
 

порогом школи. 

Не бійся, першокласнику, ти в надійних 
руках першої вчительки, директора та 
завучів, а там турботливі руки вчите-
лів—предметників. Лише вистачило б 
тобі наснаги і терпіння “гризти граніт 
науки”. Вправляйся на бубликах—

кажуть наші браві 
козаки і дарують 
кожному по в’язочці 
(а ще ж тільки казка 
розпочинається). Та 
все ж до школи хо-
дити треба, “щоб не 
втрапити до біди” - 
попереджають про 
це брати Знайко і 
Незнайко, говорить 
про це гість свята 
сільський голова Кравчук П.О. А ще 

більше радості і тривоги у словах мами 
Случак В.В., яка благословляє свою 
малечу у незвідану країну чомучок на 
пошуки істини, знань і досвіду - тільки б 
легким і захоплюючим був цей довгий 
шлях.  

“Щастить тобі, першокласнику, тебе тут 
оберігатимуть ще 11 років -заздрять 

 Пустотливий дзвінок заливаєть-
ся, відганяє геть літній відпочи-
нок, закликає дітвору зібратися і 
кинутись гризти граніт науки. 

В США навчання починається у 

серпні або  у перший вівторок 
вересня. 

Першокласники Німеччини при-
ходять у день знань не з букета-
ми квітів, а з різнокольоровими 
кульками. 

Японські першокласники йдуть 
до школи на початку квітня. 
Шкільна форма не впроваджена 
на державному рівні та існує 
лише в приватних навчальних 
закладах. 

У Великобританії до школи зби-
раються, як і в США, у перший 
вівторок вересня, відразу після 
Дня Праці. Перевага тут нада-
ється приватним школам—це 
шанс дитини отримати в пода-
льшому пріоритет при вступі до 
вищих навчальних закладів. 

В Україні День знань відзнача-
ють урочистою лінійкою, святко-
вими заходами, приуроченими 1 
вересню та привітанню. першок-
ласників. 

За матеріалами Інету Бовтонюк 
Владислав, 6 кл. 

Урочисто—сумною була лінійка до 
Дня знань у нашій школі—не всі ж 
бо школярі України змогли сісти за 
парти цього 1 вересня. Дехто 
змушений переховуватися по 
підвалах від вибухів, пострілів, 
якими нищать нашу землю вороги. 

Ми змогли роз-
почати навчан-
ня завдяки геро-
ї зм у  н аш их 
воїнів, які своєю 
кров’ю і відва-
гою стримують 

загарбників на Донбасі. Тож і роз-
почали лінійку хвилиною мовчан-
ня—даниною пам’яті загиблим там 
героям. 

Поруч із сумом в очах школярів, а 

особливо першокласників—
зацікавленість: що чекає їх у шко-
лі. Дещо з тривогою думають про 
останній навчальний рік випускни-
ки—вони привели малечу на свят-
кову лінійку—що чекатиме їх за 

ШКОЛА РАДО УЧНІВ ЗУСТРІЧАЄ. . .  

У номері: 

Ми працюємо 
для вас 
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“Прогнозуємо 
наше завтра” 
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Наш  мер 2 

Відкриваємо 
світ… на ве-
лосипедах 

3 

“Ми хочемо 
миру!” 
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“Моє село” 4 

Закохані в … 
футбол 
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Успіх приходить до тих, хто рухається вперед, до тих, хто розподіляє свої сили з розумом.Успіх приходить до тих, хто рухається вперед, до тих, хто розподіляє свої сили з розумом.Успіх приходить до тих, хто рухається вперед, до тих, хто розподіляє свої сили з розумом.   
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випускники, - а нам не 
сьогодні-завтра розпра-
вляти крила у широкий 
світ.” 

“Радійте, першокласни-
ки, поки ще не знаєте, 
скільки уроків вам треба 
відвідати, скільки зоши-
тів треба списати, скіль-
ки книжок треба прочи-
тати…” - думають вось-
микласники.  

“Коли ж це з такої мале-
чі виростуть легені та 
юнки, які все можуть, 
вміють і знають,“- вкот-
ре за багато літ перепи-
тують один в одного 
вчителі. 

Гарного вам польоту, 
першачки, під надійним 
крилом рідної школи! 

Случак Діана, 6 кл. 



Валентин Олександро-

вич Опанасюк 

Дата народження - 6 сер-

пня 2000р. 

Знак зодіаку – Лев. 

Зріст – 190 см. Розмір ноги 

– 48. Очі – чорні. 

Улюблений колір – черво-

ний. 

Улюблена страва – салат 

«Цезар». 

Улюблена пісня – 

«Мотылёк» Макса Корша. 

Улюблений предмет – 

біологія. 

Захоплення – футбол, гра 

на фортепіано. 

Хоче, щоб всі учні носи-

ли шкільну форму, та 

вирівняти стадіон. 

Має багато друзів. 

 Центр зв’язків з громадськістю 

Літературний редактор – Сморжова Ліля - 8 кл. 

Агентство шкільних новин – Грива Михайло – 8 кл. 

Міг «Оформлювач» - Корнійчук Марія –6 кл. 

Спортивно-оздоровчий центр  

Міг «Юні інспектори» - Кирилович Артем – 10 кл.  

«Санпост» - Храбан Тетяна –11 кл.  

Міг «Здоров’я» - Орищук Сергій – 7 кл.  

 

НАШ МЕР  

учнівським зборам і 
шляхом демократично-
го голосування було 
обрано найцікавіші. До 
вподоби жителям на-
шого Містечка припав 
запропонований одина-
дцятикласниками квест 
“Ми—українці”, а також 

загорілись учні нашої шко-
ли від ідеї дев’ятикласни-
ків проявити свої здібності 
під час талант-шоу “Крок 
до зірок”. А ще дуже ску-
чили ми за добрим гумо-
ром і жартами—тому ве-
лику кількість своїх голо-
сів віддали за проведення 
у школі Дня гумору. Хо-
четься побажати, щоб 
ініціативність наших учнів 

на цьому не закінчува-
лась. Покажіть себе і в 
щоденних справах: у 
навчанні, в спорті, в 
прийнятті важливих для 
вас рішень. Дерзайте! 
Все в ваших руках! 

Корнійчук Марія, 6 кл. 

ПРОГНОЗУЄМО  
НАШЕ З АВТР А  

Традиційно починається 
новий  навчальний рік у 
Шкільному Містечку зага-
льношкільними учнівськи-
ми зборами.  

Цьогоріч ми разом вирішу-
вали, які цікаві справи вар-
то організувати та провес-
ти протягом року. Кожен 
клас запропонував проект 
якогось оригінального за-
ходу, презентував його 

„Багато людей проводять півжиття у бажанні тих речей, котрих вони могли б 
досягнути, якби не витрачали півжиття на одні лише бажання”. – О. Вулкотт  
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Наше досьє 

Склад учнівського самовряду-
вання «Шкільне Містечко» Піщівської 
ЗОШ 2014-2015 н.р. 

МЕР – Опанасюк Валентин –9 кл. 

Навчально-пізнавальний центр  

Міг «Ерудит» - Анхім Микола – 8 кл. 

Міг «Знання» - Москалець Іван – 8 кл. 

Старостат – Панасюк Вікторія - 7 кл. 

Центр суспільно корисної діяльності  

Міг «ВЧК» – Давидюк Софія –9 кл. 

Міг «Волонтер» -– Коломійчук Віка - 7 
кл. 

Пост «Еколог» - Давидюк Роман –10 кл. 

Центр захисту прав дитини  

Міг «Дисципліни і порядку» - Бойко 
Олександр –9 кл. 

Міг  «Дитинство» -  Янчук Юлія – 5 кл.  

Соціальна служба -  Бовтонюк Людми-
ла  – 8 кл. 

Центр творчого розвитку  

Міг «Дозвілля» - Рубан Юлія –6 кл. 

Міг «Сценаристи» - Бака Наталія –11 
кл. 

Міг «Пошук» - Джура Оксана – 6 кл. 

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС  
Мерія повідомляє 

Успіхів!!
! 

Дарина  

Случак
Ліля  

Сморжова  

Люда  

Бовтонюк  



ВІДКРИВАЄМО СВІТ . . . НА ВЕЛОСИПЕДАХ  

Мандрувати завжди приємно. І 

не має значення—пішки чи на 

автомобілі, верхи на коні чи 

поїздом, на пароплаві чи літа-

ком, головне—це хороша ком-

панія, цікавий маршрут і трохи 

везіння (щоб погода не зіпсу-

валася, щоб хвороба не напа-

ла, щоб транспорт не підвів 

…). Наш невтомний  Юрій 

Миколайович Гнап, мандрівник 

не лише по карті чи атласу, 

але й стежками-доріжками 

рідного краю організував для 

учнів шкіл Піщівського освіт-

нього округу веломандрівку 

манівцями нашого лісництва. 

Школярі з Дідович, Калинівки, 

Середньої Деражні і, звичайно, 

ми мали змогу проїхати більше 

30 км лісовими дорогами (от і 

перевірили свою загартова-

ність і витримку). Зупинялися 

біля Богданового дуба, де за 

легендою сам великий гетьман 

Війська Запорізького відпочи-

вав, віддали шану жертвам фа-

шистського терору біля пам’ят-

ника замученим у концтаборі, 

який знаходився в одному з уро-

чищ. Гарно розповів про свої 

володіння  і показав їх головний 

мисливствознавець наших лісо-

вих угідь Демчук В.В. 

І 

хоч як не легко було крутити 

педалі велосипеда, але коли 

оголосили привал, то ми й 

там ні хвилини не втрати-

ли дарма:  в естафету 

бігали, у футбол грали, 

канат перетягували—

загалом, погоджувались 

на все, що нам пропонували 

вдатні на вигадки щодо розваг 

вчителі.  

Якою ж смачною була після такої 

насиченої програми туристична 

каша, зварена на вогнищі, а як 

смакувала картопелька з 

пилу-жару, а скільки 

водиці було випито…  

Похід вдався. Ми поба-
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З перших 

вуст 

Юрію Володи-

мировичу, 

чому Ви вирі-

шили супро-

воджувати 

учнів нашої школи під час вело-

туру? 

-Я так вирішив, тому що маю 

добрий досвід мандрівництва. У 

свій час я проїхав на велосипеді 

всю Україну. А зараз я й  до 

роботи добираюсь на велосипе-

ді. А ще я зовсім не знаю ваші 

ліси, вашу природу. От і поду-

мав, чому б мені не очолити 

команду таких гарних хлопців і 

дівчат нашої школи, щоб і вони 

мали таке щастя, як і я колись – 

помандрувати цим краєм.  

Чи стикались ви з якимись 

труднощами під час туру? 

- Була проблема – проколоте 

колесо у Кулявця Сергія, учня 7 

класу. Але за хвилин 15-20 ми з 

нею впорались. 

Які враження склались у вас про 

нашу учнівську команду? 

- Вони були дуже самостійні і 

гарно виховані. До них не було 

жодного зауваження, окрім 

одного учня 9 класу, всі дуже 

чемні мандрівники, які гарно 

поводили себе під час руху. Ви 

знаєте, що існує певна небез-

пека травмування, коли вело-

сипедисти їдуть близько один 

біля одного. 

Який найцікавіший момент 

мандрівки ви можете пригада-

ти? 

- Таких моментів було кілька, 

але найбільше вразив багаторіч-

ний Богданів дуб. За легендою, 

під ним відпочивав Богдан Хме-

льницький. Така природна па-

м’ятка мене дуже вразила. 

Дякуємо за інтерв’ю. 

Бойко Надія, 6 кл. 

чили багато дивовиж, знайш-

ли нових друзів-ровесників, 

спробували туристичного 

життя…  І сподіваємося, що 

завдяки Юрію Миколайовичу 

та Юрію Володимировичу, 

ми знову зможемо відчути 

таке щастя—пізнавати світ 

на велосипедах. 

Грива М., 8 кл. 

Репортаж з місця подій 

Стомився, 

але щасли-

вий! 

Каша була 

супер!!! 

Враження 

просто клас!!!! 



   Рік зародження футболу в Києві – 1900. 
Команда київського «Динамо», яку створили 
1927 року, у 2012 році відсвяткувала 85-річчя 
від дня заснування. «Динамо» у різні роки 
ставало багатократним чемпіоном СРСР, 
двічі вигравало Кубок Кубків (1975 та 1986 
роках). У команді виховалося 37 заслужених 
майстрів спорту. Досягнення динамівців 
пов’язані з іменами відомих тренерів 
В.Маслова та В.Лобановського. Двічі наших 
футболістів у 1975 році - Олега Блохіна та у 
1986 році — Ігоря Бєланова визнавали кра-
щими футболістами Європи з врученням 
заслуженої нагороди – «Золотого м’яча»  та 

«Золотої бутси». 

Наші хлопці теж мріють стати зірками футбо-
лу: постійно ганяють  у м’яча. Але хоч у них, 
за словами нашого вчителя фізкультури, є 
потужний потенціал, використати вони його 
не змогли під час футбольного зонального 

турніру.  

Тренуйтеся, хлопці, лише 
наполеглива праця ро-
бить з людини … футбо-

ліста — справжнього! 

Мельник Настя, 6 кл. 

Це неповторне, красиве 

видовище - 

Удар по воротах і - гоооол!!! 

Нас у напрузі триматиме довго ще 

Їхня Велич-
ність -  Фут-

бол! 

  Футбол 
дозволяє без 
великих 

матеріальних затрат досягти високого ступе-
ня фізичної підготовленості та розвивати 
швидкість, силу, витривалість, спритність і 
багато інших рухових якостей. Поетеса Юлія 
Друніна визнала, що «футбол - це дитинство 

століття, це рицарський чесний турнір». 

 У тому вигляді, у якому він дійшов до нас, 
футбол з’явився в Англії. Але за свідченням 
давніх літописів та малюнків, гра, яка нага-
дує футбол, була відома в Японії, Китаї, 
Греції та Римі. З V ст. н.е. і в епоху Серед-
ньовіччя  гра стала забутою, але в епоху 
Відродження футбольні матчі відродились і 
стали  популярними, особливо у Франції та 

Італії. 

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ НА ЗВОРОТІ 
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лення міцного миру на землі. У 2004 
році Хода 
миру прой-
шла у 110 
містах 25 
країн на 
п’яти кон-
тинентах. 
21 верес-
ня 2014 

року Хода миру у багатьох містах світу, 
в тому числі і в Москві та Петербурзі, 

була присвячена миру в Україні. 

А ми виразили своє прагнення до мир-
ного життя у гарних квіткових виробах, 
які готували разом зі своїми класними 

керівниками. 

Квіткові герби нашої держави, голуб 
миру із хризантем, яблучні блокпости, 
квіткова мапа нашої Батьківщини,  ово-
чево-
квітко-
вий ріг 
достат-
ку , міні-
село 
Піщів, 
капустя-
на роди-
на українців — все говорило  від наших 

сердець:“Ми хочемо миру!” 

Оніщук Яна, Зез Валентина, 6 кл. 

 

Квіти—
символ миру 
на Землі. 
Тому гарною 
була ідея 
педагога—
організатора 

Вознюк Т.М. присвятити виставку-
конкурс квітково—овочевих композицій 

Дню миру. 
Генеральна 
асамблея 
ООН у верес-
ні 2001 року 
ухвалила 
резолюцію 

про відзначення щорічно 21 вересня  
Міжнародного Дня миру. Це день  при-
пинення вогню  і воєнних дій, день 
відмови 
від наси-
льства. 
Щороку 
люди у 
сотнях 
міст світу 
беруть 
участь в  Марші Миру  - це можливість 
для людей різних національностей, 
культур та ідеологій виразити готов-
ність об’єднати зусилля для встанов-

“Ми хочемо миру!!!” Моє село 

Протягом вересня у 
нашій школі проходила 
декада “Моє село” - 
учні підбирали світли-
ни з гарними краєвида-
ми, з маловідомими 
куточками та найпопу-
лярнішими місцями 
своєї малої батьківщи-
ни.  

А чи знаєте ви, що … 

… село Піщів на сучасній його території 
засноване у 1650 році. За однією з версій,  
до цього поселення було в лісі, але через 
чуму, яка нещадно косила людей ( можли-
во, нині це урочище Мерці), змушені були 
піти на інші землі. 

..  у другій половині ХІХ ст. на території 
села працювало грамотно—ремісниче учи-
лище, утримуване на дохід від грошей (в 
сумі 5000 рублів), пожертвуваних колезь-
ким асесором Чечетом. Згодом стала одно-
класна школа, яка на початку 1900-х років 
реформована у двокласну. З 1920-х—
семирічна, у 1937—десятирічна (старші 
класи певний час були платними). 

… землі села Піщів та частина селян 
належали графині Марії Потоцькій, маєток 
якої знаходився на місці нинішньої церкви. 
Графиня тут не проживала, землі були 
орендовані єврея-
ми, справами відав 
управитель. У 1860
-х роках селяни  
судилися з графи-
нею, що вона не 
давала їм земель-
них наділів (після 
скасування кріпос-
ного права). 

 … серед вихід-
ців з нашого села  
є письменник Микола Карплюк (автор реа-
лістичної прози), кінокритик ХХІ ст. Воло-
димир Войтенко. 

Анхім Микола, 8 кл. 

Наші захоплення 

МИ ЗАКОХАНІ  В ФУТБОЛ. . .  

В.Войтенко 

Літературний редактор: Сморжова Лілія                        Відповідальний редактор: Анхім З.В. 

Запрошуємо жителів Шкільного Містеч-

ка до співпраці на сторінках газети.  

Діліться наболілим, розповідайте про 

цікаві події, організовуйте конкурси, пода-

вайте нові ідеї. 

Автори цікавих 

статтей чи репор-

тажів будуть відзна-

чені редакцією. 


