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День добрих справ 

 

Бути добрим, робити добрі справи, допомагати людям – всьому цьому 

вчать нас з самого дитинства. Роблячи добрі справи, ми допомагаємо комусь 

поліпшити своє життя, а, значить, змінюємо світ накраще  

Для наших маленьких школяриків 11 клас, проявивши свою активність 

та креативність, розфарбували підлогу в початковому корпусі школи різними 

цікавими ігровими малюнками. Тепер перерви дітей проходять весело та 

активно. «Ми хочемо подарувати щось хороше для меншого покоління, щоб з 

нас брали приклад, залишити позитивні спогади»,- говорять випускники.  Щоб 

побачити вогник щастя у дитячих очах потрібно зовсім небагато тільки пензлик, 

фарба та трішки старанності. Школярикам початківцям дуже сподобався 

подарунок, можливо, тепер вони охоче будуть відвідувати школу.  

І на останок хочеться подякувати вчителям Аллі Іванівні та Тетяні 

В’ячеславівні за допомогу та учням 11-го класу які долучились до цієї 

справи(Сверіпа В., Хомич А., Романюк С., Макарець А., Сидорець С., 

Гринчковська К., Макарчук В., Зайка Ю., Петрик А., Лукащук В.).  

 

 

 

Гринчковська К, учениця 11 класу, 

член гуртка «Юнпрес», член УВ 

ліцею, член центру дозвілля  



 

Урочисте відкриття дитячого майданчика 
 

Піклування про дітей у цілому світі 

Це місія честі, любові і добра. 

Заради майбутнього треба нам жити.  

Прекрасне і вічне нехай не вмира. 

Радість, посмішки, щасливі обличчя .. . 18 жовтня у КЗ « Бабинська 

ЗОШ І-ІІІ ст..» відбулось урочисте відкриття дитячого майданчика, який був 

придбаний та встановлений за підтримки длагодійників: Іванова Івана 

Івановича (заслуженого юриста України) та його дружини Олени Геннадіївни . 

                                           Новий дитячий майданчик – це радість не 

лише для учнів школи , а й для всієї малечі села та їхніх батьків. Адже тепер 

діти зможуть весело проводити більше часу 

на свіжому повітрі,  а не перед екранами 

телевізорів чи комп’ютерів. 

Слова вдячності меценатам 

висловили  сільський голова Гречич О.С. та 

директор школи Вакульчик Н.П., найменші та 

найстарші учні школи пообіцяли гратись, 

розважатись і не псувати дитячий майданчик. 

Веселий настрій  присутнім 

подарували своїми музичними номерами 

Макаренко І. та вчительський ансамбль. 

Закінчилося урочисте відкриття дитячого 

ігрового майданчика, дорослі повернулися до 

справ, а на самому майданчику 

продовжувалося свято: лунав дитячий сміх, 

продовжувались ігри та розваги. І кожному, 

хто долучився до створення цього 

неймовірного заходу, було зрозуміло: радість 

в очах дітей – насправді те, заради чого варто 

жити й працювати. 

 

 

 

 

Макаренко Ірина, 

голова прес-центру учнівської ради 

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст., 

член центру «Розумники» РРС 

«Стріла» 
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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» 



Екскурсія до Острога 
 

7 жовтня, в п’ятницю наш клас побував у багатому на архітектурні 

пам’ятки місті – Острог. Розпочали ми свою мандрівку з Острозької академії, яка 

є першим вищим навчальним закладом у всій східній Європі. Зокрема побували у 

музеї при університеті, бібліотеці та парку. Та найголовнішою і найцікавішою 

пам’яткою, нашої мандрівки став замок князів Острозьких, вірніше його руїни.  

Територія замкового комплексу князів Острозьких є Державним історико-

культурним заповідником. Складається він з трьох будівель: Кам’яної Вежі, 

Богоявленського собору та Нової башти. У приміщенні «Кам’яної Вежі» існує 

краєзнавчий музей та бібліотека. У дев’яти залах музею розташовані дуже цікаві 

експозиції. Найціннішим експонатом музею є знаменита Острозька Біблія. 

Отримавши цікаву інформацію, незабутні враження, задоволені мандрівкою ми 

поверталися з цього старовинного міста. 

Мельничук Надія,  
Учениця 9 класу, член УС ліцею, 

 член центру дозвілля 

 
 



Відкриття гри- подорожі “Котигорошко» 
 

У вересні на шкільному подвір’ї  КЗ «Бабинська ЗОШ І-ІІІ ст..» відбулося 

відкриття гри- подорожі “Котигорошко». 

Учні початкової ланки разом зі своїми 

класними керівниками побували на 7 

станціях-зупинках ( «Моя Україно, ти 

матінко мила», «Спортивна» , 

«Мальовнича», «В гостях      у казки», 

«Творча», № 6«Загадкова Україна» , « 

Прислів’я і приказки про дружбу»). 

Виконуючи завдання, діти показали свої знання української історії, традицій і 

звичаїв свого народу, вправно 

складали пазли з прислів’їв та 

приказок, творчо проявляли себе під 

час виконання малюнків на асфальті, 

спритно виконували завдання на 

«Спортивній станції», проявили свій 

патріотизм на станції «Моя Україно, 

ти матінко мила» та на станції 

«Загадкова Україна». Всі класні 

колективи успішно справилися з поставленими завданнями і за участь у грі були 

нагороджені почесними грамотами. 

 

 

 

 

Шинкар Христина,  

голова учнівської ради  

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. ,   

голова  центру «Розумники» РРС 

«Стріла» 

 



Конкурс «Свято квітів» 
Настала осінь. Школа знову зустріла школярів під своїм крилом. У нас вже 

стало традицією проводити різні свята. Одним із них стало «Свято квітів». А так 

як у нашої школи цього річ ювілей (65 років) то виставка булана тему «Вітаємо, 

Рідна школо». Всі готувалися до цієї події.  Кожний клас бажав найкраще 

зробити свої композиції. Усі вироби були по своєму оригінальними і 

захоплюючими. Так, як це був конкурс то потрібно визначити переможці.  

Наші журі підвели підсумки і результати виявились наступними: серед 

учнів 5-7 класів І місце зайняв 6 клас, ІІ – 5 клас, ІІІ місце 7 клас. 

Учні старшої школи здобули такі 

місця: І місце – 11, 9 класи, ІІ місце – 10-

А клас, 8 клас, ІІІ місце – 10-Б клас. 

Учні початкових класів виявили 

найбільшу оригінальність, вишуканість 

та згуртованість у цьому конкурсі. 

Тому дуже важко було визначити 

серед них кращих – вони всі найкращі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осипчук Марина, 

 учениця 8 класу, член УВ ліцею,  

член гуртка «Юнпрес»,  

член центру дозвілля 



Свято врожаю 
Осінь – найгарніша пора року, адже вона така багата на врожай.  23 вересня 

у КЗ « Бабинська ЗОШ І-ІІІ ст..» відбулося Свято врожаю. 

Учні початкової школи 

представили різноманітні вироби та 

композиції, виготовлені з овочів та 

фруктів. З року в рік роботи стають 

кращими і досконалішими. Школярі за 

допомогою своїх батьків створили 

справжні шедеври, від яких неможливо 

було відірвати погляд. Чого там тільки 

не було: трактори, автобуси, тварини, 

птахи, казкові герої та ін.. 

Учні 5-11 класів теж приєднались 

до проведення свята і 

продемонстрували свої вміння творити чудові вироби. 

Також школярі провели благодійний ярмарок, на якому можна було купити 

виноград, яблука, груші, домашнюю випічку.  

Варто зазначити, що цей захід проводиться завдяки тісній співпраці учнів, 

класних керівників та батьків, які із задоволенням та натхненням постійно 

долучаються до шкільних справ.  

За рішенням учнівської ради школи 

виручені кошти буде передано хворим 

дітям, які зараз борються зі страшною 

недугою і так мріють бути вільними від 

хвороби та насолоджуватись життям. Адже 

життя та здоров’я – це найбільший дар для 

кожного з нас. 

 

 

 

 

 

 

Макаренко Ірина,  

голова прес-центру учнівської ради  

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст., 

член центру «Розумники» РРС «Стріла» 

 
 
 



Слава захисникам України! 
На Покрову Пресвятої Богородиці  українці відзначали День захисника 

України. Ця дата вибрана не випадково – саме на свято Покрови вшановували 

козацьке військо. У цей же день була заснована Українська повстанська армія. 

Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, 

Бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна. 

Одна від Заходу й до Сходу, володарка земель і вод – 

Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. 

Саме цього дня на подвір’ї  Бабинської школи зібралися всі небайдужі люди, 

щоб вшанувати  мужність та героїзм захисників незалежності і територіальної 

цілісності України . У школі 

відбувся мітинг з нагоди  Дня 

захисника України. Важко було 

стримати емоції, коли до місця 

проведення заходу зайшли  

випускники Бабинської школи  - 

герої нашого часу - , учасники 

АТО: Якимчук В., Талащук Ю., 

Ничипорчук О., Кубай Ю., 

Ковальчук В., Ваврик В., Лепеха 

І., Гаврилюк Д., Хмель О., 

Грицаюк П. (дехто з них уже 

демобілізований, а хтось через 

кілька днів повернеться до зони 

АТО).  

Боротьба за незалежність 

України продовжується. На 

Сході, на превеликий жаль, 

гинуть наші патріоти - 

добровольці та воїни 

української армії. Серед 

загиблих – наш 

односельчанин, випускник 

Бабинської школи Левчук 

Сергій ( На заході були 

присутні мама, дружина та 

діти ). Хвилиною мовчання 

вшанували світлу пам'ять  

тих,  хто ,захищаючи рідну 

землю, віддав своє життя у 

боротьбі за незалежність 

України, зокрема Сергія Левчука та поклали квіти до меморіальної дошки 

загиблому герою. У виконанні старшокласниць прозвучала пісня «Мамо, не 

плачте». 



Відповідально поставилися до проведення заходу ведучі: Гелета К. та Лахман 

М. - учні школи, які читали вірші, співали пісні, виконували флешмоб «Не твоя 

війна». 

Щира вдячність всім односельчанам, кому не байдужа доля України, хто 

прийшов віддати шану людям, завдяки яким  ми живемо під мирним небом.  Вони 

заслужили на нашу вдячність, повагу і на кілька теплих слів. 
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