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Учительські будні наповнені щоденним круговоро-
том уроків та заходів, подій великого та місцевого 

значення, відкриттів та  успіхів. Тому на часі – 
створення електронної газети управління освіти, 
молоді та спорту, яка  стала б трибуною, співроз-
мовником та рекламою добрих справ освітянської 

громади району. 
Запрошую всіх до  діалогу та співпраці ! 

 
З повагою начальник управління освіти,  

молоді та спорту 
Дубровицької райдержадміністрації 

Н.І.Стасюк 

У Селецькому НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів – дошкільний навчальний 

заклад» 06. 03. 2013 року відбувся 

районний семінар-навчання з ЦЗ, 

на якому відпрацьовано дії штабу 

та невоєнізованих формувань ци-

вільного захисту з ліквідації умов-

ної надзвичайної ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження на ст. 5. 

25 лютого 2013 року на базі 
Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
був проведений районний семінар-
практикум заступників директо-
рів з навчально-виховної роботи 
загальноосвітніх закладів з про-
блеми: «Педагогічний досвід як 
складова формування професій-
ної майстерності педагогічних 
кадрів».  

 
 
 
 
 
 
 
Продовження на ст. 6 

Дубровицький НВК: 
“Ідея організувати конкурс 

на кращу снігову фігуру була з 
захопленням підтримана ліцеїс-
тами, адже невідомо, чи наступ-
ного року буде стільки ж багато 
снігу як цьогоріч. Саме тому бу-
ло вирішено не втрачати мож-
ливість і зберегти володіння 
Снігової королеви.” 
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    Враховуючи важливість зовнішнього незалежного оцінювання для  якісної 
підготовки майбутніх учасників, Українським центром оцінювання якості 
освіти організовано пробне тестування. Його мета – ознайомити з процеду-
рою проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 
    Незважаючи на погодні умови (сильний вітер та снігові замети), пробне 
тестування в Дубровицькому районі відбулося. Так 23 березня 2013 року на 

тестування з української мови та літератури, іноземних мов, біології, фізики та всесвітньої історії прибуло у 
Дубровицький НВК «Ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів» 146 учасників із 169, тобто 86,5%. 

За сприяння персоналу пункту тестування, учасники спрямували свої знання на вирішення завдань, 
прописаних у тестових зошитах. А атмосфера, створена в аудиторіях, максимально наблизила майбутніх 
абітурієнтів до іспитів, що є частиною вступної кампанії до вищих навчальних закладів України. 

Того ж дня, вперше, учасники могли протиставити свої бали іншим та побачити оцінку своїх знань у 
рейтинговій шкалі на своїх персональних сторінках Львівського регіонального центру. 

30 березня у тому ж пункті тестування явка учасників вже становила 95,8% (із 118 зареєстрованих з’яви-
лося 113) на предмети: математика, історія, географія та хімія. А 9 абітурієнтів, які не змогли з’явитися 23.03, 
за рішенням Львівського регіонального центру були прикріплені до окремої аудиторії та мали можливість 
пройти тестування. 

Всі учасники, зареєстровані на пробне ЗНО-2013 отримали: тестові та інформаційні матеріали, а особ-
ливо – досвід роботи в аудиторії та вміння розподіляти час. 

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти, районний методичний кабінет висловлює 
подяку працівникам пункту пробного тестування за хороший рівень підготовки пунктів пробного тестуван-
ня, створення належних умов проведення в них ЗНО і щиро дякує всім, хто захотів і доїхав до пунктів тесту-
вання. 

Ми щиро бажаємо всім зареєстрованим абітурієнтам належно підготуватися до основної сесії ЗНО  
2013 року та отримати високі бали з обраних предметів. 

Романушко Ю.Ю.,  методист РМК 

Про результативність учасників Малої академії 
наук у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт  у 2012-2013 році 
У ІІ етапі Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук Укра-
їни у  2013  році взяли участь 42 учні із-17 навчальних закла-
дів району (Бережківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Бережницький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Великоозерянський навчально-виховний ком-
плекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний на-
вчальний заклад», Висоцька загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів, Кривицький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Людинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
Л ю т и н с ь к и й  н а в ч а л ь н о - в и х о в н и й  к о м п л е к с 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Миляцький  навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Орв’яницький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Осівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Селецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Трипутнянський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Удрицький  навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчаль-
ний заклад», Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів №1, Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2, Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Будимлянський навча-
льно-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступе-
нів-дошкільний навчальний заклад», Заслуцький навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад»), з них: 22  вихованців сіль-
ських шкіл (52,3%), 20 учнів  (47,3%)- з міських закладів. 

Найкраще виступила команда школярів Дубровицького 
навчально-виховного комплексу «Ліцей – загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» - яка виборола 9 призових місць в облас-
ному етапі конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт  
учнів-членів Малої академії наук України (11 – в минулому 
році) : 2 перших, 1 – друге, 6 третіх місць (1 – з хімії – Ремезюк 
Тамілі Валеріївна; 1- з інтернет-технології та веб.дизайн – 
Ревук Руслан Романович; 2 – з технічних наук – Батан Олена 
Георгіївна; 3 – мультимедійні системи, навчальні та ігрові 
програми – Паламарчук Юрій Степанович; 3 – мистецтвоз-
навство – Клюйко Галина Миколаївна, 3 – літературна твор-
чість – Матвійчук Тамара Яківна; 3- математичне моделюван-
ня – Островець Ірина Миколаївна; 3- макроекономіка та мік-
роекономіка – Островець Ірина Миколаївна; 3 – журналісти-
ка – Романушко Лілія Борисівна), також 1-друге місце 
(Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №) .  

Із сільської місцевості здобуто 8 призових місць: 1- перше, 1
-друге, 6- третіх, варто відмітити,  що зріс інтерес учнів сіль-
ської місцевості до написання науково-дослідницькихї робіт, 
але написання контрольних зрізів бажало б бути результати-
внішим. 

За результатами підсумків   ІІ-другого (обласного)  етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт  учнів-членів Малої академії наук України   у 2012 – 
2013 навчальному році, 3 - троє учнів беруть участь у ІІІ ета-
пі.  

 
Кот В.І., методист РМК 
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Серед прадавніх  
х р и с т и я н с ь к и х 
свято —  Стрітен-
ня. Відзначається 
воно 15 лютого. У 
перекладі з церко-
внослов 'янської 
мови стрітення” 

означає “зустріч”. 
    Цього дня в православних храмах за традицією 

освячують свічки—громовиці—символ світла духов-
ного і нашої теплої молитви Богу. Після богослужін-
ня священник їх освячує. Потім цю стрітенську свіч-
ку можна запалити вдома під час молитви або, коли 
надворі вирує стихія. Ця свічка нагадує тобі, що ли-
ше Христос є справжнім світлом, яке може розвіяти 
найтемнішу пітьму. 

    З цієї нагоди у нашій школі відбу-
лося свято “Зимонько,  не сумуй, воло-
діння Весноньці подаруй!”, на якому 
учні 2– 3 класів розширили уявлення 
про традиції українського народу, від-
родили календарно-обрядові звичаї 
рідного краю. 

   В залі було відтворено інтер'єр світ-
лиці. А ось і господиня, яка запросила 
до себе в гості дівчаток. Незабарились і 
хлопці, які неслі із церкви освячені сві-

чки. Вони висловили свої най-
кращі побажання: “Дай здо-
ров”я нам усім та достатку в 

кожен дім”. На святі звучали веснянки, заклички, 
пісні—ігри “Жур—журавель”, “А ми просо сія-
ли…”,  українські народні пісні “Розлилися води”, 
“Прийди, весно, прийди красна”, “Подоляночка”. 
Діти грали в народні ігри “Труби, Грицю, в рогови-
цю" та “Полатай килими”. 

   А головними героями свята були Зима та Весна, 
які сперечалися за своє володіння. 

   Врешті—решт Зима поступилася весні, віддала їй 
ключі : “Бери , Весно, ключі, обійди землицю, зігрій 
її сонцем”. 

   Не забули учасники свята і про давній звичай : 
випікати з тіста жайворонків і роздавати їх дітям, 
щоб росли здоровими та щасливими. Вважали, що 
саме птахи на своїх крилах приносять весну з дале-
кого краю, проганяючи люту зиму. 

   Завдяки таким святам ми 

отримуємо цінний досвід, 

який стане у нагоді кожно-

му небайдужому до духов-

них надбань рідного краю.  

 

Мозоль Д.В.,  

вчитель початкових класів  

Крупівської ЗОШ І-ІІ ст.  

 Афганістан… 

Ти в наших думках, як птиця в польоті, 

Ти в наших серцях, затихлих в скорботі. 

Пролита там кров. Даремно! Безвинно! 

 

А час так летить – стрілою, невпинно…   Чотирна-

дцятого лютого в Дубровицькому НВК «Ліцей – 

ЗОШ І – ІІ ступенів» відбулася лінійка до двадцять 

четвертої річниці виведення військ з Афганістану. 

Щирими словами святої молитви священник, педаго-

гічний та учнівський колективи просили Господа, 

щоб оберігав від подібних бід. А настоятель Свято-

миколаївського храму отець Сергій освятив хрести-

ки, що відтепер охоронятимуть всіх тих, хто навча-

ється і навчає в нашому ліцеї. Над дверима кожного 

навчального кабінету – Божий оберіг, який відверт 

атиме нещастя, не пускатиме зла та допомагатиме 

молодому поколінню добре вчитися, долати нові ве-

ршини та досягати результатів. 

 Допоможи, Господи, Знання прийняти, 

Твої, Господи, Знання зрозуміти. 

Буду я старатися себе оправдати, 

І тебе, Господи буду величати. 

І нині, і  завжди, і во віки віків. 

Амінь. 

 

Яна Рожко,  

керівник «Літературного кафе» 
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   З 11 по 15 бере-
зня 2013р. у Вер-
бівському навча-
льно-виховному 
к о м п л е к с і 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступе-
нів – дошкіль-
ний навчальний 
заклад» прохо-
див Тиждень ма-
тематики. Основ-

ні заходи тижня були спрямовані на  
• формування інтересу до математики; 
•  активізацію і стимулювання розумової та 

пізнавальної діяльності учнів;  
• налаштування учнів застосовувати набуті 

знання в нестандартних ситуаціях;  
• розвиток логічного мислення, кмітливість, 

пам'ять, увагу; 
• виховання в учнів свідомого ставлення до 

нових знань, які допомагають перемагати. 
     Для учнів було запропоновано різні завдання , 

конкурси.  Діти з інтересом і захопленням прийма-
ли участь у заходах. 

     При розгадуванні кросвордів відзначилися сво-
їми знаннями учні 8 класу, які швидко і вправно 
знаходили правильні відповіді.  

     Проведення «Математичної естафети» 
серед учнів 5-6 класів вимагало не тільки 
знання математики, а й доброї фізичної під-

готовки.     
Учням було цікаво одночасно проявляти свої ма-

тематичні знання та спортивну спритність.  
     Серед учнів 7-8 класів проводився математич-

ний турнір «Веселий ерудит», де  учні проявили 
свої знання  математики. Учасники виявилися вина-
хідливими і талановитими, так як створювали ма-
люнки із запропонованих геометричних фігур.  

      Протягом тижня учні проявляли свої творчі 
здібності, створюючи стіннівки та малюнки із цифр 
і геометричних фігур.  

 При закритті «Тижня математики»  кращих і ак-
тивніших учасників було відзначено і нагороджено. 

    Проведені заходи сприяють розвитку творчих 
здібностей учнів, забезпечують співпрацю між уч-
нями різних класів, між учнями та вчителями, підт-
римують інтерес до навчання, бажання займатися 
математикою. 

Наш кореспондент 

Одна з основних завдань позакласної вихов-
ної роботи полягає в тому, щоб кожен учень 
міг знайти застосування своїм силам, розви-
нути свої творчі здібності. 
Сучасна початкова школа має у своєму арсе-
налі багатий досвід ведення позакласної ро-
боти. Останніми роками він збагатився 
но¬вими її формами: змаганнями «Що? Де? 
Коли?», «Найрозумніший», іграми на 
кшталт телевізійних: «Поле чудес», 
«Перший мільйон»,  «Брейн-ринг», 
«Щасливий випадок», організацією клубів 
тощо. Здобули подальшого розвитку тради-
ційні форми роботи: вікторини з того чи 

іншого предмета, гуртки, екскурсії, тематичні шкільні 
свята, олімпіади. 

Особливе місце серед згаданих форм позакласної робо-
ти належить предметним тижням. У нашому розумінні це 
не одноразовий захід, а ціла система послідовної організа-
ційної роботи. 

Предметний тиждень разом із підготовкою до нього і 
подальшою роботою займає значний проміжок часу. Під 
час підготовки до Тижня початкових класів учні перегля-
дали мультфільми, збирали матеріал про гриби нашої 
місцевості, цікавий матеріал про морських мешканців та 
ін. 

Наш тиждень — захід масовий, в якому брав участь ко-
жен учень, а вчителі докладали зусилля для 
за¬безпечення рівних можливостей для всіх дітей, незале-
жно від рівня їх навчальних досягнень. 

Робота у межах предметного тижня охопила  кожен 
окремий клас, а також всі початкові класи нашої школи. 

Отож, тиждень початкових класів у нашій школі прохо-
див з 25 по 29 березня.  Щодня учні дізнавалися багато 
нового і цікавого. Під час відкриття тижня було визначе-
но найкращого знавця мультиплікаційних фільмів, які 

учні переглядали протягом двох тижнів. Перемогла ко-
манда «Ріпка».  

Наступного дня учні 2 класу разом зі своєю вчителькою 
Твардовською О.П. досліджували морське дно та знайо-
милися з його мешканцями на інтегрованому уроці з ма-
тематики та природознавства. 
Діти ознайомилися із цікавин-
ками моря, переглянули презе-
нтацію про тваринний та рос-
линний світ моря  

Активними себе проявили 
учні 1 класу, які перегорнули 
останню сторінку Букваря.  

Твардовська В.М. зробила з 
цієї нагоди свято. Першоклас-
ники продемонстрували своє 
вміння читати, бажання вчити-
ся. Склавши до скриньки слова ввічливості, один з учнів її 
навіть поцілував, пообіцявши їх завжди вживати у мов-
ленні. 

Третьокласники показали себе великими знавцями гри-
бів під час уявної подорожі до лісу. Адже це надзвичайно 
важливо  для жителів прекрасного Полісся. Діти отрима-
ли багато цікавої і корисної інформації про їстівні та от-
руйні гриби нашого краю. Розповідь Свиденюк І.В. була 
недаремною, адже, збираючи гриби до кошика, ніхто з 
дітей не взяв отруйного гриба. 

Найбільше  учні початкових класів раділи спортивним 
змаганням. Вчитель фізичної культури, Белеля О.О., об’є-
днавши  учнів у три команди, провів ряд конкурсів на 
спритність, витривалість, уяву та кмітливість учнів. Пере-
могла команда «Орли».  

Підсумком Тижня початкових класів стало важливе для 
кожного школяра свято прощання з Буквариком. І хоча в 
1 класі навчаються лише  хлопчики, але  вони знов заре-
комендували себе активними, веселими, кмітливими і 
творчими дітьми.  

Наш кореспондент, Вербівський НВК 
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У Селецькому НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів – дошкільний навчальний за-

клад» 06. 03. 2013 року відбувся ра-

йонний семінар-навчання з ЦЗ, на 

якому відпрацьовано дії штабу та 

невоєнізованих формувань цивіль-

ного захисту з ліквідації умовної 

надзвичайної ситуації. 
Такого незвичайного 
уроку захисту Вітчиз-
ни учні 10-Б класу 
чекали з нетерпін-
ням. Окрім звичної 
теоретичної частини 
передбачалися прак-
тичні тренування із 
залученням всіх учас-
ників навчально-
виховного процесу та 
обслуговуючого пер-

соналу. Метою навчання було ознайомити учнів з 
організаційною структурою Цивільного  Захисту, 
системою оповіщення в навчальному закладі; відп-
рацювати уміння та навички грамотно і чітко діяти 
у разі виникнення надзвичайної ситуації для захис-
ту свого здоров’я і життя. Під час уроку учні про-
аналізували явища, які найчастіше спричиняють 
надзвичайні ситуації різного характеру, ознайоми-
лися з організаційною структурою цивільного захи-
сту школи, з призначенням невоєнізованих форму-
вань. Учні опрацювали схему оповіщення населен-
ня у надзвичайній ситуації.  

Практична частина розпочалася з повідомлення 
чергової прибиральниці про уявну пожежу у підва-
льному приміщенні школи. Начальник ЦЗ, Тилев-

ний І. М. поставив завдання 
перед начальником штабу 
ЦЗ, структурними підрозді-
лами цивільного захисту що-

до дій з ліквідації пожежі. Об’єктові підрозділи шви-
дко прибули до місця умовної пожежі. Гасіння по-
жежі відбувалося чітко та кваліфіковано. Злагодже-
ну роботу продемонстрував санітарний пост. Еваку-
ація учнів, учителів та обслуговуючого персоналу 
пройшла організовано. За півтори хвилини всі ви-
йшли з будівлі. Вчителі зробили перекличку учнів, 
доповіли начальнику штаба.  

Тилевний І. М. зазначив, що ніхто не застрахова-
ний від лиха, тому всі повинні знати елементарні 
правила поведінки у надзвичайній ситуації заради 
збереження життя. До навчання з цивільного захис-
ту треба ставитися серйозно та відповідально, бо 
такі тренування підвищують  готовність усіх учас-
ників навчально-виховного процесу до дій у над-
звичайній ситуації та формують життєво важливі 
навички.  

Белеля В. П.,  

учитель захисту Вітчизни  

Селецького НВК 

 

З 11 по 15 березня у 
школі проводився тиж-
день « Початкового на-
вчання». 
 В цьому тижні учасни-
ками і глядачами були 
учні 1-4 класів. Журі 
складалося з 4-х осіб: 
Кедрук Г.В, Мосійчук 
Л.О та Нікітчук Н.В. 
В понеділок було відк-

риття тижня  та  інтелектуальна гра: « LG – еврика». 
В цій грі брали участь 3 команди по 4 учасники в 
кожній. Були підготовлені блоки питань з різними 
темами, на які учасники давали відповіді. Найбіль-
шу кількість правильних відповідей 22 бали набра-
ла команда Нікітчук Оксани. 

Другого дня у вівторок проводилася гра-
змагання : «Казкознавці». Участь брали 2 команди: 

«Казкознавці», «Всезнайки». Учас-
ники  показали  інсценізації  ка-
зок, вміння  працювати  в  коман-

ді. Переможцями  цеї гри були «Всезнайки» 
В середу проводився конкурс малюнка на тему: « 

Планети сонячної системи». Два 1-ші місця зайняли 
учні 4-го класу, два другі місця зайняли учні 3-го та 
2-го класу, два 3-ті місця зайняли учні першого кла-
су. 

Четвертого дня проводилася мовна  гра « Політ 
до зірок» брали участь 2 екіпажі по чотири учасни-
ки. Переможцем  став  екіпаж №1- учні 4-го класу. 

 Останнього  дня  провели  гру  «Я – щасливчик». 
В  цей  день  були  підведені підсумки  проведеного  
тижня. Переможців   нагородили   грамотами  та  
призами.    

 

Наш кореспондент,  

Бережницький НВК 
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Статую, кажуть,  прикрашає вид,  
А людину – діяння,  
Тож завітайте в нашу школу –  

Погляньте на наші 
старання! 
 
Під таким гаслом 25 
лютого 2013 року на 
базі Дубровицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 був 
проведений район-
н и й  с е м і н а р -
практикум заступни-
ків директорів з на-
вчально-виховної ро-
боти загальноосвітніх 
закладів з проблеми: 

«Педагогічний досвід як складова формування про-
фесійної майстерності педагогічних кадрів».  

Завідувач районним методичним кабінетом 
Таборовець Т.Ф. провела діалог за круглим столом 
«Компетентнісний підхід в освіті: педагогічний 
досвід як шлях формування професійності».  

Учасникам семінару була надана можливість 
ознайомитись із експрес-портретом Дубровицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2, який презентувала директор 
школи Клюйко В.М. 

Під час семінару заступник директора з навча-
льно-виховної роботи Цибульська Л.В. виступила 
із доповіддю «Використання можливостей іннова-
ційних технологій в навчально-виховному процесі 
як практична сторона упровадження педагогічного 
досвіду» під час якої було презентовано основні ме-
тодичні заходи, які проводяться в школі, а також 
проведено віртуальну екскурсію до методичного 
кабінету. 

Наступним етапом семінару було відвідано та 
проаналізовано фрагменти уроків з інтерактивни-
ми технологіями, а саме: 

- урок англійської мови (1-Б клас), вчитель Ме-
льничук О.І. 

    Тема: «Мої іграшки. Кольори» 
    Педагогічна технологія: навчально-ігрова дія-

льність 
-   урок християнської етики (3-А клас), вчитель 

Бордакова О.А. 
Тема: «Витривалість та наполегливість на дорозі 

добра» 
Технологія: особистісно-орієнтована 
- інтегрований урок з української літератури/

історії (5 клас), вчителі Карпович І.А, Гогоц Т.В. 
Тема: «Історичне значення Київської Русі» 
Технологія : проектне навчання 
- урок громадянської освіти (3-Б клас), вчитель 

Довжик В.В. 
Тема: «Люди, які прославили наш край» 
Технологія: інформаційна 
- урок математики (2-Б клас), вчитель Воробей 

Т.В. 
Тема: «Закріплення знань таблиць множення і 

ділення на 2. Творча робота над задачею» 
Технологія: інтерактивні технології 

 
    Учасникам семінару було запропоновано па-

нораму слайд-презентацій «Сучасні освітні техно-
логії в Дубровицькій ЗОШ І-ІІІ ст. №2», а саме: 

   - методичний відеомарафон   «Грані педагогіч-
ної майстерності»; (Цибульська Л.В., заступник ди-
ректора з НВР) 

   - презентація роботи творчої групи вчителів 
математики; (Ващишина Т.П., керівник творчої гру-
пи) 

- портфоліо методичного об'єднання вчителів 
початкових класів; (Мазур Н.П., керівник методич-
ного об'єднання) 

- презентація досвіду роботи вчителя музично-
го мистецтва Стовби Л.П.; 

- відеопрезентація педагогічної ради -
конференції. 

  Протягом семінару 
була організована 
виставка учнівського 
та вчительського тво-
рчого доробку. 
    
Завідувач районним 
методичним кабіне-
том Таборовець Т.Ф., 
заступники директо-
рів з НВР, які взяли 
участь у роботі семі-
нару високо оцінили 

рівень методичної роботи школи, а все це завдяки 
тому, що Дубровицька ЗОШ І –ІІІ ст. №2 має свою 
формулу успіху педагога: 

Любов до предмета + любов до професії + любов 
до дітей × невтомна праця = УСПІХ 

 
Цибульська Л.В., 

заступник директора з НВР 
Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
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26 березня на базі 
Велюнського НВК 
відбувся семінар 
творчої групи вчи-
телів початкових 
класів. Програма 
семінару виявилася 
насиченою і змісто-
вною. Вчителі відві-
дали урок читання 
в 3 класі, який про-
вела вчитель почат-
кових класів Пась-

ко Наталія Петрівна.  
Третьокласниці Терещук Віра і Нестерчук Діа-

на презентували роботу «Відображення обрядової 
дійсності у весільних піснях», яку вони захищали на 

очному етапі обласного конкурсу експерименталь-
но-дослідницьких робіт з природознавства «Юний 
дослідник». 

О.О.Бовгира познайомила з технікою японсько-
го мистецтва «канзаші». З дитячою захопленістю 
вчителі плели браслети, ремні і навіть галстуки для 
чоловіків. 

Наш кореспондент,  
Велюнський НВК 
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   26 березня 2013 року 
у Колківській загаль-
ноосвітній  школі І-ІІІ 
ступенів зібралися  на 
семінар – практикум 
учителі англійської і 
німецької мов з теми 
’’Інтерактивні техно-
логії як засіб форму-
вання комунікативної 
компетенції’’та вчите-
лі іноземної мови 1-4 
к л а с і в  з  т е м и 

’’Організація читання на уроках іноземної мови як 
джерело семантичної , мовної та комунікативної 
компетенції’’.  

    
   Розпочався семінар з активізації опорних знань 

учасників щодо визначення терміну ’’Інтерактивне 
навчання’’за допомогою прийомів ’’Внутрішній діа-
лог’’, ’’2-4-разом’’, ’’Коло ідей’’, проведеним  мето-
дистом РМК Цибульською А.П. 

   Члени районної творчої групи Дячок Н.В., вчи-
тель англійської мови Удрицької 
ЗОШ І-ІІІст, Лясковець Л.О., вчи-
тель англійської мови Дуброви-
цької ЗОШ І-ІІІст. № 1 презенту-
вали калейдоскоп інноваційних 
технологій з елементами тренін-
гу. 

   Учителі, що навчають інозе-
мної мови у початковій ланці, за 
допомогою ’’мозковогу штурму’’  
систематизували свої знання що-
до методів, прийомів та засобів 
формування техніки читання . 
Досвідом роботи з питань вико-
ристання інтерактивних при організації читання та 
використання системи вправ для формування нави-
чок читання поділилися вчителі англійської мови 
Залузької ЗОШ І-ІІІ ст. Куришко Т.В., Котяш В.М. та 

Берестівської – Буткевич М.О. 
    
   Перед відвідуванням показових уроків  вчителі 

іноземної мови Колківської ЗОШ презентували свої 
портфоліо. Олексійовець Лідія Анатоліївна провела 
інтерактивний урок у 5 класі з теми ’’Подорож у 
Лондон’’з використанням групової форми роботи, 
методів ’’ мікрофону,’’’ мозкового штурму ’’та 
’’дерева рішень’’. Грезенталь Надія Федорів-
на ,учитель німецької мови, на уроці у 8 класі з теми 
’’Звички харчування’’ організувала дітей на роботу 
в групах парах,  різні види робіт з текстом, речен-
ням, складанням колажу. Цікавим і ефективним був 
урок у 3 класі з теми ’’Герої мультфільмів’’, на яко-
му вчитель англійської мови Кондратюк Руслан Ві-
талійович продумав цікаві  дотекстові та післятекс-
тові завдання, що стимулювало почуття задоволено-
сті. Учителі провели самоаналіз уроків, а колеги під 
час обговорення підкреслили методичну майстер-
ність, творчий підхід до підготовки та проведення 
уроків. 

    
   Керівник методичного об’єднання  Лясковець 

Л.О. поділилася з колегами вра-
женнями та інформацією про 
участь у роботі обласного науко-
во-практичного семінару вчите-
лів іноземної мови ’’Формування 
соціальної компетентності учнів 
засобами інтерактивних техно-
логій на уроках англійської мови 
та в позаурочний час’’.  
   Завершився семінар методич-
ним постскриптумом: традицій-
ні та інтерактивні методи: ’’за і 
проти’’. Думка була однознач-
ною:   ’’так’’інтерактивнм техно-

логіям. Учасниками семінару були вироблені реко-
мендації.  

Цибульська А.П.,  
методист РМК 



У листопаді щорічно в Заслуцькій ЗОШ І-ІІ 

ступенів проходить місячник правового виховання.  

В рамках місячника класними керівниками та кла-

соводами були проведені бесіди та години спілку-

вання на правову тематику, для учнів 7-9 класів - 

правова вікторина. Старшокласники взяли участь у 

конкурсі стінгазет та бюлетенів.  

      Відбулася зустріч з начальником Дуброви-

цького відділу міліції Шкодичем Павлом Олексійо-

вичем та оперуповноваженим у справах неповноліт-

ніх Салівоновим Василем Анатолійовичем.  

   Перший тур зустрічі пройшов у вигляді пра-

вового брейн-рингу, де змагалися команди 

«Правознавці» та «Праволюби». Отримавши пере-

могу, «Праволюби» у ІІ турі грали з глядачами, які 

підготували для них нестандартні завдання .  

   Продовжила зустріч цікава бесіда Павла Оле-

ксійовича з учнями школи. Школярі цікавилися, як 

стати справжнім міліціонером? У яких вузах можна 

здобути професію міліціонера? З якими проблема-

ми найчастіше звертаються неповнолітні до міліції? 

Чим відрізняється міліція від поліції? 

Директор школи С.М. Рожко щиро подякував 

гостям за зустріч і за змістовну розмову. 

 

Колядич Ірина Іванівна,  

голова учнівського комітету «Фенікс» 

При побудові дому, у якому житиме наша 
дитина, треба піклуватися про якість 
окремих цеглин і правильність їхнього укла-
дання. Не слід забувати, що одночасно ми 
будуємо храм її життя й долі. І саме від нас 
залежить, наскільки цей храм буде наповне-
ний світлом радості та важливих людських 
цінностей ! 

                                                       Ю.Б.Гіпепенрейтер 
 
Проблеми збереження здоров’я учнів і набуття 

навичок здорового способу життя є досить актуаль-
ними на сьогодні. Тому в школі створюються умови, 
спрямовані на зміцнення, збереження фізичного, 
психічного та духовного  здоров’я. Слід забезпечити 
школяреві можливість збереження здоров’я на пері-
од навчання у школі, навчити вести здоровий спо-
сіб життя. З цією метою педагогічним колективом 
розроблений та реалізується проект «Допомога со-
ціально вразливим категоріям села Осова Дуброви-
цького району через впровадження здоров’язберіга-
ючих технологій», програма «Здорова родина – здо-
рова дитина – здорове суспільство».  Впровадження 
здоров’яберігаючих технологій забезпечать вихо-
вання майбутніх громадян України, які у відповід-
ному соціально-культурному і фізичному середови-
щі вирішуватимуть проблеми стану здоров’я. 

Організовуючи роботу з формування основ здо-
рового способу життя, варто пам’ятати, що здоров’я, 
за визначенням всесвітньої організації охорони здо-
ров’я,- це стан певного фізичного, духовного та со-
ціального благополуччя, а не тільки відсутність хво-

роб. Треба зазначити, що на здоров’я людини впли-
вають: спадковість – 20 %, довкілля – 20, медичне 
обслуговування – 10%, спосіб життя – 5о %. Отже, 
неабиякою мірою стан здоров’я наших дітей зале-
жить від способу життя: чим вони харчуються, як 
проводять дозвілля, чи займаються спортом і фізку-
льтурою, у якому психічному стані перебувають у 
школі та вдама, із ким товаришують тощо. За спосіб 
життя та за своє здоров’я відповідальність у першу 
чергу несе сама людина.Аби донести до неуважних, 
перенасичених інформацією школярів основний 
змість нашого життя, різноманітні факти, що спри-
яють популяризації здорового способу життя, у 
школі відбулася зустріч (16 лютого) з лікарем- нар-
кологом Романюком Р.А.  Відкритим і корисним  
для учнів нашого закладу став цей діалог. І хоч під-
літки – безтурботні люди, які ледь вірять, що можна 
захворіти і померти від споживання алкоголю, тю-
тюну, наркотиків, для них дуже вражаючими і пере-
конливими стали факти, наведені лікарем та демон-
страція фільмів. Все це змушує підлітків відмови-
тись від смертельної загрози і переконати інших у 
перевазі здорового способу життя. 

Ільчук С.Ф.,  
вчитель Осівського НВК 
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Життя наше миттєве, як зорепад. 

Не смій іти наосліп, невпопад. 

Хай слово  Боже завше буде із тобою, 

Живи в гармонії з природою й собою.  

  

Останнім ча-

сом перед сус-

пільством до-

сить гостро по-

стала проблема 

здоров’я насе-

лення, особли-

во молодого 

п о к о л і н н я . 

Оскільки здо-

ров’я населен-

ня – ознака до-

бробуту держави, його збереження є завданням дер-

жавного рівня. 

Наші батьки і вчителі проводять з нами різнома-

нітні заходи з формування основ здорового способу 

життя. У цьому році в школі розпочали реалізацію 

програми «Здорова родина – здорова дитина – здо-

рове суспільство» та проекту «Допомога соціально 

вразливим категоріям  с. Осова через впровадження  

здоров’язберігаючих технологій». А ще ми дуже 

охоче і досить успішно беремо участь у різноманіт-

них спортивних змаганнях районного й обласного 

рівнів, займаємося у ДЮСШ, спортивних та турис-

тичному гуртках. 

Все це допоможе нам в майбутньому стати муд-

рими, освіченими, творчими, фізично досконалими 

та відповідальними за своє здоров’я людьми. 

Проте, на жаль, інколи підлітки стикаються з 

проблемами, які ставлять під загрозу найбільшу 

цінність – життя. Мабуть, найсерйознішими з цих 

проблем є алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління. 

Лише творча та духовно багата і здорова особис-

тість може протистояти цим випробуванням. 

Духовно підтримати молодь, дати мудрі наста-

нови та відповіді на запитання, які диктує життя, 

взялися духовні пастирі с. Осова – священик Свято-

Михайлівської церкви о. Віталій та пресвітер церкви 

християн віри євангельської п’ятдесятників Руднік 

В’ячеслав Олександрович. Зустріч ця відбулася в 

приміщенні школи 27 січня за участю школярів, 

учителів, батьків. Розповіді духовних наставників 

спонукають нас замислитися над метою існування, 

над сенсом життя, який міститься, як ми зрозуміли, 

у дотриманні заповідей Божих: повазі до батьків, 

любові до ближнього, збереженні чистоти душі та 

фізичної досконалості. Прислухавшись до їхніх на-

станов, ми зрозуміли, що життя – це найбільша 

людська цінність і щастя, дароване нам Господом, 

яке ми повинні берегти і цінувати. Ми щасливі уже 

тому, що маємо можливість споглядати цей загадко-

вий світ, насолоджуватися пахощами квітів і співа-

ми птахів, самостійно рухатися і займатися улюбле-

ними справами. Разом з тим усвідомлюємо, що жит-

тя наскільки прекрасне, настільки коротке. І ми не 

сміємо впустити гріх у цей храм, створений Богом,  

тобто шкідливі звички, які здатні вбити душу і наза-

вжди закрити доступ до тих чудес, які дарує нам 

життя.  

А якщо товариш оступиться, то дружба, підтри-

мка і всепрощення допоможуть його повернути у 

нашу дружну шкільну родину. Кожен з нас пови-

нен зберегти високу моральність, щоб мати можли-

вість в майбутньому реалізувати себе як творча, ду-

ховно розвинену особистість. 

Хай і вам щастить на шляху збереження власного 

фізичного та духовного здоров’я.                    

Ірина Капран,  

учениця 10 класу Осівського НВК 

З 18 по 22 лютого  у Вер-

б і в с ь к о м у  Н В К 

"загальноосвітній школі 

І - І І  с т у п е н і в  -

дошкільному садку" 

проходив тиждень рід-

ної мови. У ньому взяли 

участь учні 5-9 класів. 

З метою популяризації 

рідного слова було проведено ряд заходів, які допо-

могли учням розкрити красу рідної мови. Протягом 

тижня було розглянуто деякі сторінки з історії укра-

їнської мови, звучало літературне слово, зачитува-

лися вислови письменників про мову, проходив 

конкурс читців-декламаторів поезій Тараса Шевче-

нка, інсценізація його творів, мовний брейн-ринг, 

літератуна вікторина, конкурс стінгазет, малюнків. 

Загалом, всі заходи, передбачені програмою, 

були проведені на високому рівні. Всі учні із задово-

ленням приймали участь, за що найактивніші отри-

мали Подяки, дипломи та подарунки. 
 

Наш кореспондент 
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23 лютого у Заслуцьку ЗОШ І-ІІ ступенів на 

традиційну зустріч з Юністю завітали випускники 

10,20,30 років після закінчення школи, які пройшли-

ся коридорами школи, зайшли до класів. В актовій 

залі з хлібом-сіллю їх зустріли цьогорічні випускни-

ки, які разом з учнями 7 класу на чолі з учителем 

музики Таборовець Т.М. та педагогом -

організатором Бруякою Г.Г. підготували їм незабут-

ній вечір. Чекали цієї зустрічі як перші учителі ви-

пускників Гаврилюк Л.Ф. та Жакун Н.Д. так і їх кла-

сні керівники Васильчик О.О. та Тверда Г.Л., а віта-

льне слово до випускників 30 років після закінчення 

школи сказала їх учителька математики Годунко 

Г.О. 

Випускники минулих років на уроці музики 

згадали пісні, які вчили у школі, а своєрідний екза-

мен нагадав їм шкільні роки, веселі і сумні моменти 

навчання в школі.  

Наш кореспондент 

Лютий – останній місяць зими. Зазвичай ще лю-
тують морози, все довшими стають дні, все частіше 
голубіє небо. Для місяця характерно все: заметілі, 
морози, сонце, вітри. Незалежно від пори року та 
примх природи, життя у нашому ліцеї б’є ключем. 
Уроки, позакласні заходи, підготовки, репети-
ції,свята – так щоденно. Не марнуємо жодної хвили-
ни, а головне – все креативно і неординарно. 

А ще кажуть, що людська творчість не має меж.  
Особливо, якщо вона черпає своє натхнення від 
природи, а митцями стають діти. 

Ідею організувати конкурс на кращу снігову фі-
гуру була з захопленням підтримана ліцеїстами, 
адже невідомо, чи наступного року буде стільки ж 
багато снігу як цьогоріч. Саме тому було вирішено 
не втрачати можливість і зберегти володіння Сніго-
вої королеви. 

13 лютого  територія біля ліцею за якусь годину 
перетворилась на казковий майданчик зі сніговика-
ми, черевиками, зайчиками, змієм, мишкою, тигром 
та іншими цікавими персонажами. Учні та вчителі 
проявили неабияку фантазію у створенні фігур із 
снігу. Кожна з них  була особливою та неповтор-
ною, викликала інтерес та посмішку. Школярі не 
лише вдало зліпили скульптури, а й розфарбували 
їх яскравими кольорами. 

По закінченню заходу ще довго лунав на подвір’ї  
дитячий гомін та сміх, охочі фотографувалися біля 

снігових шедеврів.  Веселі та задоволені були і вчи-
телі, і учні,  які вкотре переконалися, що зимові роз-
ваги неповторні і захоплюючі. Серед усіх компози-
цій вирізнялась своїм розміром  та оригінальністю 
колективна робота учнів 3-М, 8-ПМ, ІФ-2 та педаго-
гів-психологів. 

Конкурс завершився. Та  залишилися снігові фі-
гури – результат дитячої фантазії, дитячої творчос-
ті, а в серцях учасників і глядачів залишилося безліч 
позитивних емоцій. Як довго стоятиме і чи дочека-
ється зимова казка весни, залежить від погоди, а та-
кож від того, чи не зруйнують бешкетники снігові 
фігури, що підіймають настрій перехожим. 

Спасибі всім творцям прекрасного! 

 

Дубровицький НВК “Ліцей-ЗОШ І-ІІ ст.” 
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Берег дитинства – це рідна школа. Він зігріває 

теплом і світить яскравою зіркою через десятки ро-

ків. І чим далі людина відпливає від нього, тим біль-

ше її тягне на це місце. 

  До рідної Лютинської загальноосвітньої шко-

ли зійшлися і з’їхалися випускники 1973, 1983, 1993, 

2003 років. День 8 Березня став для них подвійним 

святом – Міжнародним жіночим днем і Зустріччю 

шкільних друзів. 

У тісному колі зійшлися молоді й енергійні 

десятирічки, солідні і врівноважені двадцяти річки, 

мудрі і досвідчені тридцяти річки, поважні і впевне-

ні випускники, які закінчили школу сорок років 

тому. Тут не було старших і молодших, тут всі були 

рівними, бо, незважаючи на вік, вони повернулись у 

дитинство – найпрекраснішу і безтурботну пору 

свого життя: 

Здрастуй, школо, прийшов знову час, 

Ти, як мати, зустріла всіх нас, 

А від твого шкільного порога 

Ми пішли в самостійну дорогу. 

Школа радо зустріла своїх вихованців. У свят-

ковій залі – привітання одинадцятикласників, усмі-

шки вчителів, велика концертна програма. Співали 

й самі випускники, це були пісні їхньої молодості 

про школу, друзів і кохання. Серця горіли любов’ю, 

очі світилися радістю, а спогадам не було кінця. 

Особливо цікаво було послухати розповіді самих 

випускників про їхнє життя, сім’ю, трудовлашту-

вання. Наділені мудрістю, життєвим досвідом, вони 

давали слушні поради сьогоднішнім школярам, на-

ставляли їх на правильну життєву дорогу. 

     Тепло і щиро привітали гостей директор 

школи, перші учителі, класні керівники, 

вчителі-предметники. Саме вони передавали знан-

ня, досвід, уміння випускникам, виводили їх на ве-

лику самостійну дорогу. Тепер це не колишні шко-

лярі, а мудрі й дорослі люди, які дають путівку у 

життя наступним поколінням. 

Чується малиновий спів шкільного дзвінка. 

Хвилюється серце кожного випускника. Він став 

школярем, повернувся на берег Дитинства. Згаду-

ються перші радісні перемоги і гіркі невдачі, у па-

м’яті шкільні урочистості й звичайні будні. І всі за-

доволені від пережитого, бо через десятки років пта-

хами злетілися до шкільного гнізда. 

У небі засвічуються яскраві вечірні зірки, а 

найяскравіша зоря сіяє у стінах рідної школи. Це 

зоря дружби, довіри, радості, теплоти, це зоря вели-

кої святкової зустрічі. І сіяти їй доти, доки виспівує 

шкільний дзвінок, гріються любов’ю дитячі серця, 

звучить мудре вчительське слово, доки рідна школа 

дає путівку знань у самостійне життя: 

Бо кожному з нас пам’ятати годиться, 

Що в світ всіх виводить дорога одна: 

Школа – це мудрості справжня криниця, 

Школа – це знань людських глибина. 

 

 

Котяш Є.С. – вчитель української мови  

та літератури Лютинського НВК 

Однією з найбільш 

характерних ознак 

становлення незале-

жної української 

держави є повернен-

ня до християнства. 

Не стала винятком і 

система народної 

освіти. Слово Боже, на щастя,  знову повернулось у 

наш навчально-виховний комплекс завдяки введен-

ню предмета «Основи християнської етики». Голов-

ним завданням якого є плекання духовної українсь-

кої нації, виховання доброти, милосердя, чесності, 

усвідомлення відповідальності 

перед Богом, Батьківщиною, 

українським народом. Учні Смородського НВК із 

задоволенням відвідують ці уроки і називають їх « 

уроками для душі ». 

А починаючи із другого семестру цього навчаль-

ного року кожен робочий день у школі, за рекомен-

дацією голови райдержадміністрації, Шатова О.В.,  

та начальника відділу освіти, Стасюк Н.І., почина-

ється із загальношкільної молитви, проведення якої 

вміло підготувала досвідчений педагог, вчитель ос-

нов християнської етики, М.І.Андрикевич. 

 

Наш кореспондент, Смородський НВК 
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З 11 по 15 березня в Зеленській ЗОШ І – ІІ ступе-

нів проходив тиждень поезії, присвячений  Шевчен-

ківським дням.                                      

Учні школи читали поезію Тараса Григоровича 

Шевченка, досліджували життєвий і творчий шлях 

поета,  складали вірші і сенкани нашому Кобзарю. 

Але окрасою тижня  стала зустріч із поетесою 

села Вірою Єфимець, лауреатом  премії імені Петра 

Красюка.  Зала святково  прибра-

на, учні у вишиванках  зустріли 

бажану гостю. Молодші школярі 

ч и т а л и  п о е з і ю  і з  з б і р к и 

«Квітковий віршограй», подарува-

ли Вірі Станіславівні ромашки, 

волошки, троянди, лілії, які нама-

лювали самі до цієї збірки. Віра 

Станіславівна  подарувала кожному п’яти-

класнику  збірку дитячих віршів. 

Учні старших класів читали вірші із збірки 

«Поліський заспів» про своє рідне село, про людей 

села, про красу  Поліського краю.  Восьмикласники  

підготували інсценізацію до поезії «Тітка Ганна».  

Віра Станіславівна прочитала свій перший вірш, 

який написала в четвертому класі, продекламувала 

поезію, яку ніде не друкувала, познайомила учнів із 

Дубровицьким літературно – мистецьким об’єднан-

ням  «Журавлина». Всі бажаючі задали запитання 

гості, на які вона із задоволенням відповідала.  

Директор школи Логвин С.Д.  подякував Вірі 

Станіславівні за змістовну поетичну зустріч і пода-

рував квіти.  

 

Чудінович Валентина Федорівна,  

вчитель світової літератури 

 

Тарас Шевченко 

 

У селі Моринцях на Черкащині 

Народився хлопчина Тарас. 

Рано лишився без матері, 

Ще маленьким ягнята він пас. 

 

Дуже вчитись хотілось хлопчині, 

Та навчали не те,  що хотів, 

Бо родився в кріпацькій родині, 

Жив весь час в сподіванні надій. 

 

Із кріпацтва викупили друзі. 

І нарешті став він здобувать знання. 

Вийшла збірочка перша невдовзі 

Відомих віршів Кобзаря. 

 

Не судилось здійснитись всім мріям, 

Так раптово не стало його. 

Поховали поета, як мріяв –  

На Чернечій горі над Дніпром. 

 

І ми будем його пам’ятати, 

Бо за щастя народу боровся Тарас. 

Життя генія треба за приклад нам брати, 

Про майбутнє він думав , про нас. 

 

2008 р. 

 

 

 

О жінко! 

 

Любов , надія , віра вселилися в тобі,  

І ніжний аромат весняних днів. 

Ти – ідеал, скалічений в ганьбі. 

Ти світло, сонце, мерехтіння слів. 

Лиш поглядом скоряєш ,  

Погордо йдеш поволі, 

Від правди утікаєш , цілуєш квіти кволі. 

І руки оніміли у березневий сніг 

Весняні котики зросив сльозою. 

Ти будеш жити у світах нових! 

О  жінко – завжди із красою! 

 

Тебе прошу в нерівному двобої 

Мене не залишати у живих. 

Нехай печалем сочаться побої, 

Нехай ножами затанцює гріх. 

Де б не була , я чутиму твій голос. 

Твої удари сміло пронесу. 

І  в міріади біло- чорних полос 

Свій власний колір без вагань внесу. 

Ти – не залишиш , знаю опівночі 

Затихнем всі, спочине ця земля. 

Життя … життя… твої бездонні очі. 

Твій ореол тримати буду я. 

 

 2012 р. 

 

Гнедько Катерина,  Велюнський НВК 
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22 березня 2013 року на базі Дубровицького 

НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ступенів, Дубровицької ЗОШ 

№2, Берестівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»  від-

булися змагання з волейболу Спартакіади школя-

рів. 

На змагання прибули 13 команд  хлопців та 10 

команд  дівчат  ЗНЗ. Учасників змагань привітали 

в.о.голови Дубровицької  РДА Кушнір Володимир 

Володимирович та начальник управління освіти, 

молоді та спорту РДА Стасюк Ніна Іванівна. 

Гордимось і захоплюємося  комадою нашої шко-

ли, яка під керівництвом наших тренерів Костюке-

вича Віталія Захаровича та Котяш Марії Степанівни  

зайняла І місце:  

 Міркевичем Віктором, Котяшем Михайлом, Ко-

стюкевичем Олексієм, Томіловичем Святославом, 

Ярмоличем Віталієм, Томіловичем Юрієм, Ярмоли-

чем Олексієм, Харкевичем Русланом. 

  

 

 

 

Оргкомітетом було визначено кращих гравців 

серед хлопців, окреме вітання Міркевичу Віктору, 

який визнаний кращим гравцем турніру. 

 Так тримати! 

Наш кореспондент із Великоозерянського НВК 

Що означає в людському житті поняття 

«ветеран»? Це енергія почуттів, зрілість, обдума-

ність рішень, мудрість вчинків. Це той час, коли є 

що згадати, є чим гордитися і що передати молодо-

му поколінню. 

Ця зустріч з ветеранами спорту с.Осова відбува-

лася особливо цікаво, жваво. Всі присутні перенес-

лися у да-

лекі 70- 

роки, коли 

слава про 

о с і в с ь к и х 

футболіс-

тів гриміла 

на всю 

о к р у г у . 

Адже ко-

м а н д а 

«Сокіл» стала чемпіоном області з футболу. Ініціа-

тор зустріч згадував призабуті факти із історії роз-

витку спорту в с.Осова, організаторів змагань, най-

більш вдалі ігри. Учням надзвичайно цікаво було 

переглянути альбоми, де у фотознімках назавжди 

зафіксована молодість їхніх дідусів та батьків, які 

так любили легку атлетику, грати у футбол, волей-

бол, шахи та шашки. 

Після задушевної розмови всі 

виявили бажання позмагатися 

в силі та сприт-

ності. У спорти-

вній залі боро-

лися з а перемо-

гу команди ве-

теранів і учнів, 

а в приміщенні 

школи прохо-

див шашко - 

шаховий тур-

нір. 

У кінці незабутнього вечора Ляшко В.Ф. приві-

тав команду дівчат-волейболісток із перемогою на 

районних змаганнях і подарував солодкі гостинці. 

Співпрацюючи з організацією ветеранів спорту, 

школярі Осівської ЗОШ І-ІІІ ст. продовжують спор-

тивні традиції своїх односельчан, активно прово-

дять дозвілля, набувають певних спортивних нави-

чок, удосконалюють   особисту фізичну культуру.  

А ще задумано створити музейний куточок, щоб не 

стиралася пам’ять про високу життєву активність 

осівських спортсменів і легендарні досягнення в 

окремих видах спорту.    

Столяр С.А.,  

вчитель фізичної культури 

Осівського НВК  
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         21 березня 2013 року в 
рамках  Міжнародного дня 
діячів театру ляльок та Мі-
жнародного дня театру 
Рівненський академічний 
обласний театр ляльок про-
водив V відкритий фести-
валь дитячих лялькових 
колективів «Березневі схо-
динки 2013». Цьогоріч фес-
тиваль "Березневі сходин-
ки" ювілейний - V-ий. Від-

повідно до статусу дійства для участі 
організатори запросили 6 найкращих 
дитячих колективів України. 

На сцені свої казки показували: теат-
ральна студія "Свія" м. Запоріжжя та ля-
лькові гуртки й театри з Кременця, Бере-
зного, Володимирця, Дубного. Третій рік 
поспіль на фестиваль  запрошують і  зра-
зковий ляльковий театр «Вертеп» Дубро-
вицького центру позашкільної освіти, 
керівник Ващишина Галина Федорівна.   

Всього у дійстві  взяли участь 70 ді-
тей, які були нагороджені спеціальними  
дипломами. Вихованці зразкового ляль-
кового театру «Вертеп» отримали дип-
лом переможця відкритого обласного 
фестивалю дитячих лялькових колективів «Березневі схо-

динки-2013» у номінації «Пошук та експеримент». Під час 
антракту діти відвідали виставку робіт майстрів Рівненсь-
кого міського будинку культури, яка була розміщена на 
другому поверсі театру, а також мали змогу поспілкувати-
ся з акторами театру. На завершення фестивалю актори 
Рівненського обласного академічного театру ляльок пока-
зали виставу «Колобок».  

Приємною несподіванкою для учасників фестивалю 
була зустріч з письменником, сценаристом, автором пі-
сень, радіопрограм, автором-організатором Національно-
го рекорду України «Срібна книга», Всеукраїнської ініці-
ативи «Додай читання», креативним директором літера-

турного фестивалю для дітей 
«Дивокрай» Євгенією Пірог, яка 
презентувала юним акторам 
книгу «Хлопчик вітерець та зо-
лота планета», а також розробку 
власного сценарію «Новий рік з 
Мадагаскару». 
Додому юні актори поверталися 
стомленими, задоволеними, пе-
реповнені приємними вражен-
нями. 
    

Наш кореспондент 

Мамо, добре, що ти є, - 
Ніжне сонечко моє! 

Від твоєї теплоти 
Так і хочеться рости… 
Мати. Мама. Матуся. Скіль-
ки спогадів і тепла таїть це 
магічне слово. Воно про 
найближчу, найдобрішу і 
наймилішу в світі людину. 
Її очі супроводжують дітей 
у далеких життєвих манд-
рах, материнська ласка гріє 
нас все життя аж до старос-
ті. Далеко від рідного дому, 
від своєї матері ми згадуємо 
її найтеплішими словами. 
Напевно недаремно вшану-

вання всіх матерів, свято жінки, матері, берегині ро-
ду відбувається  навесні, коли дерева вбираються в 
нове вбрання, з’являються квіти, починає зеленіти 
трава. 

В центрі позашкільної освіти, напередодні свята 8 
Березня, своїх матусь готувалися привітати вихован-
ці молодшої групи зразкового дитячого естрадного 
колективу «Веселка», керівник Семенюк Вікторія 
Анатоліївна. Особливістю цієї групи є те, що вони 
крім занять по вокалу, відвідують  заняття хореогра-
фії, керівник Янковська Я.В., заняття акторської май-
стерності, керівник Ващишина Г.Ф., та заняття з па-
перопластики, керівник Лавор О.А.  

Кожен керівник намагався якнайкраще підготу-
вати дітей до виступу. Вони старанно вчили слова, 
готували пісні, тренувалися виразно декламувати 

вірші, розучували таночки, виготовля-
ли подаруночки  для матусь.  
І от, нарешті, цей день настав. Був со-

нячний ранок, здавалось, що сама природа прагне 
надати святкового настрою. Діти дуже хвилювалися, 
бо хоча деякі з них вже виступали на сцені, але для 
більшості це був перший виступ у житті. Актова за-
ла, де відбувалося свято, була заповнена батьками та 
гостями.  

Свято почалося. Дівчатка і хлопчики дуже стара-
лися, виступаючи перед батьками, а ті, в свою чергу, 
підтриму-
вали їх 
гучними 
оплеска-
ми. Май-
же кожен 
в и с т у п 
дітей зна-
х о д и в 
відгук в 
с е р ц я х 
п р и с у т -
ніх, бо ж 
всі слова 
віршів та 
пісень були присвячені найріднішій людині на зем-
лі –мамі.  

Дуже швидко промайнув час і свято підійшло до 
кінця. Обличчя дітей сяяли від щастя і задоволення, 
здавалося, що вони пишалися своїм виступом. На-
самкінець діти поздоровили своїх мам і подарували 
їм подарунки, виготовлені своїми руками. Після чу-
дового свята на дітей чекав солодкий стіл. 

 
Наш кореспондент 
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