
Ось і добігає кінця 2012 
навчальний рік. А для випус-
кників відкриваються двері у
доросле життя. На яких випа-
ло багато випробувань. Вони 
були першими, які мали на-
вчатися у школі 12 років, за-
вдяки Міносвіти це не стало-
ся. За новою програмою ко-
жен навчальний рік у них 
починався без підручників. У 
зв’язку з проведенням в 
Україні Євро-2012 вони вже 
склали випускні іспити. Це 
вже історія, а завтра ЗНО , 
нові випробування.

- Щоб ви змінили у шкіль-
ній програмі?  (Саламаха 
Олег) - Не-
зважаючи на 
все шкільна 
програма не є 
досконалою, 
особливо у 
старших кла-
сах, досить 
багато зайвої 
інформації. 
Школярі часто списують свою 
неуспішність через складність 

Думки випускників
навчальної програми, але це не 
завжди так. Потрібно системати-
чно вчитися і все буде добре.

- Щоб ви побажали насту-
пним випускникам? (Ярмола 
М., Климко Л.)-  Ми бажаємо 
успіхів у навчанні, вибрати свою 
стежину у дорослому житті, при-
слухатися до свого серця і обра-
ти професію до душі. Будьте дру-
жніми, не забувайте рідних стін і 
однокласників  з якими прожили 
чимало літ. Були і радість і нев-
дачі, але все ж таки ви їх дола-
ли, тож залишайтеся щирими, 
добрими і все буде ок.:))

- Щоби ти хотіла сказати 
вчителям? (Івать М.)  -  Все 
таки шкільне життя є складним 
як для учнів, так і для вчителів. 
Ідучи зі школи, я хочу побажати 
вчителям терпіння. Адже у кож-
ного учня свій характер і не всіх 
можна зрозуміти. Я вдячна вчи-
телям , які виростили мене і ви-
вели на дорогу у подальше жит-
тя. Бажаю педагогам бути зав-
жди усміхненими, незважаючи на 
проблеми, і надіятися , що все 
буде добре.

- Чи ста-
ли за ці 
роки вони 
для вас 
рідними і 
ким ви їх 
бачите у 
майбутньо-
му? (Думич 
Г.Р. кл. кер.)  - Ці роки пробігли 
дуже швидко. Я їх дуже люблю, 
важко буде з ними прощатися . 
Чи приховували ви пустощі своїх 
вихованців? – Були і такі випад-
ки у наших буднях, адже вони 
діти, а без пустощів дитинства не 
буває. Але дитинство залиши-
лось у школі, а вони ідуть у до-
росле життя. Я хочу щоб здійсни-
лися усі їх мрії, задуми, щоб не 
забували рідне гніздечко з якого 
вони відлітають у великий світ. 
Можливо серед них є ті, які вне-
суть зміни на краще у політиці, а 
можливо нові відкриття у науці, і 
будуть відомі усьому світу. А най 
більше я хочу щоб мої вихованці 
стали справжніми людьми, і ми 
могли ними гордитися.



У вівторок, 15 травня учні 
Рава-Руської ЗОШ – інтернату 
їздили до Львова на екскурсію. 
Організаторами були учитель 
християнської етики Галина Ро-
манівна Думич та учитель англій-
ської мови Оксана Володимирів-
на Іванух.

Спочатку ми зайшли до церк-
ви святого Юрія, де нас зустріла 
екскурсовод пані Майя. Вона 
розповіла учням про історію за-
снування церкви, про те, що у 
ній є. Наступна зупинка горб 
Високий Замок. Підйом до його 
вершини був важким. Там пані 
Майя розповіла усім про цей 
горб: що колись було на ньому, 
чому він став вищий і показала 
нам неймовірний, захоплюючий 
краєвид Львова. Після спуску 
вниз, усі почали екскурсію міс-
том з допомогою автобуса. Так 
равські мандрівники побачили 
різні пам'ятки архітектури, коли-
шні тюрми, церкви, місце, де 
була заснована перша гасова 

лампа, 
театр, 
цирк, 
пам'ят-
ник Іва-
ну Під-
кові, 
статуя, 
яка ви-
конує 
бажання 
і величе-
зна кіль-
кість 
пам'ят-
ників-захисників – Львів. Остан-
ньою зупинкою подорожі була 
аптека-музей. Це був справжній 
музей аптеки минулого. У ній усі 
побачили баночки, де колись 
зберігалися ліки, інструменти 
для їх приготування, камери для 
їх зберігання, символи давніх 
аптек, кімнату алхіміків і їхні 
знаряддя праці, таємне підземел-
ля, місце , де колись була винай-
дена перша протиотрута і її ре-

цепт… Так пані Майя завершила 
екскурсію. А учні з вихователями 
влаштували невелику прогулян-
ку містом, щоб роздивитися його 
якнайкраще, по фотографувати і 
купити сувеніри на пам'ять.

Екскурсія вдалась на славу, 
що було видно по щасливих об-
личчях учнів. Велика шана і по-
дяка організаторам цієї поїздки і 
спонсору Тарасу Козаку.

Михайло Левандовський

Щорічно з метою екологічного 
виховання Обласне управління 
лісового господарства проводить 
конкурс на кращий малюнок се-
ред учнів 1-4 класів, та конкурс 
на кращий твір серед учнів 6-7 
класів на тему «Людина і ліс». 
Учні нашої школи також беруть 
участь у цьому конкурсі. І серед 
них переможець районного етапу 

та призер обласного (3 
місце) у номінації ма-
люнок, учень 4-а класу 
Турій Остап.
8 травня у міському 
будинку творчості від-
булося урочисте наго-
родження переможців 
конкурсу. Яке проходи-
ло у дуже цікавій фор-
мі. На конкурсі було 
присутнє телебачення. 
Діти мали змогу поба-
чити себе на екранах 
телевізо-
рів.
Керівник 
Рава-
Руського 
лісового 

господарства за-
значив,що це дуже 
корисна акція і 
спонукає дітей до 
охорони лісу.

Найприємнішим 
моментом було 
отримання пере-
можцями грошових 
подарунків за пер-

ше місце 500грн., які дісталися 
Турію Остапу, друге 400грн., 
третє 300грн. На Остапа чекав 
ще один подарунок це DVD пле-
єр за третє місце у обласному 
етапі  конкурсі. 

Цю радість розділили з учнем 
нашої школи його однокласни-
ки , які були присутні у залі. Ми 
гордимося і вітаємо з перемогою 
Остапа Турія.

Н.Р.Рудкевич,
педагог організатор

Обласний призер

Подорож до міста Лева



У шкільній світлиці учні 
4-го класу провели конкурс 
«Міс класу». Організатором 
була Галина Сергіївна Ми-
дель.

Спочатку хлопці вихваля-
ли дівчат з свого класу, описую-
чи їхню вроду. Далі на сцену 
вийшли самі учасниці змагання 
(Маргарита Казимирович, Оля 
Кіщак, Вікторія Славопас, Юлія 
Кошіль, Вікторія Прибула, Русла-
на Матушик і Богдана Бурин). 
Конкурс складався з семи етапів. 
Першим із них був конкурс 
«Знайомство», де кожна учасни-
ця змагання розповідала про 

себе. Другий етап називався 
«Вміла господарочка». У ньому 
дівчата мали приготувати  канап-
ку для татка і дати приготовано-
му назву. Тому Маргарита Кази-
мирович своїй канапці дала на-
зву «Голодний рот», Оля Кіщак 
назвала «Весняна квітка», Вікто-
рія Славопас – «Морський бриз», 
Вікторія Прибула – «Канапка для 
шефа», Юлія Кошіль – «Весняна 
фантазія», Руслана Матушик –
«Весняна грінка», а Богдана Бу-
рин – «Тук-мач». У другій части-
ні цього етапу за допомогою вка-
заних інгредієнтів дівчатам слід 
було назвати назву української 
страви. Далі конкурсантки мали 
зібрати свою сестричку у садо-

чок. Із цим завданням вони від-
мінно впорались. У четвертому 
етапі дівчата провели дефіле в 
українських строях. Це підкрес-
лило їхню вроду. Наступним був 
конкурс «Інтелектуальний». У 
ньому конкурсантки мали поясни-
ти значення певного прислів'я. 
Шостим етапом був конкурс «Я –
найкраща», де дівчата, дивлячись 
у дзеркало робили собі компліме-
нти. Тут усі показали свою вигад-
ливість. А останнім був конкурс 
«Хоббі», де конкурсантки показу-
вали свої вміння. Одні співали, 
інші танцювали або читали вірші 
чи грали на музичних інструмен-

тах. За підсумками журі, перемогу 
здобули усі. Дівчат нагородили у 
певній номінації: Маргарита Кази-
мирович стала міс «Весела нот-
ка», Оля Кіщак – міс «Глядацьких 
симпатій», Вікторія Славопас –
міс «Пластичність»,   Вікторія 
Прибула – міс «Рукодільниця», 
Юлія Кошіль – міс 
«Інтелектуальність», Руслана 
Матушик – міс «Господарочка», 
Богдана Бурин – міс 
«Відповідальність».

Конкурс пройшов дуже 
вдало. Усім здалося, що це справ-
жній конкурс краси, який показу-
ють по телевізору.

Михайло Левандовський

Міс класу

У четвер, 3-го травня у 
приміщенні свого класу учні 6-Б 
під керівництвом  класного кері-
вника Наталії Дмитрівни Богач
провели для 6-А класу виховну 
годину на тему «Толерантність». 
Значення цього слова вони по-
казали у своїх  сценках, піснях, 
історіях та в оповіданнях. 

У середу, 16-го травня  у 
кабінеті фізики   учні сьомих 
класів провели для шостих 
класів урок геометрії. Органі-
затором була вчитель мате-
матики Оксана Давидівна 
Мельник.

Для проведення уроку  семи-
класники готували  проекти з 
певних фігур (трикутники, піра-
міди, куби, круги, кола…). Учні 
розповідали про свої вироби і 
вішали їх на свою класну ялин-
ку. За свої представлення  вони 
отримали  певні оцінки за се-
местр.

Завдяки цьому заходу, шес-
тикласники дізнались, що їх 
чекатиме у сьомому класі.

Урок від 
сьомого класу

Що означає 
"толерантність"?

У п'ятницю, 25 трав-
ня, о 12.00 год. у на-
шій школі пройде свят-
кова лінійка з нагоди 
закінчення навчально-
го року. Прохання до 
учнів, вчителів та ви-
хователів не забути у 
цей день одягти до 
школи вишиванку.

Не забудьте 
одягнути 

вишиванку!



Вже 47 раз наша школа 9 
травня гостинно приймає своїх 
випускників. А першим таким 
святом став 1965 рік і його 
започаткував директор школи 
А.І.Снігур.

В цьому році шкільний клуб 
був переповнений випускни-
ками, школярами і їх батька-
ми. Цьогорічне свято стало 
потрійним , як зазначив дире-
ктор школи Вовкович В.І. -  це
День Перемоги, свято зустрічі 
випускників  та творчий звіт 
школи. Усі присутні побачили 
результат клопіткої праці вчи-
телів, вихователів , учнів за 
весь навчальний рік. Це ви-
ставка учнівських робіт у різ-
них номінаціях: живопис, ма-
лярство на склі, вишивка, кві-
лінг.

Святковий концерт розпо-
чався виступом учнівського 
хору під керівництвом вчителя 
музики П.Ярмоли. Також  ви-
ступили його вихованці ан-
самбль дівчат «Колорит». І 
найбільше досягнення муз. 
керівника  виступ оркестру 
народних  інструментів. 

Барвисті гаївки виконали 
учні 8-а кл. під керівництвом 
Сернич К.В. та учні 6-а кл. У 

світ дитинства гості поринули з 
артистами 2-а кл.  та їх настав-
ником Бадан Г.В., які інсцені-
зували казку на новий лад 
«Ріпка». Музичну казку  вико-
нали Білосніжка і семеро гно-
мів кер. Турій І.Й . Свою майс-
терність продемонстрували 
віртуози –музиканти баяніст 
Луцик І. учень 5 кл.  та банду-
ристки Сол-
тис У.  та 
Демчина В. 
учениці 7-а 
кл.

Шкільне 
життя бага-
те смішни-
ми витівка-
ми дітлахів 
і їх показа-
ли учні 6-б 
та 7-б кл. 
Оплесками 
зустрічали 
глядачі ма-
леньких 
танцюрис-
тів, які парами кружляли у ва-
льсі (учні 4-а кл.), на свято 
завітали юні джентльмени зі 
своєю танцювальною компози-
цією (кер. Мидель Г. С.), феє-
ричним був сучасний танець 

Зустріч з випускниками
«Макарена» уч-
нів 1-Б—4-Б кла-
сів (кер. Грень 
Я.Р.), а також 
український та-
нок «Рушничок».
Шекспірівське 
запитання «Бути 
чи не бути» пос-
тавили присутнім 
учасники шкіль-
ної агітбригади , 
дружити зі спор-
том чи шкідливи-
ми звичками. На 
це запитання 
самі і відповіли 
своєю музичною 
композицією, а 
Бойко А. уч.10кл. 
абсолютна чемпі-
онка України з
карате, виконала 

комплекс вправ.
І знову на сцені оркестр 

народних інструментів, під 
мелодії якого добіг кінця свят-
ковий концерт.   А фінальними 
стали  слова ведучих свята 
Кулієвич М.С. вч. укр. мови та 
Маяка С.Є. вч. фіз. вих.: «Ми 
не прощаємось з вами. Ми ка-
жемо до побачення!» 

  Ми горді тим, що нам є що 
показати , бо у нас талановиті 
педагоги та їх вихованці.

Н.Р. Рудкевич,
педагог-організатор



цівникам обіцяли курси, а в ре-
зультаті їм самим доводиться 
вивчати мови.

Чи пригодилась Вам 
знання англійської у повсяк-
денному житті?

Звичайно що так, адже біль-
шість побутових приладів містять 
інструкції на іноземних мовах: 
медичні препарати, комп'ютери…

Якою була ваша мрія у 
школі, чи вона здійснилась, і 
якою є зараз?

Мрія здійснилася. Я працюю, 
як і мріяла, вчителем. А зараз, 
мабуть,  як кожна доросла люди-
на мрію про міцну, велику сім'ю.

Чим Ви пишаєтесь найбі-
льше як вчитель?

Приємно, що хоча б деякі 
учні вдячні за те, що їх навчили, 
і з часом усвідомлюють, що неда-
рма ходили до школи.

Михайло Левандовський

оцінюєте 
загальний 
рівень 
знань нашої 
школи з ан-
глійської
мови?

Серед-
ній. Не сек-
рет, що лю-
дина, в дано-
му випадку 
учень, не 
може все зна-
ти досконало. 
Одним краще 
вдаються 
предмети 
математично-
го циклу, 
іншим - при-
родничого, а 
ще іншим —
гуманітарно-
го. Та слід 
сказати, що у 
школі  є учні, 
які добре 
володіють англійською мовою, 
про це свідчать виступи, участь в 
олімпіадах.

У яких країнах наші шко-
лярі мають можливість удо-
сконалити знання з англійсь-
кої?

У Англії, США, Канаді…
Чи вплинула, на Вашу 

думку, підготовка до прове-
дення чемпіонату Європи з 

футболу 
на зага-
льний 
рівень 
знань з 
англійсь-
кої мови?
Важко ска-
зати, адже 
було бага-
то обіця-
нок, а ви-
конано 
«0». Бага-
тьом пра-

У сьогоднішньому номері 
«Інтервалу» ми публікуємо 
інтерв’ю з вчителькою анг-
лійської мови Оксаною Воло-
димирівною Іванух.

Оксано Володимирівно, 
що найбільше вплинуло на 
вибір Вашої професії?

Краще сказати хто, а не що. 
У дитсадку «Берізка», моєю ви-
хователькою була Світлана Оле-
ксіївна, добра, чуйна людина, на
яку я хотіла (мріяла) бути схо-
жою. Мені подобався її підхід до 
дітей, турботливість, уважність. 
Саме завдяки їй я і вирішила у 
майбутньому стати вчителем
(хоча задумувалась раніше і над 
професією вихователя дитсадка).

Чи маєте Ви якийсь сек-
рет  того, щоби вивчення іно-
земних мов було легшим?

Секрету ніякого нема. Все 
приходить з часом. Кілька хви-
лин на день і будь-який предмет 
видаватиметься легким.

Чому, на Вашу думку, бі-
льшість учнів наймають репе-
титорів з англійської мови?

Важко відповісти. Можливо 
тому, що у школі вони не усвідо-
млюють важливості навчання. А
поза її межами батьки оплачують 
кожен урок, тому і вимагають 
віддачі. Хоча, слід сказати, що 
можна вивчити іноземну (як і 
будь-який інший предмет) у шко-
лі, бо у нас є хороші, освічені, 
віддані своїй справі педагоги.

Які по-
ради для 
самостійно-
го вивчення 
англійської 
мови поза 
межами 
школи Ви б 
дали нашим 
учням?

Повторю-
вати слова 5-
10 хвилин 
кожного дня.

Як Ви 

О.В.Іванух, вчитель англійської мови:

"Для самостійного вивчення мови 
слова потрібно повторювати 

щодня 5-10 хвилин"
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-  Що трапилось, чому ти 
запізнився?

-  На мене напали озброєні 
розбійники.

-  І що ж вони в тебе забра-
ли?

-  Домашнє завдання.

Першокласник Сергійко, 
повернувшись зі школи ска-
зав:

- Я в школу не піду.
- Чому? - запитала бабуся.
- Бо там треба писати й 

читати, а я не вмію, а розмов-
ляти я вмію, так на уроках не 
дозволяють.

Першокласниця Олеся ста-
ранно виводила в зошиті кри-
вульки. Брат побачив і кинув-
ся до неї:

- Ой, що ж ти наробила, в 
моєму зошиті.

- А хіба це твій? - здивува-
лась Олеся.

- Ну, а чий же?
- А там написано, що то зага-
льний зошит, - то це і твій, і 

мій.

- Івасю, ти такий великий 
хлопець, а примушуєш мале-
нького Петрика нести свій і 
твій портфелі?

- Це я вчу його допомагати 
старшим.

Батько та мати поїхали з 
дому, а Данилко лишився на 
господарстві, до школи не пі-
шов. Раптом телефонний дзві-
нок. Данилко впізнав по голо-
су свою вчительку

- Чому сьогодні Данилко не 
прийшов до школи?

- Тому, що він захворів
- А хто це розмовляє зі 

мною?
- Мій тато.

- Помий, Василько, руки! Як 
ти підеш у школу з такими ру-
ками? - каже мати

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

не піднімаю.

Син - першокласник пише 
твір на тему "Родовід нашої 

сім'ї ". Запитує маму - звідки 
вона з'явилась на світ.

- Лелека приніс на крилах, 
- відповідає мати.

- І мене ?
- І тебе.
- І дідуся ?

- І дідуся - лелека.
Син поморщився і написав: 

"Ось уже три покоління у на-
шій сім'ї ніхто нормально не 
народжується". 

- За що ти отримав двійку з 
української мови?

- Ми писали твір "Як я про-
вів літо"…

-?
- Я написав: "Дякую, доб-

ре"!

Одразу скажемо: чорного кольо-
ру немає. Якого ж тоді кольору 
ніч, вугілля, сажа, ворона, боло-
то? – запитаєш ти. Так, вони 
чорні. Але чорний – це скоріше 
не колір, а його відсутність. Да-
вайте з’ясуємо чому. 
У темряві предмети не мають 
кольорів, ми розрізняємо колір 
предметів лише за освітлення. 
Це тому, що біле світло – склад-
не, а тіла по-різному його відби-
вають*. Червоні троянди найкра-
ще відбивають червону складову 
сонячного випромінювання, а всі 
інші – поглинають, трава відби-
ває зелені промені сонячного 

спектра, квітка соняшника – жо-
вті. Якщо ж тіло не відбиває про-
менів, то навіть за яскравого 

сонячного освітлення воно ви-
глядатиме чорним. Поверхня 
чорних тіл поглинає майже всі 
промені сонячного спектра. Світ-
ло не відбивається від таких тіл, 
а відсутність відбитих променів 
наше око сприймає як „чорноту”. 
Тобто, чорними є тіла, поверхня 
яких поглинає майже всі промені 
сонячного світла, а поверхні бі-
лих тіл, навпаки, відбивають 
практично усі сонячні промені. У 
темряві тіла не освітлюються, а 
отже, і не можуть відбивати про-
менів. Жодних. Тому в темряві 
всі тіла – чорні.


