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Поспішаймо робити добро 

 

Ми-укранці! Ми гордимося своїм героїчним минулим і не соромимося 

теперішнього. Широко відкритими очима дивимося у майбутнє, не забуваючи 

минуле. Але на те ми і люди , щоб жити не поодинці, як тварини, і, навіть, не 

стадом, а єдиною сильною нацією, де панують добро, людяність та милосердя. У 

доброти багато доріг і одна мета! 

Саме з таким девізом в нашій школі стартував проект: «Тиждень добрих 

справ». Протягом цього тижня проходив конкурс колективних класних творів за 

темою: «Людина починається з добра». Конкурс дитячого малюнку: «Україна 

понад усе». Також була надана можливість допомогти одиноким людям похилого 

віку. Заключним етапом проекту стало привітання вчителів-пенсіонерів з Днем 

працівника освіти. Отож, робімо добро людям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іллюк  Ольга 

Голова учкому Красносільської ЗОШ 

Член центру «Паросток» РРС «Стріла» 



НОВИНИ 
центру «Паросток» РРС «Стріла» 

 

8 жовтня на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося перше засідання 

центру  «Паросток» районної ради старшокласників «Стріла» з питань роботи з 

дітьми молодшого віку та партнерства, школи «Лідер». 

Для того, щоб виявити і 

підтримати творчо обдаровану молодь, 

впроваджувати кращий досвід роботи 

лідерів учнівського самоврядування 

району в ході засідання відбулася 

презентація досвіду роботи комісій 

органів учнівського самоврядування 

Горбаківського НВК. Її представила 

голова учкому Горбаківського НВК 

Монько Тетяна.  

Всім відомо, як хвилюється дитина, коли розуміє, що на неї покладені великі 

надії та відповідальність, адже вона захищає не тільки свою роботу, але і честь 

школи. Всі ми різні: для одного виступ перед великою кількістю слухачів є 

насолодою, для другого – стресом.  Саме для того, щоб подолати цей стрес був 

проведений тренінг «Я - лідер». Завданням тренінгу було зменшення стресового 

навантаження учнів, покращення умінь і навичок підлітків-учасників   стосовно їх 

вміння виступати перед великою аудиторією слухачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні здобули корисні для себе знання, необхідні для самостійного життя,  

сформували позитивну самооцінку, набули лідерських якостей, навичок прийняття 

відповідальних рішень, групової роботи, уміння переконувати і створювати  

мотивації для інших.  

 

Монько Тетяна – 

учениця  Горбаківського  НВК,  

голова центру «Паросток» РРС «Стріла» 



День самоврядування 
 

Святкова атмосфера, квіти і посмішки радують всіх!  

Учні 8-9 класів на один день міняються місцями зі своїми вчителями і бачать 

шкільне життя з іншого боку, проводячи уроки, виховні заходи. 

 

 

 

Література, математика, біологія і багато 

інших предметів стали в цей день особливо 

цікавими, адже, як відомо, діти бачать світ 

зовсім іншими очима! 

 

 

 

 

Після закінчення уроків основна частина 

сюрпризів все ще чекала своєї черги. Вчителі 

та учні школи відвідали шкільний концерт, в 

якому брали участь всі діти, від найменших, до 

випускників школи. Учнівське самоврядування 

нагородило вчителів Мнишинського НВК 

медалями за їхню невтомну працю та золоті 

серця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

День Самоврядування запам’ятався вчителям і учням школи як один з 

найбільш яскравих і красивих днів нашого шкільного життя, а ця традиція 

збережеться і на наступний рік, коли вже інші випускники візьмуть участь у цій 

традиції! 

Степанчук Назар, 

голова учкому Мнишинського НВК, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 



 
Свято вчителя 

 

Шановні наші вчителі. 

У першу суботу жовтня, 

У вас професійне свято. 

Сюди ми прийшли сьогодні, 

Сердечно вас привітати. 

Саме такими словами розпочалося Свято вчителів у Красносільській ЗОШ І-ІІ 

ст. В цей день піднімали настрій вчителів цікаві сценки, пісні… А також нагороди 

вчителів за високі досягнення у педагогічній діяльності. 

Протягом місяця учком нашої школи за сприяння класних керівників, вчителів 

організували і провели  різні цікаві акції  та конкурси, зокрема: 

- взяли участь у Всеукраїнській акції «Посади сад» (координатор Семенович Н.Д.); 

- трудову акцію: «Дослідницький марафон»  (керівник Гуменюк З. М.); 

- взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Мій рідний край – моя Земля» 

(Король О.В.); 

- конкурс гуморесок «Поліські пересмішники»  (під керівництвом Данилюк Л.Д.); 

- трудову акцію: «Парад квітів біля школи.» - Попелюк Л.В. 

 

 
 

Іллюк  Ольга, 

голова учкому Красносільської ЗОШ, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 



Лише той Учитель, хто живе так, як навчає 
( Г. Сковорода) 

Кожне свято по-своєму особливе. Серед них є і День працівника освіти. Саме 

тоді найбільше хочеться подякувати педагогам за їхню нелегку працю. Спробувати 

себе у їх ролі дозволив День самоврядування. Ми замінили вчителів на уроках та 

пояснювали нові теми, перевіряли домашні завдання та виставляли оцінки. 

Багатьом сподобалось, але дехто визнав, що це і справді нелегка професія. 

Зранку вчителів очікував привітальний сюрприз від учнів 7-го класу. Цікаві 

листівки у вигляді долоньок, на яких написані 

побажання, подарували піднесений святковий 

настрій нашим дорогим педагогам.  

А на завершення 

Дня самоврядування  

всі учителі отримали 

насолоду від 

святкового концерту. 

Наші учні підготували 

цікаву програму. 

Привітання від ведучих свята Юлі Лисюк, Сергія 

Мосницького, Богдана Дубича та Інни Ващук 

залишили у серцях наших педагогів теплоту та 

щирість. Найменші учні ліцею подарували вітальні вірші. Своєю ніжністю усіх 

вразив виступ другокласниці Вільгірської школи – Коваль Марійки, який вона 

разом із Багнюком Миколою подарувала своєму татусеві Ковалю Миколі 

Володимировичу. Оригінальну сценку представив 8 клас. А 7 клас подарував 

танцювальний номер під назвою «Фізкультхвилинка». Учні 10 класу Макарець 

Анна та Ковальчук Люда заспівали пісню «Мальви». Звучали також пісні 

«Вчителька» у виконанні Сверіпи Володимира, «Батьківська пісня» - Страхонюк 

Яни. Зачаровували своїм співом Стасюк Наталя, Музичук Юлія та Савченко 

Сашка. Наші юні танцюристи, колектив «Дзвін», подарували всім танець 

«Гуцулочка».  

Шановні вчителі бажаємо Вам щастя, здоров’я та слухняних учнів. Нехай 

віра, надія і любов не покидають вас  впродовж усього життя! 

Зі святом дозвольте Вас привітати, 

Щастя, здоров’я, добра побажати, 

Пошани, тепла та довгого віку, 

Кохання і віри, багатства без ліку, 

Легко працюється хай і   живеться, 

А все, що задумали —  вдається, 

 З днем учителя ми Вас вітаємо, 

 Всього найкращого щиро бажаємо. 

Катерина Гринчковська, 

 учениця 10 класу, член учнівської ради 

Бугринського ліцею 



Свято квітів. 
 

 

 

Ще недавно в небі синім 

Пролітали журавлі, 

А сьогодні в безгомінні 

Ходить осінь по землі. 

 

 

 

Осінь – чудова пора року, яка зачаровує нас своїми барвами. Вона сумна і весела, та 

щедра на урожай. У нашій школі було проведено «СВЯТО ОСЕНІ». Учні 1-9 класів 

представляли свої композиції. 

Бабічук Юлія, 

голова шкільного парламенту Андрусівського НВК, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла 

 
Легенди про квіти 

 

Торкнувся жовтень всіх листочків. 

І фарби золоті роздав. 

У всіх лісах ,серед садочків, 

Чарівний красень побував. 

 

Сумовито–врочисті акорди осінньої мелодії 

торкаються душі кожної людини, яка не байдужа 

до краси. Така вже вона осінь, сумовита і радісна 

водночас. Але ж яка чарівна! В нашій школі 18 

вересня відбулося Свято квітів. Кожен клас 

презентував свої композиції, які зачаровували око всіх присутніх. Разом з тим ми 

почули безліч легенд: про калину, айстри, троянди, соняхи, хризантеми, що ніби 

відкрили таємниці кожної квітки.  

 

Як багато різнобарвних квітів, 

Розцвітає на нашій землі. 

Їх так люблять всі люди на світі  

І дорослі,  і діти малі. 

 

Іллюк  Ольга, 

голова учкому Красносільської ЗОШ, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла 



Тиждень біології. 
 

Всі ми з нетерпінням  чекаємо прихід величавої і чарівної красуні-осені, яка 

дивує нас своїми барвами і подарунками. 

Саме в середині першого місяця осені в школі традиційно проводиться 

тиждень біології. Метою якого є покращення знань про природу, розвитку 

почуття відповідальності за Землю, заохочення до вивчення природничих наук, 

зокрема, науки про життя у всіх його проявах – біології. Учні були дуже 

активними і тому цей тиждень приніс нам багато цікавого і пізнавального. 

Учні 5-11 класів приймали 

участь у вікторинах, конкурсах 

газет-кросвордів, у виставках 

малюнків та виставці «Рослин і 

тварин у вишивках». 

Окрасою тижня біології стало 

свято квітів. 16 вересня в школі 

відбулася традиційна виставка 

квітів та декоративних композицій з природнього матеріалу. У виставці взяли 

участь учні 1-11 класів.  Тут  були 

представлені композиції, виготовлені не лише 

з квітів, а й з овочів та фруктів. 

Цьогорічні композиції підкорили всіх 

своєю винахідливістю, оригінальністю. 

Усі роботи разом створили неймовірну 

квіткову красу, якою милувалися учні, батьки 

й учителі школи. Усі з цікавістю 

роздивлялися, коментували композиції, а 

потім фотографувалися на згадку. 

Смєшкова Марія, 

голова шкільного парламентуГощанської ЗОШ, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 



Поліські пересмішники 
 

Відбувся шкільний конкурс юних читців-гумористів 

„Поліські пересмішники”. Учні 5-9 класів брали 

участь, та перемогу отримав веселий і жартівливий 

учень 5 класу Кальчук Тарас. Саме він взяв подальшу 

участь у районому конкурсі «Поліські пересмішники» 

 

 
Бабічук Юлія, 

голова шкільного парламенту Андрусівського НВК, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла 

 

    

 

 
Поліські пересмішники сміялись знову 

 

Веселі та життєві усмішки  відомі усім з самого дитинства. Недарма кажуть, що 

посміхатися приємно. Ще приємніше сміятися.  Ось цього року, 30 вересня відбувся 

районний конкурс юних читців-гумористів „Поліські пересмішники”. 

Наша молодь довела, що не лише вміє гарно жартувати, а й писати 

гумористичні твори на актуальні теми. 

Зокрема, учні 11-Б класу Подобайло 

Микола та Михальчук Ірина вибороли ІІ місце. 

Вони продемонстрували високу майстерність, 

сценічну культуру, артистичність та 

емоційність виконання 

 

 

Смєшкова Марія, 

                                                            голова шкільного парламенту Гощанської ЗОШ, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 



Козацькі забави 
 

 

 14  жовтня  ми  святкували  День  

українського  козацтва.  Українська 

козаччина - це  важливий  період  в  

історії  України,  сповнений   трагізму,  

героїзму,  слави  та  гордості  за  наш  

народ.  Слово  «козак»  означає  вільний,  

незалежний.  Перші  козаки  з’явилися  в  

Україні  давно – 1480-тих  роках.  То  

були  волелюбні  й  надзвичайно  сміливі  

люди.  

З метою виховання  у  дітей  любові   до  України,  поваги  до  національних  

традицій, залучення  школярів   до  вивчення  національної  історії  та  культури у 

Мнишинському НВК, 13 жовтня, ми провели спортивний  захід,  присвячений 

Дню  Українського  козацтва, серед  учнів 1-5-тих  класів. 

Були проведені такі конкурси як: «Забіг  на  конях», «Переправа» 

«Бій на булавах», «Танець  козака», «Перетягування  каната», «Конкурс для 

вболівальників» та багато інших.  

Діти показали,  що  їх  справді  можна  

називати  нащадками   славних  

запорозьких  козаків,  бо для  цього  вони 

мають  все:  і  сміливість,  і  відважність і 

швидкість. А головне в тому, що всі були  

веселими,  винахідливими,  сильними та 

дружними.   

 

 

 

 

 

 

Степанчук Назар, 

голова учкому Мнишинського НВК, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 
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