

У День пам'яті і примирення, у 

величний День перемоги учні ЗОШ 1 

гідно несли вахту пам'яті біля Вічного 

вогню. 

З Днем Перемоги! 

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

День Матері 
З першого дня життя людини – 

поруч мама. Вона доглядає, годує і 

допомагає пізнавати світ своїй дитині. 

Вона навчає цінувати це життя таким, 

яким воно є, бачити радощі і 

прикрощі, прагнути завжди до чогось 

кращого. 

Протягом життя, щоб не сталося, 

мати завжди буде поряд, завжди 

вислухає та допоможе. Мати радіє 

нашим перемогам та співчуває 

невдачам. Матір може дати розумні 

поради і допомогти вирішити усі наші 

проблеми, саме вона захистить та 

застереже від невірних кроків та 

вчинків. Бо, коли не маєш достатнього 

життєвого досвіду, дуже легко 

помилитися, оступитися і піти не тією 

стежкою. 

Кожна мати прагне вберегти своє 

дитя від життєвих турбот. 

Материнська любов здатна подолати 

будь-яку відстань. І, де б ми не були, 

мама завжди знайде спосіб допомогти. 

Усі матусі ЗОШ №1, зі святом, рідненькі!!! Ми вас неймовірно любимо! 

Блащук Софія, 7-Б клас 
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Гордість школи! 
Прагнення до пізнання – чудова якість, подарована людині природою. Саме цим пояснюється 

бажання наших учнів досягти успіхів у навчанні, адже успіх – це переживання стану радості, 

задоволення результатами діяльності.  

Ми гордимося нашими учнями, тому 16 травня ЗОШ №1 відзначала щорічне традиційне свято - 

"Гордість школи -2018".  

Було нагороджено 236 учнів та 22 педагоги за участь у різноманітних наукових, природничих, 

інтелектуальних, творчих конкурсах. Класні колективи отримали подяки за благодійність, збір 

вторсировини, кришечок, батарейок. Грамотами за активну участь у житті школи нагороджено 

родини: Подлєсних, Фреліхманів, 

Ковалів, Карпових, Клюцуків, 

Поліщуків. Діти отримали подяки 

і грамоти за перемоги та участь в 

номінаціях: "Юні академіки наук"- 

41 учень, "Юний інтелектуал" - 84 

учня, "Знавці української мови" - 

21 учень, "Творчий старт" - 30 

учнів, "Спортивна гордість" - 32 

учні, "Корисні справи" - 31 учень.  

Вперше презентувала себе на 

сцені група шкільного чирлідингу 

"Black and white". Чудовими були 

виступи вокальної групи школи 

"Камертон", учениць 11 класу - 

Дячук Вікторії та Остапчук 

Анастасії, та Громової Валерії, 

учениці 3-В класу. Дякуємо 

хореографічному колективу 

міського БК за прекрасний вальс, 

який і розпочав свято. На 

завершення шкільний хор виконав 

гімн школи.  

Сподіваємося, що такі яскраві 

результати стануть прикладом для інших, і наступного року, на традиційному святі "Гордість 

школи" нагороджуватимуть саме вас! 

Мартинюк Римма, 10 клас 
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Свято Вишиванки 
Вперше День вишиванки запропонувала відзначати одна зі студенток факультету історії 

Чернівецького національного університету у 

2006 році. Її надихнув знайомий, який 

постійно носив вишиванку. Того року у 

вишиванки вдяглися кілька студентів та 

викладачів Чернівецького університету, 

тепер це свято набуло міжнародних 

масштабів. 

Сьогодні масштаби поширення традиції 

носити вишиванку вражають: такого 

розмаїття вишиванок, як у третій четвер 

травня, ви не побачите ніде. 

День вишиванки у ЗОШ 1 - потужний за 

енергетикою день: 

вишиванки повдягали, уроки відчитали, гімн 

дружно заспівали, ДПА всі написали, проекти 

захищали, малюнки малювали, перед камерою 

позували, флешмоби танцювали, спортивні 

фігури показали, чирлідинг продемонстрували!!! 

Все було В И Ш И В А НО ! ! ! 

Сорочинська Дар’я, 7-Б клас 

От і пролунав дзвінок… Останній дзвінок! 
Останній дзвоник... Це свято – завжди урочисте, радісне і водночас хвилююче. Особливо для 

випускників, для яких шкільний дзвінок пролунав сьогодні, дійсно, востаннє. Минуть роки, але ви 

пам'ятатимете і цей дзвінок, і рідну школу, і ваших 

учителів, по-батьківськи вимогливих і по-материнськи 

турботливих. 

Передзвін останнього дзвінка відкриває нову 

сторінку вашого життя, дорогі випускники, – дорослого 

життя. В історії ЗОШ №1 ім. М. Островського 

вписується випуск 2018 - клас творчих, активних, 

непосидючих, талановитих учнів. Ми завжди будемо з 

гордістю згадувати Сороку Машу - президента школи, 

переможця обл. олімпіад, Ремез Людмилу та Півня 

Олександра - переможців обл. конкурсів та олімпіад. 

Штогріну Ірину - поетесу, знавця німецької мови. 

Наших спортсменів: Капелюха Ярослава, Гаврилюка Дениса, Манійчука Романа. Танцюристів та 

солістів: Тарасюка Сашу, Юзькова Сергія, Дячук Вікторію, Остапчук Анастасію. КВН-щиків: Дюка 

Юрія, Лиса Михайла, художника Мазуркевича Назара. Від сьогодні вам, молодим і талановитим, 

доведеться самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід, власними силами і здібностями 

будувати своє щасливе майбутнє, яке буде нерозривно пов’язано з майбутнім нашої держави. 

Вітаємо із завершенням ще одного неповторного етапу життя! Успіхів у непростому житейському 

морі… 

Тарасюк Олександр, 11 клас 
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Якщо раптом не склав ЗНО , або мільярдери, які не мали освіти 
Поговоримо про таку необхідну складову успіху як освіта. Як показує статистика, кількість людей 

з однією, двома, а то навіть і трьома вищими освітами в 

Україні зростає. 

Однак, знову ж таки, та ж статистика, і навіть наші очі 

"кажуть" нам, що дипломи не вирішують таких питань як: 

зростання добробуту людей, їх задоволеності життям, 

самореалізація, досягнення мрії і цілей, і не завжди червоний 

диплом - це зелене світло в житті. 

Томас Едісон 

Є автором численних найважливіших винаходів: протягом 

життя Едісона бюро патентів у США видало йому 1093 

патенти - такої кількості ніколи не отримувала ні одна 

людина. 

Джон Девісон Рокфеллер 

Ім'я Рокфеллера стало символом багатства, воно стало 

загальним. Рокфеллер пишався своєю щедрістю. Вважаючи 

себе бізнесменом-християнином, він з дитячих років 

відраховував 10% своїх доходів церкві. У 1905 році ця 

«десятина» склала 100 млн доларів США. 

Білл Гейтс 

«Його можна любити чи ненавидіти, але тільки не 

ігнорувати», - пише журнал «Форчун» під редакцією Джона 

Х'ю. 

Стів Джобс 

Не був винахідником першого персонального 

комп'ютера "Епл", його винайшов Стів Возняк. Однак Стіва 

Джобса можна вважати його сурогатним батьком, оскільки він привів ідею ПК у виконання. Якби 

Джобс не доклав максимум енергії та самовіддачі до комерціалізації проекту 'Епл-1', ПК, можливо, 

очікувала б зовсім інша доля. 

Інгвар Кампрад 

Почав займатися бізнесом ще в дитячому віці, продаючи сусідам сірники. Він виявив, що може 

дешево купувати їх великими партіями в Стокгольмі, а потім продавати їх в роздріб за низькою 

ціною і мати при цьому гарний прибуток. Згодом він займався продажем риби, різдвяних прикрас, 

насіння, кулькових ручок і олівців. Коли йому було 17 років, на гроші, отримані від батька в 

подарунок, Інгвар заснував підприємство, яке згодом стало IKEA. 

Стівен Вільям Хокінг. 

Відомий астрофізик, один з найбільш 

впливових британських учених, співавтор LHC. 

За його власними словами відомо, що, будучи 

професором математики, він ніколи не 

отримував ніякої математичної освіти з часів 

середньої школи. У перший рік свого 

викладання в Оксфорді Хокінг читав підручник, 

випереджаючи власних студентів на два тижні. 

Звичайно, список таких людей можна 

продовжити. І, як бачимо, не кількість дипломів, 

а величина стартового капіталу роблять чудеса. 

Висновок напрошується один: для того щоб 

домогтися успіху, потрібна цілеспрямованість, 

працездатність, відданість справі, яку любиш, і, безумовно, САМООСВІТА. 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 
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Цікавий психологічний тест-прогноз! 
Психологи навчилися передбачати майбутнє. Дізнайтеся, що вас чекає, за допомогою цього 

тесту. Спочатку дайте відповідь на 9 питань і запишіть відповіді на аркуші паперу: 

1. Виберіть один колір - жовтий, блакитний, червоний, зелений або чорний 

2. Перша буква вашого імені. 

3. Місяць вашого народження. 

4. Чорний чи білий? 

5. Назвіть кого-небудь зі свого оточення, хто 

належить до однієї статі з вами. 

6. Ваше улюблене число. 

7. Що ви більше любите - їздити або літати? 

8. Озеро або океан? 

 

Тепер подивіться на результати: 

 

1. Обраний колір: 

жовтий - ви щаслива людина, яка втішить будь-кого, кому погано; 

блакитний - ви імпульсивні і постійно чекаєте уваги і ласк від коханої людини; 

червоний - ваше життя повне любові, а ви дуже енергійні; 

зелений - ви досить спокійна особистість, якій чужа агресія; 

чорний - ви досить агресивні і є консерватором. 

 

2. Перша буква імені: 

А-К - ваше життя повне дружби і любові; 

Л-Р - чекайте несподіваного повороту в особистому житті; 

З-Я - вас чекає успіх в любові. 

 

3. Місяць народження: 

Січень-Березень - вас чекає хороший рік і раптова 

закоханість; 

Квітень-Червень - вас чекає бурхливий і недовгий роман, який ви запам`ятаєте на все життя; 

Липень-Вересень - рік буде вдалим і принесе важливу зміну, яка вплине на все; 

Жовтень-Грудень - вас чекають труднощі на особистому фронті, але в підсумку ви знайдете 

свою любов. 

 

4. Виберіть колір: 

Чорний - вас чекають серйозні зміни в житті, які будуть здаватися складними, проте незабаром 

ви станете дякувати за них долю. 

Білий - у вас є друг, який зробить для вас все, що зможе, але, можливо, ви про це і не підозрюєте. 

 

5. Людина, яку ви назвали - ваш найближчий друг. 

 

6. Число, назване вами - кількість справжніх друзів, які будуть у вашому житті. 

 

7. Що ви більше любите: 

Їздити - ви не любите змін. 

Літати - ви обожнюєте пригоди. 

 

8. Що ви виберете: 

Озеро - ви вірні своїй коханій людині і друзям. 

Океан - ви вмієте дарувати людям радість, але ви дуже непередбачувані. 

Урсу Тетяна, 10 клас 
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Дошка МЕМів 

 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 
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