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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 

Визнання педагогів та учнів ЗОШ №1 
Пишаємося, що серед талановитих, 

креативних педагогів, що брали участь 

15.03.2019 у Міжнародній науково-практичній 

конференції ««Варіативні моделі 

комп’ютерно-орієнтованого середовища 

навчання предметів природничо-математичного 

циклу», є і педагоги нашої школи. Сертифікатом 

доповідача нагороджено Піонтковську Г.Р., 

сертифікатами учасників – Хаврун Г.Б., 

Дечковську В.О.  

Дякуємо науковому керівнику проекту 

Гриб’юк О.О. за живе спілкування з креативними 

особистостями, однодумцями, справжніми 

фахівцями, можливість побачити сучасні 

тенденції у розвитку освіти.  
Учня 10 класу Губійчука Романа було 

нагороджено 15.03.2019 Сертифікатом лауреата 

природничо-математичного конкурсу «Clever: 

School of Natural and Mathematical Sciences»на 

Міжнародній науково-практичній конференції, що пройшла у Києві. 

Що ж, «Розумним бути модно!» 
Динисюк Аліна, 11 клас 
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Будь активним та наполегливим!" - такий девіз 

найуспішніших! 
14 березня у Шепетівській ЗОШ №1 

на перерві честі найактивніших 

відзначено грамотами та подяками. Їх 

отримали учні, які брали участь у 

спортивних заходах, у конкурсі 

малюнків "Кращий пожежний – це ти 

обережний", у виставці родинної 

творчості, фотоконкурсі спортивної 

фотографії "ТОП – 10 (2018)", 

конкурсі винаходів "Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно". Учні були 

нагороджені за економічну гру, а 

також за шкільний конкурс 

"Веселинка". Щоб рухатися по життю 

вперед і досягати нових висот, треба перш за все бути активними. Тож бажаємо вам нових 

досягнень!  
Мельник Вероніка 8-Б клас 

День цивільного захисту 
З метою поглиблення знань про порядок дій в надзвичайних ситуаціях, формування навичок 

виконання впорядкованих дій при настанні надзвичайної ситуації в Шепетівській ЗОШ №1 

25 квітня пройшов День цивільного захисту. 

Розпочався день з урочистої 

лінійки. Під час перерв члени 

учнівського самоврядування 

влаштували інформування учнів 

у формі «Радіогазети». В 

медіатеці відбувся ряд заходів, 

присвячених наслідкам 

Чорнобильської катастрофи: 

проведено виставку книг, 

переглянуто фільм «Чорнобиль – 

мій біль».  
Учні початкових класів 

тренувалися у накладанні ватно-

марлевих пов’язок. У коворкінгу 

діяла виставка індивідуальних 

засобів цивільного захисту. Для 

відпрацювання навичок 

організованої евакуації з приміщення школи в надзвичайних ситуаціях було проведено 

тренувальну евакуацію, під час якої і учні, і працівники покинули приміщення школи за 3 хв. 

Санітарним постом була надана перша медична допомога при опіку, педагогами влаштоване 

показове гасіння пожежі. 

День цивільної оборони в школі пройшов організовано, динамічно і цікаво. Учні та 

працівники школи підтвердили свої знання та навички при надзвичайних ситуаціях. 
Мельник Вероніка 8-Б клас 
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Як у ЗОШ №1 День знань святкували… 
В Україні день 1 вересня (цього року відзначаємо 2 

вересня) з давніх-давен – не просто початок осені, а свято 

школярів та освітян – День знань.  

Зранку на подвір'ї гамірно, як у вулику. Першокласників 

вітали у шкільній родині на святі "У колі друзів"  піснями, 

віршами, флешмобом чирлідерів, гурту "Сонечка", а 

одинадцятикласники, окрім музично-танцювальної 

композиції, подарували 

молодшим друзям пам'ятні 

значки. Директорка школи – 

Наталія Миколаївна Собчук – 

привітала присутніх зі святом, 

представила нових педагогів. 

Першокласники запалювали неповторним виконанням 

віршів. А далі – усі на квести!!! 

 У класах, коридорах, їдальні, у «Школі під голубим 

небом», навіть у кабінеті директора на дітей чекали 

захоплюючі квест-завдання. 9-Б та 8-Б класи взяли участь 

у розважальній програмі у 

краєзнавчому музеї. 

 Старшокласники 

розмістили квест-локації по 

шкільній території, де для 4-А, 

3-В та 3-А було проведено 

квест, який складався з  6 

станцій. Діти змагалися, 

виконували завдання, 

відгадували загадки, ребуси. Цікавим та творчими для учнів були фотоквести. День знань  

приніс багато вражень та емоцій як дітям, так і дорослим! 
Дитина Ганна, 8-Б клас 
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Олімпійський тиждень 
У Шепетівській ЗОШ №1  розпочався Олімпійський тиждень, який проходитиме із 09 по 

13 вересня 2019 року. Тиждень, що розпочався загальношкільною ранковою зарядкою, 

присвячений  Всеукраїнському Дню фізичної культури і спорту. Багато цікавих заходів 

чекає на учнів школи: ігри, спортивно-розважальні свята, конкурси. Запрошуємо всю 

шкільну родину взяти активну участь у Олімпійському тижні! 

12 вересня у Шепетівській ЗОШ №1 

відбулася виставка «Мої досягнення у 

спорті», під час якої учні  

продемонстрували свої медалі, грамоти 

та кубки. Діти із задоволенням 

розповідали про свої нагороди та 

улюблені заняття. Наша шкільна 

спортивна сім`я запрошує вас 

приєднуватись до  занять спортом та  

бути наполегливими і 

цілеспрямованими! А ще чекаємо 

охочих у суботу біля школи на 

велопробіг! 

 13 вересня в Шепетівській ЗОШ №1 

відбулося урочисте нагородження 

найактивніших учнів-спортсменів за участь у спортивних заходах Олімпійського тижня. 

Сьогодні ж справжні любителі спорту долучилися до міського велозабігу.   

Займайтеся спортом разом із нами та будьте здоровими! 
Мельник Вероніка, 9-Б клас 

 

УЧНІ ЗОШ №1 – ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ!!! 
Вітаємо учнів школи: Шамасуряна Алекса, Ісідорова Ульяна, Блащук Софію, Кушнір Анну, 

Мельник Вероніку з І місцем в обласному конкурсі відеороликів на соціальну-правову тематику. 

Учнів нагороджено  

Хмельницьким 

управлінням юстиції 

грамотами та цінними 

подарунками. Серед 13 

конкурсних робіт - наша 

найкраща!  

Проблема викрадення 

дітей є дуже актуальною, 

тому потрібно 

висвітлювати та 

пропагувати їх захист, 

попереджувати загрозу 

викрадення у соціальних 

мережах, що і зробили 

наші гуртківці 

"Євроклубу". Керівником 

проекту є Гуля О.М. та 

Косько-вецька В.М. Окрилені перемогою учні уже створили проект для наступного відеоролику. 

Творчих успіхів вам і перемог! Пишаємося учнями та їх наставниками! 

Андрушко Дарья, 6-А клас 
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День Збройних сил України 

6 грудня відбулися змагання з військово-прикладних видів спорту серед учнів 10-11 класів, 

які присвячені Дню Збройних сил України. На заході були присутні представники спілки 

ветеранів Афганістану: Шидей Петро Васильович, Андрєєв Андрій Євгенович, Мугиль 

Олександр Іванович, які вручили грамоти та медалі. Загальне 1 місце отримали учні 11 класу, 

друге – 10 клас. У змаганні із піднімання гирі Дядюк Артем, учень 11 класу, виборов 1 місце,  

Байдюк Назар, учень 10 класу, отримав 2 місце. У підтягуванні перемогу здобув учень 10 

класу Клімчук Владислав, а друге місце посів Яржемський Валентин, учень 11 класу. У 

стрільбі із пневматичної гвинтівки перемогу здобула Космина Марина, учениця 11 класу, 

2 місце у Стінського Віталія, учня 11 класу, ІІІ місце у Куницького Дмитра, учня 10 класу.  

Ви – наша гордість, надія і майбутнє. Ми пишаємося вами. 
Дитина Ганна, 8-Б клас 

 

 

Наші здобутки!  
13 грудня Закревський Денис, Кушнір Анна, 

Сидорчук Альона були нагороджені грамотами 

за перемогу та участь у конкурсі "Професія моєї 

душі", який був організований Шепетівським 

центром зайнятості. Дякуємо організаторам 

конкурсу за можливість проявити молоді свої 

таланти і творчі здібності. 
Саїдова Валерія, 10 клас 
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Скринька порад випускнику 

Кушпель Поліна, 10 клас  
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. 

 


