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 Герої не вмирають 
 24 листопада 2015 р. у Бугринському НВК відбулася урочиста лінійка, 

присвячена відкриттю меморіальної дошки Карнаухову Миколі Миколайовичу. 

 Старший лейтенант Карнаухов Микола Миколайович, випускник 1982р. 

Бугринської середньої школи, загинув під час виконання військового обов’язку, 

захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Героя посмертно 

нагороджено орденом «За мужність ІІІ ступеня». 

 Пам'ять про нашого земляка, який віддав своє життя за мирне небо над 

Україною, навіки житиме в серцях рідних, близьких та знайомих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Сидорець Світлана, 

 учениця 10 класу, член учнівської ради 

 Бугринського НВК 



21 листопада – День Гідності та Свободи 
 

З нагоди другої річниці Революції 

Гідності було проведено мітинг-реквієм біля 

пам’ятника Героям Небесної сотні (с. 

Підліски), на який прибули сільський голова 

Гречич О.С. та працівники Бабинської 

сільської ради, адміністрація та школярі  

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.,  учителі та учні 

Підлісецької школи.  

 

Ведучі Макаренко М. та Яремчук О. 

нагадали  присутнім про героїчні події «чорного» 

листопада 2013 року, про початок національної 

революції, яку згодом назвуть «Євромайданом». 

Події страшної зими 2013-2014 років назавжди 

змінили Україну і народили нову націю.  

 

 

Отець Олег  відслужив панахиду за 

безневинно вбитими,  а всі присутні спільною 

молитвою вшанували героїв Небесної сотні , 

Сергія Левчука і всіх українців , які загинули, 

захищаючи мир та незалежність України.  

  

 

У виконанні шкільного ансамблю 

прозвучала   пісня « Мамо, мамо, не плачте» 

(кер. Вітчук О.В.), Осташевська М. 

прочитала вірш  «Мамо,  не плач. Я 

повернусь весною.»  

У дні Євромайдану Україні довелося 

заплатити високу ціну за нашу свободу, тож 

наш обов’язок пам’ятати про тих, хто віддав 

своє життя за кращу Україну – за таку 

Україну, про яку усі ми мріємо… 

Слава Україні! 

Героям Слава!  

Макаренко Марина  

голова прес-центру учнівської ради  

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.  



Народ, який не пам’ятає своє минуле, не має 
майбутнього 

Пам’ять – нескінченна книга, у якій записано все: і життя людини, і життя 

країни. В історії України досить багато сторінок вписано кривавим та чорним 

кольорами. Особливо вражають сторінки, де смертельним шрифтом під датою 

«1932-1933» навіки викарбувані слова: 

ГОЛОД, ГОЛОДОМОР. За ними – 

безкінечні простори плодючої української 

землі, вкриті безіменними могилами 

померлих від штучно створеного  

Голодомору. На цих могилах не ставили 

хрестів, бо не встигали, а імена померлих 

не заносили до цвинтарних книг, бо сили в 

живих на це вже не було. Нам, сьогоднішнім українцям, залишилась тільки гірка 

правда про ті жахливі події і пам'ять про мільйони невинних жертв. 

До Дня пам’яті жертв Голодомору у Бабинській загальноосвітній школі 

відбулась година пам’яті «Голодомор в 

Україні 1932-1933 р.р.» (6 клас, керівник 

Лавренюк П.М.). Учні мали змогу 

дізнатися про причини та страшні для 

українського народу наслідки Голоду – 

12 млн. померлих від повного 

виснаження організму людей, серед яких 

майже половина – діти. В пам'ять про жертв Голодомору  школярі запалили свічку 

пам’яті, прочитали поетичні рядки та переглянули презентацію про ті страшні роки. 

Народ, який не пам’ятає своє минуле, не має майбутнього. Ми, українці, його 

маємо! 

Макаренко Марина  

голова прес-центру учнівської ради  

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.  
 



 

              Напиши листа захиснику України 
Сьогодні кожний громадянин України виборює мир та спокій для нашої 

рідної землі. І це в особливий спосіб роблять наші діти, виборюючи мир – 

творчістю! Адже, творчість – це єдина зброя, яка в них є. Тому, наші учні 5-9 

класів Андрусіївського НВК взяли участь у Всеукраїнській акції "Напиши листа 

захиснику України". Усі роботи були відзначені і нагородженні та відправлені у 

зону АТО. 

З тобою не страшно вдень і вночі, 

Не встояти перед тобою! 

Ти найкращий, це точно, 

Захисник мій і мій герой! 

 

 

 
 

 

Бабічук Юлія, учениця 8 класу 

голова шкільного парламенту Андрусівського НВК, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла 

 
 

Посвята у п'ятикласники 

Нещодавно в нашому ліцеї відбулось свято посвяти у п’ятикласники.  

Маленькі учні стали на другу сходинку навчання у школі. Після посвяти 

відбувся один із козацьких конкурсів брейнринг. У змаганнях взяли участь учні 5-6 

класів. У нелегкій битві перемогла дружба. Потім п’ятикласники змагались із 

сьомим класом, і знову перемогла дружба. 

 

 

 

 

Байрамова Тетяна, учениця 6 класу,  

член учнівської ради 

 Бугринського НВК 



Різдвяний подарунок солдату 

Різдво – це завжди атмосфера свята та радості, 

відчуття дива і очікування чогось прекрасного. У ці 

дні оживає справжня зимова казка і в серцях 

запалюється вогонь добра та миру.  

   Вкотре учні  

Бабинській ЗОШ  І-ІІІ 

ступенів долучилися до волонтерської діяльності. У 

продовж двох тижнів у школі проходила благодійна 

акція «Різдвяний подарунок солдату». Школярі 

проявили високу активність і бажання 

підтримати бойовий дух наших бійців. Діти 

приносили печиво, цукерки, сухофрукти, каву, 

чай, малювали малюнки, писали листи воїнам. 

Було зібрано 21 посилку (з них 12  відправлено 

«Новою поштою», 9 передано рідним) для наших 

односельчан, які сьогодні перебувають на Сході 

держави. Ми сподіваємось, що вони зігріють 

душу кожного воїна і додадуть їм сили у боротьбі за мир і спокій в Україні.                                          

А учні 2-А класу мали змогу особисто передати свої подарунки одному з 

захисників, який повернувся зі Сходу у короткотривалу відпустку додому і завітав 

до наших другокласників. 

У різдвяні свята  і малі, і дорослі 

очікують дива, так хочеться миру і злагоди 

нашій країні. Слава Україні!  

Героям слава!  

Макаренко Марина, 

 голова прес-центру учнівської ради 

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

член центру «Милосердя» РРС «Стріла» 



Акція «Не залишайся байдужим» 
 

 У школі  протягом трьох  тижнів  проходила акція  під назвою:  «Не залишайся  

байдужим». У результаті  її проведення   було зібрано   безліч  потрібних   для 

дітей  речей  (одягу, іграшок та книг).  

  Коли ідея  почала тільки   зароджуватись, ми зіткнулись   з хвилюванням 

стосовно подальшої її реалізації.  Але, як виявилося  дарма. Учні  активно  брали 

участь, не відставали і вчителі.  Слід відзначити, що прийом,  який для нас   

влаштував педагогічний  колектив Тучинської школи – інтернату,   був  більш ніж 

доброзичливим.  Представлені номери  художньої самодіяльності   були  

зустрінуті  оплесками та захопленням.  

 Після цього    ми мали можливість  ближче познайомитися  з умовами 

проживання  учнів та кабінетами, в яких проходить  навчання. На кожному кроці   

нас зустрічали привітні погляди  та щирі посмішки. Тому,  незважаючи на холодну  

погоду, ми  залишилися  зігрітими  їх теплом.   Ще не один  раз  захочеться  

поїхати туди  та поринути в атмосферу  добра.  Тепер ми можемо  сказати, що 

наша школа  віднайшла гарного друга  в обличчі  Тучинської школи -   інтернату.  

 

 

Смєшкова Марія, 

голова шкільного парламенту Гощанської ЗОШ, 

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 



« Бабусю, тобі низесенько вклонюсь» 
Серця відкриймо радості й любові, 

Очистьмо всі душі своєї храм, 

Леліймо світ - і поглядом, і словом, 

             І за добро воздасться нам. 

Родинне свято «Бабусю, тобі 

низесенько вклонюсь», організоване та 

проведене другокласниками Бабинської 

ЗОШ І-ІІІ ст. (класний керівник Мазур 

О.Є.), пройшло в теплій, добродушній 

атмосфері. Діти розповідали вірші про 

невтомні руки своїх бабусь, їхню доброту 

та 

щирість,  пригощали  смачними варениками, 

подарували  сувеніри , виготовлені своїми 

руками. Маленькі школярі були  в ролях «Пані 

Доброти», « Чарівника»(Астанова А., Молошик 

В.), розіграли сценку «Курочка ряба», водили 

«Подоляночку», спілкувалися з бабусями, 

задаючи їм запитання. Кожен учень 

розповів про свою бабусю, її захоплення. 

Весь захід був переплетений піснями: «До 

бабусі в гості», «Бабуся-чарівниця», «Ми 

козаки», «Запрошу на Україну». 

Другокласники підшукали приказки та 

прислів’я. А завершився захід словами 

вдячності та гарними  побажаннями. 

Савонюк Вікторія  

голова комісії «Помагайко» 

учнівської ради  

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. 



Тиждень Козацької Слави 
    Згідно нової Концепції Національно-патріотичного виховання одним з головнх 

завдань сучасної школи є формування національної свідомості  та самосвідомості 

особистості підростаючого покоління, виховання громадянина України – патріота 

своєї Вітчизни.  

     З цією метою в Дорогобузькій школі проводиться чимало різних заходів. Але 

заслуговує на увагу свято, яке проводиться уже впродовж восьми років, якого з 

нетерпінням щорічно чекають наші третьокласники. Це тиждень Козацької слави. 

     В цьому навчальному році він проходив 12-16 жовтня. Традиційно протягом 

тижня у нас проходить «Огляд строю і пісні», «Козацькі розваги», конкурс «Козак – 

душа співуча» і завершується урочистою лінійкою.  

     У 2015 році 14 жовтня стало незабутнім 

ще на одне свято – День захисника 

України. І вже 13 жовтня в школі наші 

дівчатка привітали своїх хлопчиків-

однокласників, як майбутніх захисників 

України, а після уроків відбулася урочиста 

лінійка, приурочена традиційній посвяті в 

«Козаченьки» учнів 3-го класу. Вона 

розпочалась виконанням Гімну України. А 

після цього учні 6-го класу Талащук Д., 

Машлай С., Войтович О., Марчук Т., 

Кузьмич М., Бондар Д., зробили повідомлення про історію створення УПА , про 

свято Пресвятої Богородиці. Потім передали слово курінному отаману – Штабу 

Богдану, який провів справжній іспит для третьокласників. Вони виявили відмінні 

знання: розповіли про козацьку символіку, про козаків, про їх побут, навіть і пісню 

козацьку заспівали «Будем козаками». Курінний ознайомив їх з правилами 

козацького брацтва. Після того, як третьокласники дали присягу бути гідною 

зміною своїх предків-козаків, курінний пов’язав їм галстуки, писар (Сачук С.) 

вручив посвідчення, а дівчатка-шестикласниці привітали їх квітами. Приймали 

козачата вітання і від своєї вчительки Штаб Н.І., 

директора школи Герасимчука В.М., та батьків. 

     Хвилиною мовчання на лінійці вшанували пам'ять 

тих, хто віддав своє життя за суверенність і 

незалежність нашої Батьківщини. 

     Свято усім сподобалось. Я впевнена, що з 

Дорогобузьких козаченьків виростуть справжні 

козаки і козачки. 

 

 

 

Войтович Юлія  

голова учкому 

Дорогобузької ЗОШ І-ІІ ст. 



В гостях у першої вчительки 
        З нагоди Дня вчителя юні журналісти нашого закладу розпочали рубрику 

«Інтерв’ю у вчителя». Зокрема, група п’ятикласників побувала в гостях у своєї 

першої вчительки – Сороки Лідії Ростиславівни. 

1. Скільки років Ви пропрацювали у школі? 

- Я пропрацювала 40 років в освіті, з них 35 – у школі. 

2. В якій школі розпочали свій педагогічний шлях? 

- Свій педагогічний шлях я розпочала в Одринській восьмирічній школі 

Сарненського району. Школа була невелика: чотири класних приміщення. Вчилися 

у дві зміни. В першу зміну я навчала діток першого класу ( було 8 дітей в класі), а в 

другу зміну – діток 2 класу ( 20 дітей). 

3. Скільки дітей і випускників 4 класу підготували? 

- Починала вчити з 1-класу – шість класів, а до четвертого довела 4 класи. 

4. Пам'ятаєте найперших учнів? 

- Пам'ятаю найперших учнів із Одринської  школи. Дехто довго переписувався зі 

мною. А нещодавно я була в тих краях, зустріла батька однієї моєї учениці. Він 

розповідав про свою дочку, яка вже має двоє дітей, але ще згадує і запитує, чи не 

бачили Лідії Ростиславівни? Дуже любила я їх. 

5. Чи часто згадують Вас учні? 

- Часто згадують. Так сталось, що у Бугринській школі я навчала і старші класи, 

була класним керівником. Згадують, телефонують, вітають зі святами, 

приїжджають; де зустрінемось – спілкуємось, підтримуємо зв'язок, запрошують на 

зустрічі з випускниками, проводимо час разом. 

6. Чи стали б знову вчителем початкових класів, якби повернути час назад? 

- Так, саме вчителем початкових класів. Я вже сказала, що у Бугринській школі 

мені доводилось працювати і з старшокласниками,  то ж було що порівняти. Але де 

б я не працювала, все ж повернулась до навчання молодших школярів. 

7. Чи пам’ятаєте свого найкращого учня? 

- Гарних дітей було багато. Якщо взяти  навчання, то з гуманітарних предметів – 

Музичук Тетяна (Крутій), а Дубина Володя, Одинець Наталя – сильні математики. 

Завгородня Олена – творча дитина, гарно писала і логічно мислила. В кожній 

людині  є якісь таланти, їх треба знайти в собі, розвивати і застосувати у житті. 

А ви як школярі: думайте про те, що вчитися потрібно для того, щоб потім 

застосувати свої знання і бути гарними учнями, гарними дітьми своїх батьків, а 

потім – достойними  громадянами своєї Батьківщини. 

8. Ваші побажання учням і педагогам ? 

Дітям і вчителям бажаю, щоб навчання не було для вас тягарем, а щоб приносило 

задоволення. А ви, навчаючись, щоб були не просто носіями знань, а думайте про 

те, щоб потім застосувати свої знання у майбутньому.  Будьте гарними учнями, 

гарними дітьми своїх батьків і достойними  громадянами своєї Батьківщини. Щоб в 

нашій країні був мир, функціонувало нормальне життя, щоб працювали школи, і, 

щоб школа була школою радості і для вас, і для вчителів. 
 

Усар Анастасія, Стасюк Наталія, Пелех Валерія,  

5 клас, Бугринського НВК 



Акція «Опікування братами нашими меншими» 
 

23 жовтня відбулася благодійна акція «Опікування братами нашими 

меншими» 

Учні 10 класу запропонували таку акцію. Школярі приносили фрукти, овочі, 

злаки для тварин. Працівники зоопарку з радістю і вдячністю приймали дарунки, 

бо деяких продуктів у зоопарку не вистачало. 

Десятикласники змогли прогулятися зоопарком і тераріумом. 

Не забуваймо про братів наших менших. 

 

Сидорець С., 10 клас,  

член учнівської ради 

 Бугринського НВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Свято Осені та Врожаю  
Осінь—це дуже гарна пора року. Все навкруги таке барвисте! Як гарно 

зливаються в одну мелодію її барви. Учні нашої школи взяли активну участь в 

проведенні свята Осені та Врожаю, яке  відбулося у Томахівському НВК. 

Всі класи, що приймали участь, доклали чимало зусиль, щоб створити свої 

композиції. Адже з кожним роком композиції стають красивішими та цікавішими. 

Хочемо подякувати учням за активну участь у проведенні свята та конкурсі на 

кращу композицію.  
 

            
 

         
 

      
 

      
Хомич Катерина 

Голова учнівського комітету  

Томахівського НВК 



Екскурсія до міста Київ 
Київ… Велична столиця України, 

надзвичайно древнє й прекрасне місто. 

Поїхати туди мріє, мабуть, кожен. 

Побувати у столиці нашої держави змогли 

близько п’ятдесяти учнів Бабинської школи. 

Вівторок, 27 жовтня, виявився напрочуд 

погоднім, а наш маршрут дуже насиченим. 

Адже ми змогли побувати у багатьох  історичних куточках Києва. 

 Екскурсія розпочалася з огляду  Києво-Печерської Лаври, яка розташована  

на лівому березі Дніпра. Ми побували у нижніх печерах, де лежать останки різних 

видатних людей. Кажуть, що тут похований 

Нестор-літописець. Здається, це місце пронизане 

давниною. Києво-Печерська Лавра заворожила 

нас своїм масштабом, величчю та вишуканістю. 

Відвідавши Києво-Печерську Лавру, ми 

вирушили в бік Національного музею історії 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. З 

перших хвилин перебування на території музею нас вразила велич монументу 

Батьківщина-мати, який видно практично з будь-

якого кутка Києва. Але найбільше нас вразила  

бойова техніка часів Другої світової війни та 

зразки сучасних бойових машин. На території 

музею виставлені зразки озброєння та військової 

техніки 

російського виробництва, яку захопили 

військовослужбовці Збройних Сил України та 

інших силових підрозділів, що беруть участь в 

антитерористичній операції. 



Не оминули й Андріївський узвіз – історичну вулицю Києва, де досі панує 

атмосфера кінця ХІХ – початку ХХ століття. Біля Андріївської церкви 

встановлено популярний серед киян пам'ятник — Проні Прокопівні Сірковій та 

Свириду Петровичу Голохвастову, героям п'єси  М. П. Старицького  «За двома 

зайцями». 

Пройшлися Подолом – найдавнішою частиною міста. За допомогою 

фунікулера ми за кілька хвилин піднялися на Михайлівську площу, а заодно 

отримали величезне  задоволення від прекрасного виду, що відкривався з вікон 

вагончиків на Дніпро та лівий берег міста. Наша мандрівка продовжилася до 

Михайлівського Золотоверхого собору, де кожен помолився за щасливе майбутнє 

України та тих, хто загинув на Сході. Потім наш шлях проліг до  Софіївського 

собору та Золотих воріт. 

Потрапивши  на Майдан  Незалежності, ми оглядали кожен куточок, а перед 

очима поставали жахливі картини подій минулого року. На тому місці, де зараз 

вулиця Героїв Небесної сотні,  мали можливість «подивитися в очі» тих, хто 

загинув.  Фотографії, поруч з якими  лежать живі 

квіти і палають свічки пам’яті, не залишили 

байдужими нікого з нас. 

Ось така цікава, захоплююча мандрівка була по 

місту Києву, яку організували  й провели для нас  

наші наставники Талащук Н.О., Чабан О.Й., Вітчук 

О.В., та Макаренко Л.Л. Шкода, що час так швидко збіг і день, який ми 

запам’ятаємо надовго, минув. Задоволені, з приємними враженнями повернулись 

ми додому. Повернулись з бажанням приїжджати в древній Київ знову і знову. 

Макаренко Марина, 
 голова прес-центру учнівської ради  

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

член центру «Милосердя» РРС «Стріла» 
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