
Зовсім скоро закінчиться І 
семестр і учні нашої та всіх ін-
ших шкіл підуть на довгоочіку-
вані канікули. З цього приводу 
ми вирішили дізнатися, як саме 
школярі нашої школи проводять 
період своєї, так би мовити, 
«відпустки».

Ігор (6-а)
Канікули проводжу, як пра-

вило, чудово – набираюся нових 
сил та наснаги.

Юра (6-б)
Під час цьогорічних «осінніх» 

канікул дуже часто грав з друзя-
ми у футбол. А от що буду роби-
ти взимку – ще не знаю. Зале-
жить все від того, чи буде бага-
то снігу.

Жанна (6-а)
На канікулах намагаюся яко-

мога більше добре відпочивати. 

Хотілося б відпочинку більше, бо 
в школі деколи буває сумно.

Ігор (4-а)
Для мене канікул вистачає. 

Дорогі учні та педагоги!
Вітаємо вас із виходом пер-

шого номера газети нашої шко-
ли, яка називається “Інтервал”. 
Метою цього видання є інформу-
вати, розповідати та розважати 
учнів, вчителів та вихователів 
школи. 

Ідея створення шкільної газе-
ти виникла вже давно, але лише 
зараз її вдалося втілити у життя 
завдяки спільним зусиллям уч-
нів нашої школи, які є також 
членами гуртка журналістики 

Як ви проводите канікули?
Маю повно часу. Багато граю у 
комп’ютерні ігри. Також з хлоп-
цями ганяю у футбол (якщо по-
года дозволяє). А після канікул 
одразу готовий приступити до 
навчання у школі.

Як бачимо, для багатьох уч-
нів канікули є ніщо іншим як 
можливістю відпочити. Зрозумі-
ло, коли відпочивають, то за 
навчання не думають. Тому ба-
жаємо нашим учням, вчителям 
та вихователям гарно відпочити 
під час зимової «перерви» і з 
новими силами розпочати новий 
навчальний семестр.

Михайло 
Левандовський

Рава-Руського будинку дитячої 
та юнацької творчості. Сподіває-
мось, що й ідея буде існувати, й 
газета тішитиме своїх читачів 
публікаціями, розповідями, заміт-
ками, інтерв'ю та цікавою інфор-
мацією.

Символічно, що створення 
шкільної газети припало саме на 
рік 50-річчя Рава-Руської школи-
інтернату. Нову сторінку в історії 
нашої школи ми розпочинаємо 
спільно, тому хочемо, щоби вона 
була не менш яскравою, ніж бу-

ли попередні.
Сподіваємось, що з кожним 

виходом шкільної газети кіль-
кість читачів буде збільшува-
тись. Також закликаємо всіх 
бути активними дописувачами 
нашого видання, щоби ми могли 
якомога більше інформувати про 
всі події нашого шкільного жит-
тя.

Редколегія газети 
“Інтервал”



з  інформатики та 
інформаційних тех-

нологій 
Саламаху Олега –

учня 11 класу

з української мови та 
літератури

Шумило Світлану —
ученицю 10 класу

з астрономії
Коцура Мар’яна —

учня 11 класу

з англійської мови (ІІІ місце), фізики (ІІІ місце) Коцура Мар’яна – учня 11 класу;
з екології Вах Марію (ІІІ місце) -  ученицю 11 класу
з  інформатики та інформаційних технологій (ІІ місце) Коцур Оксану – ученицю 10 класу;
з трудового навчання (ІІІ місце) Міхеля Олександра – учня 10 класу;
з англійської мови (ІІ місце) Гедз Юлію – ученицю 8-А класу;
з математики (ІІІ місце), фізики (ІІІ місце),  хімії (ІІІ місце) Клебан Ірину - ученицю 8-Б класу
з математики (ІІ місце), фізики (ІІІ місце)  Хмільовську Людмилу – ученицю 7-Б класу.

Нехай він принесе радість, нові  враження, надії  й оптимізм.
Нехай він буде різним: яскравим і веселим, романтичним і мрійливим, вдалим і  цілес-

прямованим .
Нехай прихід цього року буде зустрінутий з найдорожчими і  близькими людьми.
Нехай забудуться старі образи, відкривши дорогу для нової  дружби і любові .
Бажання нехай збудуться, улюблена робота приносить задоволення, нові знання і зве-

ршення .
Нехай зірки світять яскравіше, а сонце освітлює шлях, повний райдужних надій,  радіс-

них подій,  світу і подорожей.
Нехай кожна людина знайде цього року своє власне щастя, сімейну згоду і домашній 

затишок.
Хай живе Новий 2012 рік,  і  хай принесе він нам лише добро і  світло!

Редколегія газети “Інтервал”



У четвер, 10 листопада, 
найкращі учні шкіл Рави-Руської 
відвідали прикордонну заставу 
ім. Ф. Моріна.

Під час відвідин застави 
учням розповідали про держав-
ний кордон України, його зна-
чення для безпеки нашої країни. 

Доволі цікавою була екскур-
сія по прикордонній заставі. 
Учні, особливо хлопці, не прихо-
вували свого захоплення поба-
ченим: технікою, що її викорис-
товують прикордонники, зброєю 
тощо. Кожен хотів потримати 
кулемет у руках, подивитися 
крізь потужний бінокль.

Загалом, програма відвідин 
прикордонної застави складала-
ся з двох частин: із вже згада-
ного знайомства із заставою, а 

також знайомства з Олімпійськи-
ми чемпіонами України. У перерві 
між двома частинами учнів при-
гощали гарячим чаєм та солодо-
щами, що додало їм сил та ви-
кликало ще більше цікавості до 
всього, що відбувалося на заста-
ві.

На зустріч з учнями Рави-
Руської на прикордонну заставу 
ім. Ф. Моріна прибули багатора-
зова чемпіонка України і двора-
зова чемпіонка Європи з вільної 
боротьби Наталія Синишин, а 
також багаторазова чемпіонка 
України зі стрільби Юлія Чулик. 

Разом із спортсменками уч-
ням провели екскурсію по заста-
ві, де вони побачили, як прикор-
донники займаються спортом, як 
тренують собак тощо. 

Цікава екскурсія на прикордонній заставі
У музеї застави учні побачи-

ли автомати, які колись були на 
озброєнні у прикордонників. 
Крім того, цікавими експонатами 
були військові форми, фотогра-
фії, гранати, ордени і робочий 
стіл самого Федора Моріна. А ще 
були документи, карти і навіть 
старий радянський програвач 
(патефон). 

Екскурсія на прикордонну 
заставу ім. Ф. Моріна стала ціка-
вою, захоплюючою та незабут-
ньою пригодою для кожного 
учня. Багато хто після цього не 
приховував свого бажання у 
майбутньому стати прикордон-
ником і захищати честь і славу 
нашої Батьківщини.

Михайло 
Левандовський

У п’ятницю, 16 грудня, у 
світлиці нашої школи відбувся 
виступ, присвячений Дню Свято-
го Миколая. 
Його організато-
рами були учні 
6-А та 6-Б кла-
сів під керівниц-
твом Віри Рома-
нівни Предзи-
мірської та Ок-
сани Миронівни 
Грицишин. Ви-
ступ був дуже 
відповідальним, 
оскільки у залі 
були присутні 
гості школи —
представники 
карного розшу-
ку з м. Львова, 
які завітали до 
учнів у перед-
день Св. Мико-
лая.

Виступ пе-
редбачав постановку вистави на 
три дії. Перша з них відбувалася 
«на дворі» (сцені). Хлопці 
(Назар Білоцький, Андрій Теліп-
ський, Ігор Лещишин, Михайло 
Левандовський) вийшли на сце-

ну і «замітали подвір’я», співаю-
чи про те, що хочуть отримати 
від св. Миколая. Згодом, назу-

стріч хлопцям дівчата (Анжела 
Тригубець, Вікторія Блецко, Ана-
стасія Євгенєва і Анна Слободе-
нюк) «замітали» свою частину 
«подвір’я» і також співали про 
те, що хочуть отримати від Мико-

лая. Проте дівчата не забули 
похвалитися тим, що для нього 
зробили. Хлопці вирішили пока-

зати, що також заслу-
говують на подарунки 
не менше, аніж дівча-
та. Суперечка дійшла 
до того, що хлопці і 
дівчата почали кида-
тися «сніжками». Як 
показала далі дія, 
причиною сварки ста-
ли чортики (Діана 
Сулим, Катерина Пле-
сак та Вікторія Іваню-
ра), які і посварили 
хлопців та дівчат. Од-
нак їх вдалося прими-
рити звичайній дівчи-
нці (Жанна Левченко).
У другій дії відбувся 
суд на чолі з суддею 
(Володимир Горбо-
вий). Метою суду було 
дізнатися, хто гідний 
того, щоби отримати 

подарунки від Миколая. Спочат-
ку янголя  (Оксана Сироїжко) 
розповідало оповідки, але їй 
завадили чортики. Після цього 
свідчення давав пан Ремінь 
(Закінчення на 4 сторінці)

Пам’ятаймо про Чудотворця!



Коротко про районний семінар у школі
му (Я і Україна, вч. Г.Г. Білець) і 
4-му класах (українська мова, 
вч. М.О. Ковальовська), подиви-
тися корекційні заняття, відеоу-
рок з логопедії (вч.-логопед 
М.М. Петльована) та виховний 
захід «Зустріч зими», які підго-
тували вихователі: О.М. Малець, 
Г.О. Кулієвич, Г.В. Бєлих, Я.Р. 
Грень, Л.О. Мідляр, М.З. Лозова, 
І.І. Янович. Крім того, учасники 
побували на виставці малюнків, 
аплікацій, виробів з паперу, 
зроблених учнями 1-4іпк класів.

Вчителі-класоводи презен-
тували свої методичні напрацю-
вання для корекції пам’яті, ува-
ги, уяви та мислення.

Під час обговорення учасни-
ки семінару підкреслили висо-
кий методичний рівень вчителів, 
їх обізнаність з особливостями 
викладання предметів у класах 
іпк, зазначили про необхідність 
таких класів, які дають всі мож-
ливості дітям з особливими пот-
ребами повноцінно здобувати 
освіту.

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи

О.І. Бучко

Пам’ятаймо про Чудотворця!

та вихователі, які працюють у 
цих класах. На семінарі були 
присутні директор ІМЦО відділу 
освіти Жовківської РДА Надія 
Якимець та представник Львівсь-
кої психолого-медико-
педагогічної консультації Оксана 
Лака. Учасники семінару мали 
змогу відвідати уроки у 1-му 
(читання, вч. М.М. Сало), 2-му 
(математика, вч. Г.І. Кіщак), 3-

На базі класів іпк 15 грудня 
у школі-інтернаті відбувся ра-
йонний семінар соціальних пе-
дагогів, психологів та логопедів. 
Темою семінару було 
«Навчально-корекційна робота з 
дітьми класів інтенсивної педа-
гогічної корекції».

Для проведення семінару 
були залучені соціальний педа-
гог школи Г.І. Лещишин, вчителі 

ко, Ганна Новікова, Марія Кожу-
шко), після чого до дітей завіта-
ли янголята (Уляна Війтишин і 
Тетяна Кошель) і розповідали 
про свої  подорожі. А чортенята 
забрали у них список чемних 
діточок. Тоді на сцену нарешті 
прийшов Миколай (Ігор Лещи-
шин). Чортенята дали йому спи-
сок, а самі роздавали глядачам 
прутики. Коли завершили, то 
запропонували обмін. Миколай 
не погодивя і наказав тим біси-
кам зникнути. Після цього залу-
нала пісня «Ой хто-хто Миколая 
любить…». Вона лунала так го-
лосно, що розчулила серце Чу-
дотворця. Наостанок учасники 
семінару роздавали усім подару-
нки.

Михайло 
Левандовський

(Початок на 3 сторінці) 
(Любомир Сич). На стороні 
захисту були пан Талант 
(Роман Федак), пані Турбота 
(Соломія Горяча), адвокат 
(Микола Яремко) та пані Твор-
чість (Олена Бодяко). Їхніми 
противниками були пані Хале-
па (Ольга Петльована), проку-
рори (Юрій Слотвінський і Пав-
ло Танчин). Вирок судді був 
таким: усі діти заслужили по-
дарунки від Миколая.

Остання дія відбулася в 
«українській хаті». Мати (Анна 
Слободенюк) розповіла дітям 
(Михайло Левандовський, Анд-
рій Теліпський і Анастасія Єв-
генєва) про Святого Миколая, 
після чого всі пішли спати. 
Далі «зірочки» виконали свій 
танець і розповідали про те, як 
будуть світити (Жанна Левчен-



У середу, 2-го листопада, 
учні 6-х класів провели між со-
бою змагання під назвою «Ні 
шкідливим звичкам».

Кожен клас мав власну на-
зву команди: 6-А називався 
«Планета здоров’я», а 6-Б –
«Міцний горішок». Гравцями 
першої команди були: капітан 
Левандовський Михайло, Блецко 
Вікторія, Тригубець Анжела, 
Лещишин Ігор, Вітишин Уляна, 
Левченко Жанна і Кошель Тетя-
на.  Другої («Міцний грішок») –
Іванюра Вікторія (капітан), Си-
роїжко Оксана, Плесак Катери-
на, Горбовий Володимир, Дем-
чишак Василина, Горяча Соло-
мія і Савка Соломія. 

Змагання складалося з де-
в’яти конкурсів, в яких були 

визначені переможці. Першим 
конкурсом було представлення 
команди, у якому між командами 
була нічия — 1:1. Далі було при-
вітання журі, де «Міцний горі-
шок» переміг. Потім було вітання 
журі, у якому вже «Планета здо-
ров′я» здобула перемогу. Четве-
ртим конкурсом був кросворд з 
п′ятьма питаннями, де учні 6-Б 
допустили дві помилки, а 6-А—   
одну.

 Конкурс капітанів перемож-
ців не виявив — перемогла друж-
ба. Далі потрібно було написати 
твір-доказ на тему «Я за здоро-
вий спосіб життя», де «Планета 
здоро′я» знову перемогла. У на-
ступних двох конкурсах треба 
було знайти втрачені слова у 
прислів’ях і приказках. Тут також 

У п’ятницю, 4-го листопа-
да, учні 6-А класу, під керів-
ництвом вихователя Віри Ро-
манівної Предзимірської, за-
просили учнів 6-Б класу на 
виховну годину імені Євгена 
Коновальця.

Здорове змагання

Євген Коновалець — великий герой України

була зафіксована нічия. 
Останнім етапом змагання 

було складання прислів’я (з по-
даних смужок, у яких були сло-
ва). І тут «Планета здоров’я» 
знову перемогла. Далі була вже 
гра, у якій кожен учасник писав 
на повітряній кулі шкідливі зви-
чки, які в кінці пробивали. На-
самкінець журі оголошували 
переможців, і учасникам вруча-
ли призи. «Планета здоро-
в’я» (6-А) перемогли з рахунком 
36:33.

Змагання вдалось на славу 
– усім сподобалось! Велика по-
дяка організаторам!

Михайло 
Левандовський

Учасниками виховної годи-
ни були: Новіцька Ганна, Ле-
щишин Ігор, Сулим Діана, 
Слободенюк Анна, Кожушко 
Марія, Блецко Вікторія, Євге-
нєва Анастасія, Вітишин Уля-
на, Тригубець Анжела, Кошель 

Тетяна, Левчен-
ко Жанна і Лева-
ндовський Ми-
хайло. Спочатку 
вони розповіда-
ли уривки з біог-
рафії Є. Конова-
льця. Потім спі-
вали пісню 
«Зажурились 
галичанки». Да-
лі розповідали 
вірші, а потім 
заспівали пісню 
«Ой, у лузі чер-
вона калина…». 
Під завершення 
заходу його уча-
сники вшанува-
ли пам'ять героя 
хвилиною мов-
чання.
Виховна година 
вдалася. Багато 
учнів на згадку 

робили фото та відео на мобі-
льні телефони, після чого ще 
довго демонстрували їх своїм 
друзям та знайомим.

Михайло
Левандовський
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Маленький Сашко приїхав у 
гості до тітки

- Підстав долоню, я тобі горі-
хів насиплю, - каже вона.

- Насипте краще татові.
- Хіба ти не любиш горіхів?
- Люблю, але в тата долоня 

більша.
*******

Тренер футбольної команди 
– воротареві:

- Бережи сітку, інакше вира-
хую її вартість з твоєї зарплатні!

********
- Мамо, можна мені вийти у 

двір і погратися з Петриком?
- Ні, він поганий хлопчик.
- Тоді можна я вийду і поб’ю 

його?
******

Учитель розповідає про влас-
тивості металів:

- Я опущу золоту монету в 
кислоту. Чи розчиниться вона?

- Ні, - відповів Сергійко.
- Чому?
- Якби вона могли розчини-

тися, ви б нізащо не опустили її 
в кислоту.

*******

- Тату, вибиваючи килим, я 
знайшов монетку. Що робити?

- Продовжуй вибивати ще 
сильніше!

********
Учитель до учня:
- Ти зрозумів, яку помилку 

допустив учора??
- Звичайно!
- Яку?
- Показав батькові щоден-

ник!
*******

-Мамо, сьогодні була контро-
льна з математики!

- Важка?
- Що ти, легка – навіть тато 

написав би!
******
- Мамо, а чому на плиті так 

брудно?
- Тато смажив омлет.
- Без сковорідки?

Кожен з нас зі самого дитин-
ства не раз думав над тим, ким 
він буде у майбутньому. Сьогодні 
пропонуємо вам пройти відповіс-
ти на запитання, які підкажуть 
вам, яку професію ви можете 
обрати після закінчення школи.

1. Зубна щітка, гребінець, 
носовичок це … речі

а) особові; б) особисті; в) 
особливі.

2. У 
тебе цілий 
торт! Дру-
зям ти від-
даш біль-
шу…

а) по-
ловину; б) 
частину; в)
третину.

3. Що 
спільного 
між котом, 
зеброю і 
матрацом? 
Усі вони…

а) по-
лосаті; б) смугасті; в) дугасті.

4. На небо найзручніше 
дивитися, лежачи на траві…

а) долілиць; б) горілиць; в) 
голіруч.

5. У лісі ти зустрів колоб-
ка.

«Не їж мене, - попросив він. 
– Я тобі стану…»

а) у нагоді; б) у пригоді; в) 
вряди-годи.

6. Коли відповідаєш біля 
дошки, негарно жувати…

а) жувачку; б) жуйку; в) 
буржуйку.

7. Твоєму діду сьогодні 90 
років. Він…

а) ювелір; б) ювіляр; в)
юніор.

8. Із крана не тече вода. 
Ти візьмеш відро й підеш…

а) за водою; б) по воду.     в) 
на природу.

9. Свіжі овочі і фрукти 

дуже...
а) корисливі; б) корисні; в) 

користолюбні.
10. Під час дискотеки від-

ключили електрострум. До-
помогти вам зможе тільки...

а) монітор; б) монтер     в) 
молотар.

Відповіді оцінюються так: 
а) – 0 балів; б) – 2 бали; в) – 10 

балів 
100 балів – і щастить же 

комусь! Слава письменника –
фантастика тобі забезпечена.

50-99 балів – якщо в тебе 
гарна пам’ять, станеш актором, 
диктором або співаком. Але ні-
коли не вставляй власних реп-
лік.

21-49 балів – якщо дружиш 
з математиком, то станеш банкі-
ром.

20 балів – ти гарно знаєш 
мову (усі правильні відповіді), і 
ти можеш обрати будь-яку про-
фесію.

0-19 – щоб узагалі стати 
ким–небудь, ти повинен:

а) не прогулювати уроків;
б) добре, або хоч непогано 

вчитись;
в) ніколи не робити своїх 

помилок.


