
Учні інтернату знову на висоті!

стані, і відновила його, зро-
била б там поліклініку , пове-
рнула туди тих лікарів, які 
працювали там раніше. Я жи-
ву неподалік від нього, що-
дня проходжу повз нього і не 
можу дивитися на те, як він 
з а н е п а -
дає.

Ю р а 
П е л и -
пець (10 
клас) –
Купив би 
в е л и к и й 
будинок в 
ц е н т р і 
Львова, так як Львів – дуже 
велике, багате та гарне міс-
то.

Маргарита 
Казимирович

Мабуть, кожна люди-
на, і доросла, і дитина, хо-
ча б один раз у житті заду-
мувалась над тим, щоб во-
на зробила, якби мала ду-
же багато грошей. Майже 
для всіх з них такі думки 
завжди будуть мріями. Од-
нак нам стало цікаво, що б  
зробили учні та вчителі 
школи-інтернату, якби ма-
ли мільйон доларів.

Віка Блецко (8-А) - Я б 
хотіла купити 
нетбуки за-
мість підруч-
ників для всіх 
учнів школи. 
Книжки важкі 
і тоді б їх не 
довелося що-

разу носи-
ти на уро-
ки в порт-
фелі.

Кате-
рина  За-
л у ц ь к а  
(7 кл.) –
А я обож-
нюю бана-
ни, тому, якби мала стільки 
грошей, купила б 1000 ящи-
ків цих фруктів.

Тарас  Романишин (6-
А) – Я б купив завод з виро-
бництва цукерок  - дуже їх
люблю.

Ірина Мирославівна 
Павлик (вчитель хімії) - Я 
б викупила приміщення коли-
шнього медсанбату, яке вже 
багато років у занедбаному 

У вів-
торок, 
22 
жовт-
ня, у 
Рава-
Русь-
кому 
місь-
кому 
буди-
нку

дитячої та юнацької твор-
чості відбувся фестиваль 
«Сурми звитяги». 

Участь у фестивалі взяли 
19 творчих колективів зі 
шкіл Рави-Руської та навко-
лишніх населених пунктів. 

Серед них була і школа-
інтернат. Наші учні зайняли 
багато призових місць. 

Так, у «Літературно-
музичній композиції» та у 
«Героїко-патріотичній хорео-
графічній композиції» наші 
учні посіли ІІ місця. 

У номінації «Художнє чи-
тання» також другою стала 
учениця 11 класу Оксана Те-
глівець. Семикласник Андрій
Жемела зайняв ІІІ місце в 
номінації «Плакат».

Усі призові місця 
в«Декоративно-тематичній 
композиції» посіли семиклас-
ниця Анастасія Турій (І міс-
це), шестикласник  Роман 

Мидель (ІІ місце) та восьмик-
ласниця Жанна Левченко (ІІІ 
місце).

У номінації «Листівка» Ро-
ксолана Бурда та Максим Яр-
мола посіли відповідно ІІ та 
ІІІ місця.

Шестикласник Ігор Гні-
дець став другим у номінації 
«Медаль».

Кращим відзначили наш 
оркестр народних інструмен-
тів, який зайняв І місце.

Бажаємо наших учням та 
творчим колективам подаль-
ших успіхів!

Тарас Романишин



У суботу, 26 жовтня, 
учні 8-А класу разом з ви-
хователями Вірою Романі-
вною Предзимірською та
Наталією Степанівною Ма-
ксимів побували на екску-
рсії у Львові.

Дорогою до міста Лева всі 
думали про те, які місця слід 
відвідати. Для початку вони 
побували у торгово-

розважально-
му центрі 
«King Kros 
Leopolis». Там 
діти і вихова-
телі непогано 
розважилися: 
дівчата ката-
лися на ковза-
нах, а хлопців 
зацікавили 
більш сучасні 
види розваг 
(лазерний ла-

біринт і 5D-кінотеатр). Зго-
дом уже всі разом гуляли  по 
місту  і розглядали пам’ятни-
ки архітектури, серед яких 
оперний театр, пам’ятник 
Тарасові Шевченку, оборон-
ний мур Львова, пам’ятник 
першодрукареві Іванові Фе-
дорову тощо. 

Серед інших пам’яток, які 
вдалося побачити у Львові, 

були і церкви. Дуже приєм-
ним та захоплюючим став 
похід до «Львівської майстер-
ні шоколаду». Там ми поба-
чили різноманітні вражаючі 
вироби з шоколаду, а найго-
ловніше, процес їх створен-
ня. 

Вихователі та учні побува-
ли на екскурсії на Личаківсь-
кому цвинтарі. Схилили голо-
ви перед могилами відомих 
українських діячів Івана Фра-
нка, Маркіяна Шашкевича, 
Володимира Івасюка та ін-
ших.

Дорога додому була най-
сумнішою, адже так хотілося, 
щоб день екскурсії не закін-
чувався… Проте він запам’я-
тався, про поїздку залишило-
ся дуже багато спогадів.

Михайло 
Левандовський

11-12 жовтня учні 10 
клас разом з вихователем 
Катериною Василівною 
Сернич та класним керів-
ником Галиною Григорів-
ною Клебан відвідали сто-
лицю нашої Батьківщини -
Київ.

Говорячи про Київ, одразу 
ж виникає думка про мальов-
ничу красу, величні пам’ятки 
архітектури, історію та над-
звичайно красиву природу. 
Ось саме це і побачили деся-
тикласники. Вони побували 
на Андріївському узвозі, по-
бачили, де жив та творив 
відомий письменник Михайло 
Булгаков (на фото), у Києво-
Печерській Лаврі, Софіївсько-
му та Михайлівському собо-
рах. Кожен з цих храмів ди-

вує та водночас милує око. 
Учні побачили золото скіфсь-
кої культури, почули про іс-
торію та часи їх віднайдення.

Мабуть, жодна з поїздок 
до Києва не без відвідин ві-
домої центральної вулиці сто-
лиці. Не стали винятком й 
учні нашої школи, які мали 

достатньо часу на прогулян-
ку по Хрещатику, а також 
повозилися на метро.

Поїздка до Києва учням  
дуже сподобалася , адже ба-
гато хто з них побував у сто-
лиці вперше. Сподіваємось, 
не востаннє..!

Софія Танчин



нішим став Олег Сольчаник з 
10 класу, який набрав 22 
очки.

Також на козацьких заба-
вах проводилися різноманітні 
конкурси. Один з них поля-
гав у тому, щоб захистити 
уявний замок: учні ставали 
навколо нього, утворюючи 
мур, всередині фортеці пере-
бував один з школярів, який 
мав відбивати напади супер-
ників (останні перекидали 
м’яча через «захисні мури»).

Веселими також були бій 
когутів та гра у вершників. 

У підсумку, перше загаль-
нокомандне місце за підсум-
ками козацьких забав здобу-
ли учні 10 класу. Другими 
були учні 7 та 6-Б класів, 
третіми – 11, 6-А та 5-Б. Чет-
верте місце – в учнів 5-А кла-
су, п’яте – 8-А, шосте – 9-Б, 
сьоме – 8-Б.

Роман Мидель

6-Б, 7 та 11 
класів, які вико-
нали «Засвіт 
встали козаче-
ньки», «Там 
десь далеко на 
Волині» та 
«Гей, там на 
півночі Волині» 
відповідно.
В естафеті бра-

ли участь четверо учнів від 
кожної команди. Перший із 
них повинен був пройти сму-
гу перешкод і передати еста-
фету другому, який пробігся 
по вузькій лавці і заскочив 
третьому учасникові на спи-
ну. Другий і третій учасники 
бігли до четвертого, який 
перестрибнув через канат і 
біг до фінішу. Перемогла та 
команда, яка пробігла еста-
фету найшвидше. Так, най-
кращий результат показали 
десятикласники.

У стрільбі з лука найвлуч-

14 жовтня, з нагоди 
Дня Покрови Пресвятої 
Богородиці, у школі-
інтернаті відбулися коза-
цькі забави, організовані 
педагогом-організатором 
Н.Р.Рудкевич та вчителем 
«Захисту Вітчизни» 
М.М.Музикою.

Участь у забавах взяли 
учні 5 – 11 класів. Вони зма-
галися у трьох конкурсах –
виконання козацької пісні, 
естафеті та стрільбі.

Перше місце у виконанні 
козацької пісні зайняли учні 

У четвер, 17 жовтня, на 
міському стадіоні 
«Локомотив» відбувся 
футбольний  турнір 
«Шкіряний м’яч». У ньому 
брали участь учні 4-6 кла-
сів шкіл Рави-Руської і на-
вколишніх сіл.

У першому матчі наша 
школа під керівництвом вчи-
теля фізкультури Степана 
Євгеновича Маяка зустрілася 
з однолітками зі школи №2. 
Уже на сімнадцятій секунді 
ми повели в рахунку завдяки 
голу Остапа Турія. Другий та 
третій голи суперникам інте-
рнату забив Роман Кочан.
Також дубль оформив Богдан 
Петльований. Після цього 
Роман Кочан забив ще чоти-
ри рази, а крапку в зустрічі 

поставив Максим 
Комарець. Матч за-
кінчився з рахунком 
10:0 на користь 
ЗОШ-інтернату. 

У наступному ма-
тчі команда нашої
школи грала з ко-
мандою Гійченської 
ЗОШ. На перших 
хвилинах Павло За-
бишко забив гол у 
ворота інтернату, 
але Роман Кочан 
зрівняв рахунок. 
Далі наші забили автогол, 
але і тут Роман Кочан вряту-
вав свою команду, знову зрі-
внявши рахунок. Укінці пер-
шого тайму наш учень забив 
уже третій гол, але його не 
зарахували, бо був кінець 

тайму, хоч свисток пролунав 
після забитого м'яча. Та у 
другому таймі Роман Кочан 
знову забив. І останній м'яч 
був за нашим Богданом Пет-
льованим. У підсумку, двічі 
програючи по ходу матчу, 

Наші - в числі кращих!



Героєм сьогоднішньої 
рубрики «Учительська» 
став один з наймолодших 
педагогів нашої школи –
вчитель фізкультури Сте-
пан Євгенович Маяк. Він 
уже четвертий «сезон» 
працює в школі-інтернаті.

- Степане Євгеновичу, 
Ви є одним із наймолод-
ших вчителів школи–
інтернату. Чи важко Вам 
було звикнути до роботи?

- Усі колись через це про-
ходили в молодому віці, інші 
– у старшому. У мене все 
склалось добре, адже в нас 
у школі дуже хороший і дру-

жній колектив.
- Який вид спорту є для 

Вас найулюбленішим ?
- Із дитинства займався 

всіма ігровими видами спор-
ту, але найбільше проявляю 
себе в настільному тенісі  -
неодноразово виступав у ра-
йонних й обласних змаган-
нях, продовжую й надалі ним 
займатися.

- Хто зі спортсменів є 
найкращим, на Вашу дум-
ку, прикладом  для наслі-
дування?

- Спортсменів є чимало, і 
про кожного можна говорити 
дуже багато, адже вони захи-
щають своб честь та честь 
рідної держави. Думаю, ко-
жен із нас хотів би бути схо-
жим хоч на одного чи кількох 
провідних спортсменів нашої 
країни.

- А який зі спортсменів 
є Вашим кумиром?

- Колись, як я був ще шкі-
льного віку, моїм кумиром 
був Андрій Шевченко, бо я 
дуже любив грати у футбол. 
Зараз моїм кумиром є мій ба-
тько. Він дуже хороша й чуй-
на людина.

- Мені відомо, що Ваш 
батько також є вчителем 
фізкультури. Свою  про-
фесію Ви обрали, беручи 
приклад з батька?

- Мій батько дійсно є вчи-
телем фізкультури і, звісно, 
свою професію я обирав, ди-
влячись на на нього. Ще ко-
ли я вчився у школі, мріяв 
обрати цю професію. І, як 
кажуть, мрії збуваються!

- У Вас з батьком дуже 
схожі ім’я та по батькові: 
Ви – Степан Євгенович, а 
він – Євген Степанович.. 
Вас назвали на честь діда 
чи це просте співпадіння?

- Я теж ставив собі і своїм 
батькам це питання. У відпо-
відь почув, що Степаном ме-
не назвали на честь мого ді-
да.

- Чи не виникають плу-
танини у людей щодо імен 
та по батькові Вас і вашо-
го батька?

- Справді, дуже багато 
дітей мене називають Євге-
ном Степановичем, але на це 
я тільки усміхаюсь.

- Ви є тренером шкіль-
ної команди інтернату з 
футболу, а Ваш батько - у 
Забірській школі. Чи не 
хотіли б Ви, аби ваші ко-
манди зіграли одна проти 
одної?

- Думка про це у мене ви-
никає і не раз. Думаю, най-
ближчим часом це станеться. 

Руслана Матушик,
Богдан Петльований

школа-інтернат перемогла з 
рахунком 4:2. 

У матчі з НВК «Рава-
Руська школа-гімназія» інте-
рнат здобув впевнену пере-
могу з рахунком 4:0. Голи 
забивали лише Романи: Ро-
ман Нижник, Роман Мидель і 
двічі Роман Кочан. 

Таким чином, команда 

школи-інтернату пробивала-
ся до фіналу турніру. За пер-
ше місце тут ми боролись з 
командою школи №1. Гра 
була напруженою, однак на-
ша команда поступилась у 
фіналі з рахунком 3:0 і за-
йняла друге місце у турнірі 
«Шкіряний м’яч», залишивши 
позаду команду Потелицької 

ЗОШ (ІІІ місце).
Прикра поразка у фіналі 

була дещо згладжена, адже 
найкращим бомбардиром 
став гравець нашої команди 
Роман Кочан - 11 забитих 
м’ячів.

Михайло 
Левандовський

Наші - в числі кращих!



У минулому номері в 
рубриці "Хвостик"ми на-
писали про песика однієї 
з учениць нашої школи. У 
цьому номері ми розка-
жемо вам про папугу вчи-
теля історії Андрія Бучка.                                   

- Колись, навчаючись у 
школі, у мене був хвилястий 
папужка зеленого кольору з 
чорними смужками. Він був 
дуже кумедний, тому я дав 
йому людське ім’я, але у де-
що простій формі – Вася, -
розповів Андрій Володими-
рович.

Зі слів вчителя, папужка 
в нього прожив 3 роки. За 
цей час Вася навчився гово-

рити своє ім’я у 
двох формах – Вася 
і Васька.

- Одного разу, 
влітку, коли я по-
вернувся додому, 
клітка виявилася 
перевернутою і па-
пуги в ній не було, 
- розповів вчитель. 
Як виявилося, кліт-
ка стояла біля вік-
на, а квартирка в ньому була 
відчинена. Сусідських кіт за-
скочив через неї до кімнати і 
перекинув клітку. 

Доля папужки Васі так і 
залишилася невідомою. Мож-
ливо, його з’їв сусідський кіт, 

30 жовтня для одного з 
учнів школи-інтернату 
сталася непересічна подія 
в житті. Учень 6-А класу, 
Максим Комарець, який є 
вихованцем філії СДЮ-

ШОР «Карпати» у Раві-
Руській узяв участь у 1/8 
фіналу Кубка України з 
футболу між командами 
«Карпати» (Львів) та 
«Металіст» (Харків). Він 
разом з іншими хлопчака-
ми та дівчатами виводили 
футболістів обох команд 
на поле стадіону 
«Україна» у Львові.

- У число хлопців, які ви-
водили гравців «Металіста»  
я потрапив випадково, - роз-
повів Максим. –  Разом зі 
мною з нашої команди було 
ще четверо хлопців. Аж до 
того моменту, коли ми пере-
бували у підтрибунному при-
міщенні стадіону, не знали 
кого з гравців будемо виво-
дити. Мені дістався Дієго Со-
уза.

За словами Максима, із 
гравців «Металіста» він би 
хотів вивести Себатстіана 

Бланко, адже він грає під 
№23, а сам Максим народив-
ся 23 числа. Однак його мрі-
єю є вивести на поле свого 
кумира – гравця 
«Барселони» Неймара.

- Коли ми виходили на 
стадіон, було трохи страшно, 
бо фанати запалили димові 
шашки на трибунах. 

Максим Комарець займа-
ється футболом з 2009 року. 
Цього року, влітку, забив ви-
рішальний пенальті у ворота 
ФК «Тесля» у фіналі східноє-
вропейської дитячої Ліги Че-
мпіонів «Fragaria Cup», який 
проходив у словацькому місті 
Прешов. Його команда «Рава
-Карпати» виграла цей тур-
нір, а в жовтні цього року ще 
й дитячу футбольну лігу 
Львівської області.

Остап Турій 

але Андрій Володимирович 
дотепер сподівається, що його 
улюбленцю вдалося втекти і 
він вилетів через квартирку . 

Оля Кіщак

Невідома доля папужки



Заплести косичку 
«Риб’ячий хвіст» досить прос-
то, головне – зрозуміти техніку 
її плетіння.

Існує два варіанти плетіння 
цієї коси: на розпущеному во-
лосі на основі кінського хвоста.

Зачіски для дівчаток повинні 
бути не тільки красивими, а й міц-
ними, оскільки діти протягом дня 
настільки активні, що часто зачіс-
ка має розпатланий вигляд уже 
через кілька годин. Тому будемо 
плести риб’ячий хвіст за другим 
варіантом.

Крок 1. Волосся потрібно ре-
тельно розчесати і, за необхідніс-
тю, злегка намочити водою. Засо-
би для укладання волосся викори-
стовувати небажано, оскільки во-
ни можуть викликати алергічну 
реакцію.

Крок 2. Далі робимо високий 
чи низький кінський хвіст і фіксує-
мо його гумкою для волосся, яку 

можна вибрати в тон сукні або 
кофтинки. Необхідно стежити за 
тим, щоб хвіст був акуратним і 
ніде не залишалися зайві пасма 
волосся.

Крок 3. Беремося до плетіння 
коси. Розділяємо волосся в хвості 
на дві рівні половини. Відокрем-
люємо з правої половини тонке 
пасмо волосся і перекидаємо її під 
них лівої половини хвоста. Таким 
же чином відокремлюємо тонке 
пасмо з лівої половини під них 
правої. Якщо все зроблено прави-
льно, то два пасма, перехрещені 
один з одним, за формою будуть 
нагадувати букву «х». Далі пере-
кидаємо пасма і плетемо косичку 
до кінчиків волосся.

Порада. Чим тонше будуть 
відокремлені вами пасма, тим 
цікавіше буде виглядати косичка. 
Природно, при цьому збільшиться 
витрачений час на плетіння, але 
воно того варте. Крім того, потріб-

но стежити за тим, щоб товщина 
пасма була приблизно однако-
вою.

Крок 4. Фіксуємо заплетену 
косичку гумкою того ж кольору. 
Якщо коса «Риб’ячий хвіст» була 
обрана як святкова зачіска, то 
замість гумок можна використати 
об’ємні бантики або прикрасити її 
красивими шпильками. 

Коса «Риб’ячий хвіст» готова!

Підготувала
Юля Кошіль

***
Буратіно заходить в учи-

тельську з поліном у руках.
- Батьків до школи викли-

кали?
***

У китайській школі діти 
перші 3 роки вчать алфавіт.

***
- Мамо, мені в школі всі 

говорять, що я дуже розсія-
ний.

- Хлопчику, твоя мама жи-
ве домі навпроти.

***

Йде Петрик з татом біля 
школи.
- Синку, ти в цій школі 
вчишся?

- Так.
- 20 років тому я також тут 

вчився…
- Тепер я розумію, що мав 

на увазі директор, коли гово-
рив, що такого ідіота як я, він 
вже 20 років в школі не ба-
чив.

***
- Що трапилось, чому ти 

запізнився?
- На мене напали озброєні 

розбійники.
- І що ж вони в тебе за-

брали?
- Домашнє завдання.

***
- Помий, Василько, руки! 

Як ти підеш у школу з такими 
руками? - каже мати

- Та це не обов'язково.
- Як то - не обов'язково?
- Бо я у школі ніколи руки 

не піднімаю. 
***

Батько сумно хитає голо-
вою, продивляючись щоден-
н и к  с и н а .
Хлопчик співчутливо питає:

- Як ти вважаєш, тату, в 
чому тут причина: погана 
спадковість чи негативній 
вплив вулиці? 

Підготувала
Вікторія Славопас

Заплітаємо "Риб'ячий хвіст"


