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РОЗУМНИМ БУТИ МОДНО! 

2 травня у Шепетівській ЗОШ №1 було проведено 

інтелектуальний брейн-ринг. У турнірі взяли участь 

команди 7 та 8 класів, кожна з яких складалася із 4 

учасників. Турнір складався з 2 турів, зміст завдань 

стосувався шкільних предметів. Були 

також і питання для розвитку 

логічного мислення.  

Усі учасники брейн-рингу проявили вміння командної гри та високий рівень знань. 

Враховуючи те, що гра так захопила учнів, брейн-ринг стане новою традицією активних 

перерв нашого закладу, адже ми позиціонуємо: "Розумним бути модно!" 
Сільвестр Аліна, 8-А клас 

31 УЧЕНЬ ЗОШ №1 - ПЕРЕМОЖЦІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

"ПАТРІОТ"! 
У цьому навчальному році 65 учнів школи взяли участь 

у Всеукраїнському конкурсі "Патріот". За результатами 

конкурсу 

учні 

отримали 

призи: 

екосумки 

"Читати 

модно",  

екокишеньки "Читати модно", наліпки 

"Патріот". 7 учнів отримали золотий 

сертифікат. 15 учнів – срібний сертфікат. 9 

учнів – бронзовий сертифікат. 34 учня – 

сертифікат учасника. Вітаємо переможців!!! Дякуємо педагогам за результативну підготовку! 
Драчук Оксана, 7-Б клас 
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ДЕНЬ ВИПУСКНИКА У ЗОШ №1 

13 травня у Шепетівській ЗОШ №1започатковано нову традицію – День випускника, під 

час якого учні отримали привітання від школярів у вигляді листівок, чарівних скриньок із 

побажаннями, теплих 

вітань. Проведено 

вікторини "Вгадай учителя 

з дитячих фото" та "Як 

добре ти знаєш школу". 

Також випускники 

заспівали в караоке. 

Приємним сюрпризом для 

учнів став колаж із дружніх 

шаржів. 

Ми сподіваємось, що цей 

день залишиться у вашій 

пам'яті назавжди, дорогі 

випускники, та 

повертатиме вас до рідної 

школи знову і знову, адже 

тут радітимуть вам завжди! 

Гурш Вікторія, 9-Б клас 
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«Шануймо наших матерів…» 
15 травня у 

Шепетівській ЗОШ №1 

відбувся захід 

«Шануймо наших 

матерів…», 

приурочений до Дня 

матері та Міжнародного 

дня сім’ї. Учні 

малювали малюнки 

,виготовляли листівки ,а 

також переглядали 

відео. Основну 

відповідальність за 

розвиток дітей несе 

сім’я, берегинею в якій є 

мама. В сім’ї 

закладаються 

найважливіші якості 

дитини, її ставлення до 

себе і до світу. У цей день від усієї душі вітаємо дорогих мам зі святом! Для вас, любі матусі, 

найкращі квіти, найщиріші побажання. 
Мартинюк Римма, 11 клас 

"Український орнамент" 
17 травня Шепетівська ЗОШ №1 

долучилася до Всеукраїнського флеш-мобу з 

нагоди Дня вишиванки. Для учнів 5-7 класів 

було проведено майстер-клас "Український 

орнамент", а також проведено виставку 

вишивок.  

Вітаємо усіх зі святом! Слава Україні! 
Світенко Юлія, 8-Б клас 
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Гордість школи – 2019 
Гордість школи сьогодні – гордість країни в майбутньому. 

Фанфари, щасливі усмішки, сяючі очі дітей – усе це супроводжувало щорічний шкільний 

фестиваль талановитої, обдарованої молоді «Гордість школи». Свято інтелекту зібрало у залі 

Будинку культури талановитих учнів, дбайливих батьків та цілі творчі родини ЗОШ №1.  

Маленьких зірочок, які спалахнули на олімпі знань, нагороджували у різних номінаціях: 

«Юні академіки наук», «Юні науковці», «Творчий старт», «Спортивна гордість школи», 

«Неперевершена фантазія». Свої нагороди отримали й вчителі, які плекають юні таланти, 

розкривають творчі особистості.  

У номінації «Родино моя» отримали нагороди родини Юзвенко Анни, Фрейліхмана Дмитрія 

та Єлизавети, Линник Дарини. «Відповідальне батьківство» – вперше започаткована 

номінація для сумлінних татусів наших учнів, і в ній вже є переможці! Гарні слова подяки 

лунами зі сцени для наших меценатів, друзів школи, які отримали перемогу у номінації 

«Твори добро» та стали гостями фестивалю. Це – Маєвський Максим Миколайович, Сасюк 

Володимир Михайлович, директор Шепетівського лісгоспу, Стасюк Наталія Василівна, 

заступник міського голови, Якимчук Ірина Вікторівна, завідувач сектором ЗНО, Топчій Ірина 

Павлівна, помічник народного депутата Романа Мацоли, приватний підприємець Гусаров 

Олександр Олександрович, Таліманчук Вікторія Іванівна, директор Будинку культури, Лащ 

Ольга, менеджер корпорації "Сварог Вест Груп", Цимбал Геннадій Леонідович, Алілуйко 

Павло Михайлович. Захід супроводжувався виступами шкільної команди «First school», 

дворазових чемпіонів України з чирлідингу, команди КВК «Спалах», фольклорної студії 

«Віночок», переможців міського огляду художньої самодіяльності, вокальної групи 

«Камертон». 

Сподіваємось, що й далі інтелектуальний, успішний, творчий, креативний колектив нашого 

закладу запалюватиме все нові й нові зірки на шкільному небосхилі! 
Мельник Вероніка 8-Б клас 
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Тест-картинка: пізнай себе! 
Уважно поглянь на малюнки дерев та обери серед них те, яке Тобі найбільше сподобалось 

і запам’яталося. 
Якщо Ти обрав дерево № 1 

Зробити навколишній світ кращим – ось 

Твоя давня заповітна мрія. Щодня Ти прагнеш 

стати на сходинку вище, тож багато працюєш 

над собою. На перший погляд, спілкуватися з 

Тобою складно, та насправді Ти дуже щедра і 

порядна людина. Набагато складніше Тобі 

зрозуміти самого себе. Легко пробачаєш 

образи і йдеш по життю з високо піднятою 

головою. 

Якщо Ти обрав дерево № 2 

Ти – справедливий і відповідальний, з 

задоволенням піклуєшся про інших і ніколи не 

шукаєш вигоди у стосунках. Саме тому друзі 

Тобі довіряють і цінують Тебе. З Тебе вийшов 

би прекрасний староста класу. Чесність, розум 

і красномовність – це риси, що виділяють Тебе 

з поміж інших. Ти завжди знайдеш цікаву 

історію, аби розважити оточуючих. 

Якщо Ти обрав дерево № 3 

Романтичний і задумливий, ну, справжній 

філософ! Ти обожнюєш подумати на самоті, зважити всі «за» і «проти». Завжди чиниш так, як правильно, 

навіть якщо ровесники з Тобою не згодні. Твій внутрішній світ з його хитромудрими ідеями та задумами – 

для Тебе головне. Легко ладнаєш з тими, хто старанно вчиться і любить розмірковувати. 

Якщо Ти обрав дерево № 4 

Ти – емоційний і непередбачуваний, мало того – унікальний серед свого оточення. Про таких, як Ти, 

частенько говорять: «Дивак!» Але, незважаючи на це, Ти – вразлива і тонка натура. Людям Твого типу 

притаманні неабиякі творчі здібності. Головне – вчасно виявити їх і розвивати. Людина з твердою життєвою 

позицією, Ти запросто відрізниш Добре від Поганого. 

Якщо Ти обрав дерево № 5 

Впевнений і незалежний, найбільше Ти цінуєш в людях щирість і справедливість. Звик покладатися лише 

на себе, тому девіз «Зроблю сам!» – якраз про Твій тип людей. Наполегливо домагаєшся поставленої мети і 

не боїшся труднощів. 

Якщо Ти обрав дерево № 6 

Самовдосконалення – ось Твоє одвічне прагнення. Доброта, проникливість і милосердя – Твої найкращі 

якості. Маєш багато друзів. В Твоїй присутності люди почуваються легко і невимушено. Любов і підтримка 

близьких Тобі необхідні більше, ніж будь-кому на Землі. Ти і сам готовий любити безкорисливо, не 

вимагаючи нічого взамін. 

Якщо Ти обрав дерево № 7 

Ти – спокійний і безтурботний, але водночас чутливий і уважний. Завжди вислухаєш співбесідника, і 

ніколи не осудиш. Легко приймаєш нових людей і події. Рідко хвилюєшся через дрібниці, завдяки чому 

зостаєшся щасливою та задоволеною життям людиною. 

Якщо Ти обрав дерево № 8 

Справжній сангвінік – веселий, енергійний та смішний. Неймовірно, як просто Тобі здивувати або 

справити враження! Що стосується пригод або витівок, тут Тобі немає рівних. Допитливість та природна 

активність – Твої основні якості і переваги. Якщо Тебе щось зацікавить, Ти нізащо не зійдеш з дороги і 

доведеш розпочате до кінця! 

Якщо Ти обрав дерево № 9 

Ти намагаєшся взяти від життя по максимуму, тож Тобі напевне є чим пишатися. Життя для Тебе – 

безцінний подарунок долі. З рідними та близькими ділиш і радощі, і біди. Завзятий оптиміст, Ти не впускаєш 

жодної нагоди, щоб вчитися, вдосконалюватися, пробачати і рости. А для чого ж іще дається життя? 

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 
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