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Вітаємо з Днем знань!!! 

Останній день кані-
кул, 
Мов свічка, догорів. 
Готуйтеся до праці, 
Маленькі школярі. 
 
 

Вітаємо всіх-всіх-всіх з відкриттям ігрового 

майданчика!!! 
Вірте, друзі,  

чи не вірте,  

Наш майданчик 

Кращий в світі! 

А не вірите  - тоді 

Разом глѐнути ходім 

 

 

Каруселі річ весела, 

Не побачиш тут сумних. 

З нас готуять каруселі 

Космонавтів молодих! 

Ідіть завжди до школи 

Веселі, не сумні, 

Шукайте щастя, долі 

В науці, у знанні. 

 

Наука дасть вам си-
лу 
Дістатись до мети, 
А Україні милій 
В потребі помогти.  

 Питання, які найбільше цікав-

лять учнів,—в об’єктиві                     

директор школи. (ст.2) 

 

Етикет не секрет! (ст.3) 

 

Гаряче інтерв’ю з новим учнем 

(ст.4) 

 

Шкільна форма: за і проти (ст.6) 

 

Карпатська магія 

(журналістське розслідування) 
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Polska w sercu I w plecaku (ст.10) 

 

 Електронний формат газети Ви 

можете знайти на офіційному 

сайті Хімчинської школи. 
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Питання, які найбільше цікавлять учнів,— інтерв'ю з директором     

школи. 

Про школу  

Які права маять учні в школі? 

Всі школѐрі Івано-Франківської області       

змушені одѐгати шкільну форму? 

Чи обов’ѐзково в нашій школі                          

дотримуватись правила одѐгати шкільну     

форму? 

Ваші плани на майбутню щодо школи.? 

Якщо навчатисѐ 10-11 клас на високий рівень, а закінчити 9 

клас з двома дев’ѐтками, то ѐку медаль учень маю право 

отримати? 

Як ви вважаюте, ѐкі зміни можуть бути до ЗНО через два     

роки? 

 

Про особисте 
Який шкільний предмет був вам найбільш до  вподоби у ваші шкільні роки? 

Який вид спорту вам найбільше подобавсѐ? 

Які країни ви б хотіли відвідати?Чому? 

Якому стиля одѐгу ви надаюте перевагу? 

Чи хотілосѐ б вам повернутисѐ в свої шкільні роки? 

Цікавлять більшість 

Як ви вважаюте, післѐ 9 чи 11 класу краще іти навчатисѐ у виші? Післѐ ѐкого пішли ви? 

Чи звертаютесь ви за допомогоя до учнів? 

Чи можливо запровадити традиція волейболу між  учнѐми і вчителѐми в нашій  школі? 

Відеоінтерв'я з директорм ви можете переглѐнути на  

офіційному сайті школи  http://www.khimchyn-school.edukit.if.ua/ 

Інтерв'я брала спецкореспондент Христина Шкундеяк,              

оператори - Ковальчук Василина, Атаманяк Юліѐ. 

 

 

 



Етикет не секрет!:) 
Всім величезний привіт! Кожен учень, кожна вихована людина, 
неодмінно повинні вміти поводити себе гідно. І сьогодні ми, Мія 
Полоцька та  Злата Литовська, візьмемося за це нелегке діло,   
навчити всіх як треба, а почнемо із найпростішого - дороги до 
школи. Для всіх-всіх-всіх хто хоче заробити славу справжньої 
паняночки чи галантного джентльмена ми розробили простенькі 
правила. 
Тема: «Привітання» 

- називається ім'я  
- посмішка зігріває привітання 
- молодший перший вітає старшого  
- руки у кишенях не тримаємо 
- вхідний перший вітає присутніх  
- перший чоловік вітає жінку 
- перша подає руку для рукостискання жінка  
- не жуємо, коли вітаємо 
- при розмові дивимося на "третє" 
око  
- для рукостискання подаємо праву 
(чисту) руку (ліва сторона тіла   
вважається сатанинської, нечистої). 

 

Тема: «Поведінка на вулиці» 
- виходимо на вулицю охайно одягненими 
- рухаємося по правій стороні дороги  
- шеренгою по вулиці не ходимо 
- дівчинка йде з більш почесною правого боку (на лівому боці висіла шабля) 
- переходимо дорогу на зелений сигнал світлофора 
- на вулиці не кричимо 
- на вулиці не смітимо, для папірців є урна 
 - на вулиці нічого не жуємо 
- можна їсти тільки морозиво, але не облизувати, а кусати 
- якщо на вулиці нещасний випадок, дзвонимо на 03. 
  

Тема: «Правила поведінки в транспорті» 
- при виході з транспортного засобу допомагаємо   
вийти літнім, мамі, дівчинці 
- поступаємося місцем інвалідам, мамі 
- не голосно обговорюємо свої проблеми 
- не наступати на ноги, не ставати ногами на сидіння 
- у транспорті не зачісуємося  
- не їмо 
- поступаємося місцем кому важко стояти (мамі з     
малюком) 
- тролейбус і автобус обходимо ззаду, а трамвай навпаки - спереду 
- якщо нам поступилися місцем, то дякуємо і відмовляємося 
- не штовхаємо всіх ліктями 
- якщо у нас за спиною висить рюкзак, знімаємо його і ставимо поруч. 
  
                                          
                                                              Злата Литовська та Мія Полоцька 
                                                                                              Таня Оленюк 



Цікавість взяла своє! 
Кореспонденти нашої газети вирішили поста-

вити кілька запитань нашим новим учнѐм-

іноземцѐм (та ми віримо, що в душі вони—

справжні українці). “Жертвоя” нашого опи-

туваннѐ став найстарший — Максим. Отож,  

наше інтерв’я: 

Кореспондент: Що тобі найбільше сподоба-

лось в Хімчині? 

Максим: Найбільше мене вразили гори. 

К: Чи жалієш ти за колишнім місцем прожи-

вання? 

М: Так, трохи сумую. 

К: Чи відрізнялось навчання в Канаді від на-

шого? 

М: Дуже відрізнялось. Там набагато менше 

предметів і тому легше. В Україні є багато 

таких предметів яких я не вивчав в Канаді. 

Проте, завжди стараюсь слухати і розумі-

ти вчителів. Найбільше мені подобається 

фізика. 

К. Чого, на твою думку, не вистачає в нашій 

школі? 

М. Особисто мені не вистачає басейну і те-

нісного корту. 

К: Де кращі дівчата: тут чи за кордоном?

М: Звичайно, тут!!! 

   Злата Литовська, Victory та Мія Полоцька 

 

 

 

Осінь—пора золота, багрѐності, тонких про-

мінчиків сонцѐ та щедрості комори. Це пора 

журавлиних клячів і брудних черевичків. 

Пора ѐскравих кольорів, ѐкі, бентежать сіру 

буденність та червоної калини, що розсипа-

лась білѐ криниці. Осінь—це бабине літо, що 

так обвиваю голову срібноя павутиноя. І, на-

певно, не була б осінь такоя цікавоя та різ-

нобарвноя, ѐкби не гучний ѐрмарок, що 

скликаю і малого, і старого, і бідного, і бага-

того, і купцѐ, і продавцѐ.  

Це гуманне дійство зачепило і Хімчинську 

школу. Приюмно, що кожен учень брав акти-

вну участь. На столах розкинулисѐ ѐблука, 

груші, домашнѐ випічка та компот із сухоф-

руктів. Лунали жарти, сміх і весела музика. 

Ярмарок—це одна із найцікавіших подій 

шкільного життѐ!  

                                 Бойчук Марина 

Усі на ярмарок!!! 



Шкільна форма в різних країнах світу 

Японія 

В жодній країні, окрім Японії, з таким трепетом і пова-

гоя не відносѐтьсѐ до звичайної шкільної форми. Май-

же скрізь—це щось докучливе, нудне і не престижне. А 

ось ѐпонці змогли вивести стандартне і непримітне 

шкільне вбраннѐ на рівень зразка високої моди. Япон-

ська шкільна форма настільки популѐрна, особливо се-

ред дівчаток, що вони носѐть і післѐ школи, і в вихідні. 

Якщо не її, то  одѐг, дуже нагадую за стилем формен-

ний, і не поспішаять розлучатисѐ з улябленим нарѐдом навіть післѐ дорослішан-

нѐ і закінченнѐ  школи.  

Індія!!! 

Носіннѐ шкільної форми в Індії обов’ѐзкове. Од-

нак, ѐкщо в дитини шкільної форми немаю, а бу-

ваю і таке, то зі школи ніхто не вижене і зауважен-

нѐ в щоденник ніхто не напише. Світла сорочка і 

темно-сині штани, так виглѐдаю шкільна форма в 

Індії длѐ хлопчиків, а ось дівчаткам потрібно носити білу блузу і темну спідниця. 

Великобританія!!! 

Відомо, що шкільна форма почала своя історія з Велико-

британії. У кожній школі  дію своѐ форма, до ѐкої обов’ѐз-

ково додаютьсѐ кепка або капелях з логотипом школи, а 

також краватка, верхній одѐг і навіть шкарпетки. Така фо-

рма видаютьсѐ абсолятно безкоштовно. 

Туреччина!!! 

У Туреччині теж прийнѐто но-

сити шкільну форму, цікаво, 

що саме за кольором можна 

відрізнити, в ѐкому класі вчитьсѐ школѐр! 

                                        Марина Гриць 



Інтерв’ю з Оксаною Гостюк. 

Чи тобі зручно ходити  в своЇй шкільній формі? 

Чому саме таку купила? 

Реакціѐ однокласників щодо твоюї шкільної форми? 

-Форма у мене зручна, але не дуже відповідає нашим погод-
нім умовам. При виборі ѐ опираласѐ на зручність, стрима-
ність та елегантність. А однокласники мене приюмно здиву-
вали компліментами. 

Інтерв’ю з Віталієм Юрійчуком. 

 Чи сподобаласѐ однокласникам твоѐ  форма? 

Яку  форму порадив куплѐти б іншим? 

Більшість учнів ляблѐть ходити до школи в джинсах, одѐгаять 
шкільну форму тільки на свѐта, або тоді, коли скаже вчитель, це 
так? 

-Однокласникам сподобалась шкільна форма, як і мені. Я б порадив купляти 
форму за своїми бажаннѐми і уподобаннѐми. Звичайно, кожен із нас більше 
лябить ходити у спортивній формі чи джинсах, але у шкільній формі ми спра-
вді виглѐдаюмо ѐк школѐрі. 

Інтерв’ю із Софією Скоропанюк. 

З ким ти  вибирала ця форму? 

Чому вибрала саме таку? 

-Форму я вибирала разом із мамою. Вона обидвом нам припала до 
душі, тому що ю дуже комфортноя. 

Інтерв’ю із Софією Мотрук. 

Яку форму ти б порадила куплѐти учнѐм? 

Яка потреба носіннѐ шкільної форми? 

-Я б порадила дівчаткам купляти легкі темно-сині 
сукні, хлопцѐм штани та піджаки. Тому що в цьому одѐзі 
ми виглѐдаюмо набагато солідніше й стриманіше – ѐк і 

маю виглѐдати учень школи. 

Інтерв’ю з Максимом  Кіщуком. 

Хто допомагав тобі придбати шкільну форму? 

-Форму я купляв разом із татом. Вона підійшла мені по розміру, 
кольору і ціні.                                                                         

 Роксана Весна 

 

 

Шкільна форма: за і проти 



 

І  знову за покликанням м’яча! 

Основна ціль справжнього спортсмена—

бути чемпіоном. Стати ним не так вже й 

легко,  але ѐкщо докласти зусиль, можна 

підкорити гору Олімп. Учні нашої школи, 

зціпивши зуби, з останніх сил виборявали 

призові місцѐ з футболу та волейболу, ѐкі 

проходили цього тижнѐ. Змаганнѐ були 

надзвичайно цікавими та напруженими. 

Не треба розчаровуватись яним спортсме-

нам, ѐкі не здобули призових місць! Адже 

все у ваших руках! Головне—не здаватисѐ, 

а твердо іти до  мети,  бо спорт не лябить 

слабких лядей!  

                                                      Результати змагань: 

                                                      Волейбол дівчата: 

                                                               1 місце– 10 клас 

                                                               2 місце– 9-б клас 

                                                               3 місце– 8-б клас 

                           Футбол хлопці: 

                             1 місце– 10 клас 

                             2 місце– 11-б клас 

                             3 місце– 9-б клас 

 

 

         

        Футбол дівчата: 

         1 місце– 9-б клас 

         2 місце– 11-б клас 

         3 місце– 10 клас 

 

 

                                             Бойчук Марина 



Карпати - то мальовничий край. Край легенд і ба-

йок, розказаних вночі, при світлі ватри. Край зна-

харів і мольфарів, що розганяють хмари. Край та-

ємниць і магії, що відчувається на кожному кроці. 

Це край, де чути плач трембіти і тихий шепіт лісу. 

Карпати - це край гуцулів, людей добрих, веселих, 

кмітливих і забобонних, людей з багатою і несхо-

жою на інші культурою. Та прогрес не стоїть на 

місці, тож в оселях тепер світять електричні лам-

почки і ввечері ми збираємось біля телевізора. В 

нашій пам'яті починають стиратися образи тих іс-

тот і духів, що населяли ліси і ріки. Але гуцули ще пам'ятають тих, що вселяли страх в се-

рцях їхніх предків... 

              Пам'ятають і охоче всім про них розказують. Гуцули взагалі народ балакучий, лег-

ко йдуть на контакт. Тільки от зрозумій, що з цього правда, а що розказано зеленим змієм. 

А нечисть тут якась недружелюбна. Ходиш лісами, шукаєш її, а вона не хоче на контакт 

іти, і все. Хоч бери та й з вікна вистрибуй, що я, доречі, влаштовую неодноразово. І не то-

му,що я якась там міфічна істота, яку не задушиш й не уб'єш, а тому,що кімнатка моя на 

першому поверсі. В принципі, там взагалі тільки один поверх. Тай хатинка маленька, ста-

ренька, як і її власниця. Приємна така бабуся. Вам, напевно, цікаво як ми познайомились, 

хто я взагалі така, і  що забула в гуцульському селі? Цікаво, правда? Ну що ж,я розповім. 

Звати мене Яся. Думаєте моє повне ім'я - Ярослава? Якби ж то! Моє повне ім'я - Сміяна. 

Оригінально, чи не так? Ага, фантазія та оригінальність у моєї мами просто зашкалює. 

Отож,я - Яся Карп, звичайна собі дівчина. Висока, довге волосся, карі очі, чорні брови, ко-

ртше кажучи, повний комплект. І от я, вся 

така молода і красива прийшла в редакцію 

газети "Школа ньюс". «В нас зараз дуже ба-

гато кандидатур, тож ми дамо вам випробу-

вальне завдання.», головний редактор, ціка-

ва така пані, специфічна, зміряла мене про-

низливим поглядом холодних очей, «Треба 

буде написати статтю про мавок та їхніх 

природних ворогів - чугайстрів ". Ха! Чер-

гова відмовка! Вже вкотре мене не хочуть 

взяти на роботу. Та я дівчина вперта, тому 

приходила знов і знов після кожної відмови, 

в різні редакції, тільки б займатися бажа-

ною справою. А тут було щось новеньке! 

 

 

 
                                                                                                                        

Карпати - журналістське розслідування! 



Мені дали шанс! Таке завдання я могла виконати з легкістю, тим паче, редакція по-

вністю покривала розходи у відрядженні. Приїхала я в село, по хатах походила, матеріалу 

назбирала, вернулась, статтю здавати і тут виявилось, що завдання зовсім не легке. Навіть 

більше, воно нереальне! Виявляється, мені треба, можна сказати, взяти інтерв’ю у мавки і 

чугайстра. Ну так як я в цій справі новачок, то мені дозволили просто знайти їх і описати 

зустріч і знову обморозили пронизливим поглядом, за яким було щось набагато більше ніж я 

могла розкусити. Щоб вам було зрозуміліше, зараз поясню. Мавка - це душа дорослої дівчи-

ни, яка загинула десь в лісі, або втопилася. Вважається, що мавки це лісні демони або злі ду-

хи, мавки зазвичай полюють на хлопців, вони кличуть їх голосом коханої або заманюють в 

нетрі являючись в її образі. Кажуть, що мавки не мають ні тіла ні душі, тому вони не відки-

дають тінь і трава під їхніми ногами не гнеться. А ще у мавки ззаду видно всі нутрощі. Її на-

зивають по-різному:мавка, малфа, нявка, навка, лісна, 

бісиця… А от чугайстер - це так звана лісова людина. 

Чугайстер дуже не любить нечисть, тому він ловить і 

роздирає її. Основна його "здобич" це мавки. Виглядає 

він дуже схоже як людина. Високий, дужий, не має одя-

гу, все тіло покриває густа м'яка шерсть. Хоча чугайс-

тер і ворог нечисті, люди не горять бажанням його зу-

стріти, бо він дуже страшний на вигляд. Якщо чугайс-

тер запросив тебе до танцю ти мусиш погодитись інак-

ше він буде пакостити тобі все життя. Чугайстер дуже 

витривалий і може танцювати дуже довго. Якщо ти ви-

тримаєш доти поки він сам не зупиниться, то він буде 

оберігати твою худобу в полонині від ведмедів та ін-

ших нещасть, буде оберігати тебе і всяко допомагати. 

Але якщо першим здашся ти, то він залишить тебе зне-

силеного помирати. Кажуть що всі лісні звірі то чугай-

строва худоба, а вовк і лисиця його слуги. Не можна 

ображати чугайстрових слуг, бо він нашле на тебе біду, а якщо ти оберігаєш і піклуєшся про 

них, то чугайстер буде тобі допомагати. От такі от відомості я зібрала у місцевих мешканців 

про об’єктів свого інтерв’ю. (Продовження у наступному номері)                            Яся Карп  

 

  

 



Цього літа стартував проект«Polska w sercu I w plecaku». У Польщі ми гостявали в ліцеї 
міста Лохів. В проекті взѐли участь учні різних шкіл нашого району: Рибненської-
СоломіѐКрицкаляк, Косівської-Назар Цьолковський, 
Хімчинської-Марина Бойчук, Вікторіѐ Злочанська, Інна 
Романяк, Софіѐ Скоропаняк, Юліѐ Атаманяк, Роман 
Максим'як, Олег Мицкан, Владислав Гриджак та Рож-
нівського НВК«Гуцульщина»-Діана Халамандро, Інна 
Єленяк, Василь Слижук, Вікторіѐ Гарасимко, Адріана 
Марчук, Олександра Рѐбова. Нашій поїздці сприѐли: 
начальник відділу освіти Косiвської РДА Козьменчук В.Я., 
методист відділу освіти Ємець Н.В., директор Хімчинсь-
кої ЗОШ Розвадовська В.М., директор ліцея міста Лохова пан Анжей Сухеник. Особливу 
підтримку ми відчували від керівників групи Цьолковської Б.М. вчителѐ Косівської ЗОШ 
та Гудим'ѐк Г.В. вчителѐ Хімчинської ЗОШ. За умовами проекту польська сторона повин-
на була збагатити знаннѐ українців про своя країну, її культуру, звичаї, архітектурні 
пам'ѐтки. І ѐ, ѐк учасник, проекту можу з упевненістя сказати, що їм це вдалосѐ. Наша 
група побувала у найбільших містах Польщі: Краків, Гданськ, Варшава, Вадовіци… 
Відвідала їхні історичні місцѐ-музеї, замки, палаци… Програма візиту була насиченоя та 
цікавоя. Нас усіх вразила чистота, вихованість, сучасне матеріально-технічне обладнан-
нѐ кабінетів, спортивної зали та ліцея загалом. Відвідуячи лекції в ліцеї ми відчули себе 
справжніми студентами: спокійна невимушена атмосфера, демократичність у стосунках 
вчителів та учнів. Нам сподобалось, ѐк організований навчальний процес у Польщi. 
Спільними зусиллѐми дітей двох сторін був підготовлений захід, з ѐким виступили у бу-
динку перестарілих та будинку культури міста Лохова, було приюмно чути, ѐк ми, україн-
ські діти, цитуюмо«Пана Тадеуша», співаюмо польські пісні та танцяюмо народний та-
нець полонез. Наше дійство розчулило лядей похилого віку до сліз і в подарунок від 
них ми отримали гіпсові фігурки та цукерки. Незважаячи на те, що були захопленi Поль-
щея, нiколи не забували, що ми-українцi. На День Незалежностi головним атрибутом 
нашого одѐгу була вишиванка, а подарунком длѐ нас стала зустрiч з майстром керамiки 
Романом Кузелѐком, ѐкий виѐвивсѐ нашим землѐком. Останнiм акордом нашого вiзиту 
була прощальна вечiрка, до неї ми всi наполегливо готувалисѐ: пiдготували захiд на 
укранськiй та польськiй мовах, подарунки, органiзували пiсенний батл. Це було сярпри-
зом длѐ наших друзiв з Польщi. Дѐкуэмо за подарованi враженнѐ та присмак нутелли, 
ѐкий до цього часу ми вiдчуваюмо.                   Скоропанюк Софія 

Polska w sercu I w plecaku 



Любі читачі “ШколаNews”, якщо ви маєте талант, наснагу та бажання 

до написання віршів,то з великим задоволенням ми приймемо та опублі-

куємо творіння юних письменників та поетів.  Свої творчі напрацювання 

ви можете надсилати на електронну пошту school-news@ukr.net або при-

носити редактору Злочанській Вікторії 9-А клас. І головне пам'ятайте, 

що з зернини виростає плід, і цілком можливо,що в майбутньому саме ви 

станете великим поетом. 

Редакція"Школаnews"  

Чорнобривці, чорнобривці-  

Українські квіти, 

Чорнобривці, чорнобривці, 

Як тут не радіти,  

Чорнобривці, чорнобривці-  

Подарунок сонця,  

Чорнобривці, чорнобривці,  

Дивляться у віконце. 

 

Лети, душа моя, в гай 

Там сонце завжди світить 

Вперед, ти тіла не чекай, 

Хай зустрічає в лице вітер! 

Лети, як та шовкова нитка, 

Між чорний журавлиний ключ, 

Моя душа, мов птаха дика, 

З холодним вітром обіруч. 

В польоті вільнім через гори 

Між скелі у снігу лети, 

Тобі, душе, не знать покори, 

Як тілу, що не хоче йти. 

                      Удудяк Світлана  



 Команда ШколаNews приймаю замовленнѐ на при-

вітаннѐ на сторінках газети та виготовленнѐ стінгазет і 

вітальних листівок. Длѐ замовленнѐ звертатись до ре-

дактора Вікторії Злочанської 9-А клас. 



Над випуском працювали: 

Атаманяк Юліѐ 

Амброзѐк Юліѐ 

Гриджак Маріанна 

Злочанська Вікторіѐ 

Катеринѐк Христина 

Катеринѐк Марта 

Ковальчук Василина 

Копильчук Софіѐ 

Матійчук Мирослава 

Матійчук Розанна 

Мотрук Софіѐ 

Оленяк Іванна 

Оленяк Тетѐна 

Романяк Інна 

Скоропаняк Софіѐ 

Стефанко Аліна 

Стефанко Валеріѐ 

Стефурак Марина 

Сусак Христина 

Тимофійчук Аліна 

Удудѐк Світлана 

Шкундеяк Христина 

Бойчук Марина 

Потѐк Олесѐ 



 УВАГА КОНКУРС!!! 

Редакціѐ ШколаNews оголошую конкурс на кращу розмальовку. Кожен бажаячий може 

проѐвити себе, вашій фантазії не маю меж! Роботи на конкурс здавати редактору Злочан-

ській Вікторії (9-А клас) Переможця редакціѐ вручить цінний подарунок - набір длѐ ма-

ляваннѐ! 


