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День збройних сил України 

День збройних сил України – одне з 

найважливіших свят в нашій країні, особливо в цей 

час. Воно з’явилося ще в 1993 році, майже відразу 

після прийняття Україною незалежності. Одразу 

після того, День збройних сил України щорічно 

відзначають 6 грудня.  

Впродовж дня, на великих перервах, учні 

середньої ланки мали "активно-музичні" перерви, а 

старшокласники переглянули відеоролики до Дня 

збройних сил України. 

В честь цього свята у приміщенні спортивного 

залу школи відбулося спортивно-розважальне 

дійство. Все почалося з привітання гуртківців 

ПЛАСТУ "Морських котиків" та "Джури" - нащадків 

козацької слави. Колодій Андрій Тарасович, що був 

нагороджений грамотою "За сумлінне виконання 

обов’язків та з нагоди свята" у цей день, провів 

змагання серед учнів 10-го та 11-го класу. Учасники 

продемонстрували високий рівень підготовки зі 

стрільби, підтягуванні на перекладині, 

складання/розкладання автомата, віджиманні від 

підлоги, підніманні гирі на швидкість, а ще у чищенні 

картоплі та пришиванні ґудзика. За підсумками 

конкурсної програми перемогла команда учнів 

11 класу.  

Було весело, цікаво, активно, стильно, швидко... 

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

Богатирі ЗОШ №1 
Важка атлетика – це силовий спорт, де головним знаряддям виступає штанга, а суть змагань 

полягає у вправах, які потрібно виконати із нею. Основна задача важкоатлета – підняти якомога 

більшу вагу в порівнянні з 

суперниками. 

Важка атлетика від самого 

відновлення сучасних Олімпійських 

ігор, за деякими роками виключень, 

входить до змагальної частини. Щодо 

давнішніх часів, то ранні згадки про 

важкоатлетів відносяться до 

стародавніх Єгипту, Китаю і Греції. 

17 січня відбулись змагання із 

важкої атлетики серед шкіл міста. З 

гордістю хочемо привітати вихованців 

ЗОШ №1 з командним ІІ-місцем.  

Дякуємо: Мазуркевичу Назару, Сушкову Віталію, Міщуку Мирославу, Подварському Даниїлу, 

Гаврилюку Денису, Буняку Богдану і Ярославу. 

Особлива подяка єдиній дівчині в команді - Кіракосян Маргариті (ІІ-місце), а також чемпіону 

міста та області - Зелінському Андрію.  

Молодці! Ми вами пишаємося!!!! 

Мартинюк Римма, 10 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.  

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

«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 
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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 

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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Панна Осінь в ЗОШ №1 
Краса врятує світ. Це довели сьогодні дівчата, які брали участь у святі «Панна Осінь». 

Учасниці представили себе у конкурсі «Візитка», інформація у відео розповіла про дівчат 

цікаву історію, продемонстрували свої 

здібності і таланти.  

Сабадишина Олександра і Кушнір 

Анна танцювали енергійний танець, а у 

Сидорчук Альони він був чуттєвий. 

Хурс Анна показала акробатичні трюки, 

які захопили подих. Чарівна музика 

флейти звучала у виконанні Блащук 

Софії. Печерська Дарія розповіла про 

свої секрети та пристрасть до кулінарії.  

Найбільшу підтримку залу і «Приз 

глядацьких симпатій» виборола Хурс 

Анна. «Міс Фантазією» стала Блащук 

Софія, «Міс Чарівність» отримала 

Сабадишина Олександра, титулом «Міс 

Привабливість» нагороджена Печерська Дарія, «Міс Симпатією» стала  Кушнір Анна. 

Титулом «Віце-міс панна Осінь» проголошено Хурс Анну. «Панною Осінь – 2018» і корону 

переможниці отримала Сидорчук Олена.  

Вітаємо усіх дівчат з перемогою! 
 Мартинюк Римма, 11 клас 

Як гартувались… хлопці  
Напередодні Дня Збройних Сил України, 5 грудня, у ЗОШ #1 серед учнів 10-11 класів 

відбулися спортивні змагання, 

які сприяли згуртуванню 

колективу, розвитку фізичних 

здібностей, кмітливості та 

спритності. 

Змагання організовано за 

підтримки Шепетівської Спілки 

ветеранів Афганістану, яку 

представляли Окорський В.М., 

Андрєєв А.Є., Сягровець В.С.  

Естафети – розбірка та 

складання АК, споряджання 

магазина набоями, віджимання 

від підлоги, накладання джгута – 

непрості змагання, що 

вимагають 100% "віддачі"! 

Боротьба серед команд 

видалася запеклою – кожна з них 

намагалася показати найкращий результат. 1 місце у змаганнях отримав 10 клас. Призерам  

вручено медалі, кубки та грамоти, які надала Шепетівська Спілка ветеранів Афганістану . 

Висловлюємо щиру вдячність за підтримку в організації та проведенні змагань, за постійну 

співпрацю Шепетівській Спілці ветеранів Афганістану на чолі з Валерієм Окорським. 
Драчук Оксана, 7-Б клас 
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«Міжгалактичний новорічний фестиваль» 
Зимові свята люблять і діти, і дорослі.  

Ось і в ЗОШ#1 28 грудня пройшло Новорічне 

свято для 8-11 класів під назвою  

«Міжгалактичний новорічний 

фестиваль». 

Під час заходу діти представили 

свої проекти про святкування та 

зустріч Нового року у різних країнах 

світу. Подорожі до Греції, Фінляндії, 

Індії, Лапландії, України були дуже пізнавальними, цікавими та розважальними. Ми навіть 

відвідали планету Марс. 

Учні зуміли зацікавити глядачів традиціями та культурами інших народів світу. 

Із гарним настроєм, з радістю, з відчуттям чарівної новорічної «казки» – ось з якими 

емоціями учні нашої школи зустрічатимуть  новий 2019 рік. 
Світенко Юлія, 8-Б клас 

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. 
Мартинюк Римма, 11 клас 



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

І знову семінар… 
Учні Шепетівської ЗОШ #1 взяли участь в обласному семінарі лідерів учнівського 

самоврядування.  

Обговорювали тему «Виховання лідерських 

якостей через залучення учнів до самоврядування». 

Спікери заходу представили  досвід роботи школи 

із зазначеного напрямку: директор школи Наталія 

Собчук - з теми "Роль державно - громадського 

управління у вихованні лідерських якостей молоді",  

президент школи Гурш Вікторія розповіла про 

дієвість учнівського самоврядування  у школі, про 

реалізацію шкільних проектів як засіб розвитку 

лідерських якостей учнів, головний редактор 

шкільного телебачення ШТБ1 "Free Time" Динисюк 

Аліна розповіла про започаткований у школі 

журналістський напрямок, який дає змогу 

спробувати себе в ролі журналіста. Учень 11 класу 

Дячук Андрій  виступив  із "Найцікавішим проектом, за версією учнів". Це виявилась економічна 

гра «Я-підприємець», головною метою якої  було ознайомити школярів із особливостями власної 

справи, навчити прогнозуванню результатів діяльності. 

Під час обміну думками гості подякували за гарно організований змістовний семінар. Ми радо 

ділимося ідеями, генеруємо нові, виховуємо нових лідерів демократичного суспільства. 

Урсу Тетяна, 11 клас 

День випускника! 

13 травня у Шепетівській ЗОШ#1 започатковано 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! 

Динисюк Аліна, 11 клас 
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Скринька порад випускнику 

Кушпель Поліна, 8-Б  
Над випуском працювали: 

Головний редактор Гуля Олена. 

Заступник редактора Кушпель Поліна. 

Команда талановитих кореспондентів: Мартинюк Римма, Урсу Тетяна, 

Гурш Вікторія, Кушпель Поліна, Світенко Юлія, Сорочинська Дар’я, 

Мельник Вероніка, Блащук Софія, Драчук Оксана, Дитина Ганна, 

Сільвестр Аліна. 

 


