
10 березня, з на-
годи 200-річчя з на-
годи дня народження 
Тараса Шевченка, в 
актовій залі школи-
інтернату було прове-
дено загальношкіль-
не Шевченкове свято. 
Його організатором 
була вчитель україн-
ської мови та літера-

тури Марія Олексіївна 
Важохи.

Ведучі, учні Зоряна 
Сироїжко, Вікторія Дзю-
нька, Оксана Теглівець, 
Юля Кіщак зачитали 
учням вірші «І мертвим, 
і живим…», «Іду до тебе 
я, Тарасе». 

Учні 8-а класу пока-
зали важку долю мале-
нького Тарасика у сцен-
ках «Малий Тарас», 
«Яринка і Тарас», 
«Тарасик і Оксанка». 
Впродовж свята милоз-
вучно звучали пісні у 
виконанні учнів 3 зпр 
класу(кер.Кулієвич 
Г.О.) «Садок вишне-
вий», «Зоре моя, вечір-

няя», «По діброві вітер 
виє». Учень 11 класу 
Малахов Віталій вико-
нав на трубі мелодію 
«Думи мої» на фоні якої 
Сабан Ростислав учень 
9-А класу (він же Тарас 
Шевченко) прочитав ці 
рядки.

Ролі Шевченкових 
героїв виконали учні 

Ірина Порохнавець 
(Катерина), Василина 
Демчина (Тополя), Анна 
Туз (Причинна), які ін-
сценізували уривки від-
повідних творів. Також 
у ролі Майданівця ви-
ступив Василь Рибак. 
Він зачитав вірш, у яко-
му переплелися події 
минулого та сьогоден-
ня, які відубувалися у 
Києві на Майдані.

Підсумковими слова-
ми стали слова Василя 
Симоненка «Ми чуємо 
тебе, Кобзарю, крізь 
століття, Тебе сучасни-
ком звемо».
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Впродовж останніх 
тижнів учні та вихован-
ці школи-інтернату 
взяли участь у різно-
манітних конкурсах, 
фестивалях, олімпіадах 
та змаганнях. Приємно, 
що серед них є такі, 
які показали високі 
результати та завоюва-
ли призові місця.

Так, у районному 
е т ап і  фе с тив ал ю 
"Таланти твої, Україно" 
учениця 5-Б класу Ан-
геліна Домашовець 
стала переможцем у 
номінації "Малярство 
на склі" (кер. Грици-
шин О.М.).

Також у номінації 
"Графіка" кращою ста-
ла другокласниця Вік-
торія Гирун (кер. Ярмо-
ла М.І.).

У номінації "Батік" 
не було рівних третьо-
класниці Соломії Рудик
та семикласниці Анас-
тасії Турій (кер. Турій 
І.Й.).

Ці учні захищати-
муть не лише честь 
школи-інтернату, а й 
Жовківського району 
на обласному етапі фе-
стивалю "Таланти твої,
Україно", який відбу-
деться 20 березня у 
Львові.

Учні 2-а класу за-
йняли І місце у конкур-
сі казок за постановку 
української народної 

казки "Коза-Дереза" на 
сучасний лад зайняла.

Учень 4-А класу Ан-
тон Бодяко (на фото) 
став переможцем ра-
йонного етапу конкурсу 
читців творів Тараса 
Шевченка "Іду до тебе 
я, Тарасе" (кер. Бадан 
Г.В.).

Восьмикласник Ми-
хайло Левандовський 
став другим у обласно-
му етапі всеукраїнської 
олімпіади з української 
мови (кер. Шпак К.І.).

Тож вітаємо наших 
учнів та вихованців з 
досягненнями та бажає-
мо їм подальших успіхів 
на славу школи, міста 
та України!

Педагогічний, 
учнівський 
колективи 

школи-інтернату

Відзначили ювілей 
Кобзаря



З метою вихован-
ня в учнів патріотиз-
му, сили волі, муж-
ності та милосердя 
до оточуючих, озна-
йомлення з передумо-
вами афганської війни, 
вшанування воїнів-
інтернаціоналістів, уча-
сників бойових дій  в
Афганістані у школі-
інтернаті відбулися за-
ходи, присвячені Дню 
учасників бойових дій 
на території іноземних 
держав.

Так, 7 березня кла-
сний керівник 6-А кла-
су Думич Галина Рома-
нівна провела годину 
пам’яті «Афганська вій-
на – не наша війна…» 
для учнів 6-х класів.

Участь у заході та-
кож взяли ветерани 
Афганістану, вихідці з 
Рави-Руської Лемішко 
Микола Васильович та 
Думич Іван Юрійович,  
які розказали присут-
нім окремі історії про 
свою службу, товари-
шів, описали побачене, 
спробували передати 
пережите, а також 
представили на огляд 
учням власні фотоаль-
боми із світлинами, які 

Згадали про страшні роки війни в Афганістані...
підтверджують їхні спо-
гади.

А 13 березня у спор-
тивному залі відбулося 
військово-спортивне 
свято, організоване 
вчителем Захисту Віт-
чизни Музикою М.М. та 
педагогом – організато-
ром Рудевич Н.Р, 
участь у якому взяли 
учні 6-11 класів.

Під час заходу уча-
сники мали змогу пока-
зати свої вміння  у стрі-
льбі з пневматичної 
гвинтівки, розбору та 
збору автомата Калаш-
никова, перетягуванні 
канату та в естафеті 
«Надай першу медичну 
допомогу».

Найкращі результати 
із стрільби показала 
учениця 9-А класу Ціх 
Іванна(26 із 30), із роз-
бору і збору автомата 
Величко Дмитро 31,2с, 
у естафеті учні 9-Б кла-
су.

Під час свята учні 
мали змогу  перегляну-
ли  фрагменти фільму 
про Афганістан, учени-
ця 10 класу Танчин Со-
фія прочитала  вірші 
«Ховали інтернаціона-
ліста». 

На святі був пред-

ставник військово-
прикордонної служби 
старший прапорщик 
Василь Побережський, 
який показав  учням 
середньої ланки  будо-
ву автомата Калашни-
кова, та те, як прави-
льно та швидко впора-
тись із його розбором 
та збором.

За результатами 
військово-
патріотичного свята І 
місце отримали учні 9-А 
клас, ІІ –9-Б, ІІІ – 6-А. 

- Покоління  воїнів –
афганців пройшло  
кривавими дорогами  
афганської війни, зали-
шаючи на них життя і 

біль втрат. Одну наго-
роду заробили вони за 
проявлену мужність і 
героїзм – право бути 
похованим на рідній 
землі. Ми це повинні  
пам’ятати. І на підтвер-
дження цього стоять 
сотні пам’ятників та 
пам’ятних знаків по 
всій Україні, - у підсум-
ку свята зазначив вчи-
тель Музика М.М.

О.І.Бучко, 
заступник дирек-

тора школи-
інтернату з навчаль-
но-виховної роботи

Наступила весна і 
зовсім скоро уроки 
фізкультури будуть 
проводитись на стаді-
оні під відкритим не-
бом. Діти займати-
муться різними спор-
тивними іграми. Тому 
ми вирішили дізна-
тись, який улюбле-
ний вид спорту в уч-
нів 5-11-х класів.

Ми опитали 55 учнів 

та вихованців. Не див-
но, що найбільше їм до 
вподоби футбол. Так, 
аж 52,8% школярів упо-
добали «гру мільйонів».

На другому місці се-
ред найулюбленіших 
видів спорту – баскет-
бол, який подобається 
21,9% учнів.

9% учнів назвали 
улюбленим видом спор-
ту гандбол, а 7,3% –

теніс. Крім того ще 9% 
учнів та вихованців 
школи-інтернату не лю-
блять спорту взагалі.

Сподіваємось, що 
наші школярі всі без 
винятку не лише ціка-
витимуться, а й активно 
займатимуться спортом 
та вестимуть здоровий 
спосіб життя.

Ігор Гнідець

Улюблені види спорту учнів та вихованців



– мені цікаво малювати 
і самовдосконалюва-
тись.

- Чи не заохочують 
тебе батьки пов’язати 
своє майбутнє з ма-
люванням?

- Тато як творча осо-
бистість сам любить і 
вміє гарно малювати і 
заохочує мене пов’язати 
своє життя з малюван-
ням. Однак я розумію, 
що це не дуже перспек-
тивно для мене і хочу 
обрати щось інше...

- Ким хочеш стати 
у майбутньому?

- Ще остаточно не 
визначилась. Сумніва-
юсь у своєму виборі, 
але, мабуть, скажу, що 
малювання завжди буде 
для мене не більше ніж 
хобі.

- Що порадиш тим, 
які хочуть навчитися 
малювати?

- Спочатку треба за-

пасатися нервами і тер-
пінням, бо без того будь
-які починання немож-
ливі.

Михайло 
Левандовський

- Найбільше подоба-
ється малювати приро-
ду, пейзажі. Наприклад, 
якщо малювати якусь 
споруду (будинок то-
що), то це вимагає мак-
симальної точності у 
всіх деталях, щоб все 
зійшлось. А коли малю-
вати природу, пейзаж, 
то можна робити це 
більш вільно, плавно.

- Чим найбільше 
любиш малювати?

- Найбільше люблю 
малювали масляними 
фарбами на полотні.

- Чи малюєш порт-
рети? 

- Так, малюю, але 
мені потрібно більше 
практики. У перших 
спробах малювання 
портретів я зображува-
ла своїх друзів. Також 
пробувала малювати 
своїх улюблених акторів 
з фотографій.

- Що робиш зі свої-

ми малюнками? Збе-
рігаєш їх?

- Так, зберігаю. Ціка-
во подивитися як ко-
лись малювала. Можна 
порівнювати старі робо-
ти і теперішні. А взагалі 

Сьогодні у рубриці 
«Наші таланти» ми 
розповімо про Світла-
ну Мідик ученицю 10 
класу, надзвичайно 
талановиту художни-
цю, чиї роботи по-
справжньому вража-
ють, змушують захо-
плюватися та мають
дуже глибокий сенс.

- Світлано, коли і 
як ти захопилась ма-
люванням?

- Це сталося досить 
давно, однак довгий час 
це було просто захоп-
ленням. Але більш сер-
йозно почала малювати 
5 років тому – тоді, ко-
ли пішла в художню 
школу.

- Чи пам'ятаєш ти 
свій перший малю-
нок?

- Як би не було при-
кро, але свій перший
малюнок, на жаль, не 
пам’ятаю… Можливо, він 
був ще десь у дитинстві, 
коли діти щось собі роз-

мальовують 
і тоді це 
малюнками 
ніяк назва-
ти не мож-
на 
(Сміється).
- Який ма-
люнок є 
для тебе 
найцінні-
шим?
- Мабуть, 
це моя дип-
ломна ро-
бота з ху-
дожньої 
школи (на 
фото). Її 
створення 
вимагало 
багато ува-
ги, нервів і 
терпіння. Її 

малювала досить довго 
– приблизно місяць. Але 
вона була цього варта.

- За скільки часу в 
середньому ти змо-
жеш намалювати ма-
люнок?

- Це залежить від 
розміру майбутнього 
малюнка, його складно-
сті і способу виконання.
Це можуть бути фарби, 
олівець чи ручка, туш, 
вугілля. Також робота 
може бути виконана на 
склі чи полотні. Тоді 
потрібний час щоб вона 
висохла і була заверше-
на. Від усього цього і 
залежить швидкість ви-
конання роботи.

- Чи рахувала скі-
льки малюнків нама-
лювала?

- Ні. Не думаю, що 
від цього щось змінить-
ся. Я просто малюю в 
своє задоволення 
(Сміється).

- Що найбільше 
любиш малювати?

"Малювання, мабуть, завжди для мене 
буде не більше ніж просто хобі"



Зараз у школі про-
ходить традиційний 
«Тиждень духовнос-
ті». Він надихнув нас 
взяти інтерв’ю у вчи-
теля християнської 
етики Галини Романі-

"Мета християнської етики - достукатись 
до серця дитини і посилити у ній віру"

вни Думич.
- Галино Ро-
манівно, які 
особливості 
викладання 
християнсь-
кої етики уч-
ням різних 
в і р о с п о в і -
дань?
- Християнська 
етика не ді-
лить учнів за 
віросповідан-
ням. Для мене 
головне на-
вчити дітей, 
які приходять 
на уроки, лю-
бити ближньо-
го свого як 
самого себе. 

- У чому, на Ваш 
погляд, полягає мета 
викладання христи-
янської етики?

- Достукатись до се-
рця дитини і посилити у
ній віру.

- Чи достатньо од-
ного уроку християн-
ської етики на тиж-
день?

- Було б добре, якби 
у кожному класі хоча б 
раз на тиждень був 
урок християнської ети-
ки, адже в класах ЗПР у 
навчальному плані його 
не передбачено. Але, 
дякуючи дирекції школи
-інтернату, вдалося 
знайти можливість, аби 
бодай годину на тиж-
день християнська ети-
ка викладалась у всіх 
без винятку класах. 

- Яка ваша улюб-
лена притча?

- Про блудного сина, 
адже ми всі є грішними 
людьми і повинні про-
щати один одного.

- Чим відрізняється 
християнська етика 
від етики як такої?

- Етика – це наука 
про мораль, а також 

про те, як робити добро 
і уникати зла. Христи-
янська ж етика знайо-
мить учнів з моральни-
ми нормами, джерелом 
яких є Біблія.

- Який вірш з Біблії 
для вас є найважли-
вішим?

- «І як бажаєте, щоб 
вам чинили люди, чи-
ніть їм і ви так само»,-
це є моє золоте прави-
ло, якого намагаюся 
дотримуватись.

- Як зробити так, 
щоб та дитина, яка не 
вірить у Бога, повіри-
ла у Нього?

- Треба приводити 
багато життєвих прик-
ладів де є історії, у яких 
Бог навертає на прави-
льний шлях, коли люди-
на змінює своє життя 
кардинально.
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Черепашка, яка полюбляє бігати 
наввипередки з господарем

У сьогоднішньому номері ми 
вирішили розповісти про дома-
шнього улюбленця учня 6-Б  
класу Максима Гринюки – чере-
паху. 

Півтора року тому Максим прид-
бав плазуна у зоомагазині. І одразу 
придумав ім’я – Снепі. За його сло-
вами, воно нічого не означає – про-
сто видумка.

- Снепі любить, коли кладу його 

на ліжко і бавлюся з ним, - розпові-
дає учень про свого домашнього улю-
бленця. – Через деякий час, коли че-
репашці набридає, вона ховається у 
своєму панцирі.

Серед інших улюблених занять 
Снепі є змагання зі своїм господарем 
щодо того, хто швидше пробіжить від 
одного кутка кімнати до іншого і по-
вернеться назад ;-)

Богдан Петльований


