
Ось закінчився черговий навчальний 
рік. Він подарував нашій школі чимало 
перемог та був успішним для учнів ра-
зом із вчителями та вихователями. 43 
наші школярі та окремі учнівські коман-
ди посіли призові місця у різноманітних 
олімпіадах, конкурсах та фестивалях. Чи 
не привід для гордощів?

РАЙОННІ ОЛІМПІАДИ
Українська мова та література:

Шумило Світлана, 11 кл., ІІІ місце (вч. 
Величко О.Б.)

Клебан Ірина,  9-Б кл., ІІІ місце (вч. Ве-
личко О.Б.)

Математика
Левандовський Михайло, 7-А  кл.,  ІІІ 

місце (вч. ЧерненкоН.В.)
Фізика

Хмільовська Людмила, 8-Б кл., ІІ місце 
(вч.Черненко Н.В.)

Клебан Ірина,  9-Б кл.,  І місце 

(вч.Черненко Н.В.)
Рибак Андрій, 10 кл., ІІІ місце (вч. Бучко 

О.І.)
Коцур Оксана, 11 кл., ІІІ місце (вч.Бучко 

О.І..)
Астрономія

Романишин Андрій, 10 кл., ІІ місце 
(вч.Черненко Н.В.)

Хімія
Клебан Ірина, 9-Б кл., ІІ місце  (вч. Пав-

лик І.М.)
Величко Богдана, 11 кл. ІІІ місце (вч. 

Павлик І.М.)
Біологія

Клебан Ірина, 9-Б кл., ІІІ місце (вч. Бо-
гач Н.Д.)

Теглівець Оксана, 10 кл., ІІІ місце (вч. 
Богач Н.Д.)

Інформатика
Клебан Ірина, 9-Б кл., ІІІ місце (вч. Ко-

пистко Є.Ф.)



Християнська етика
Думич Роксолана, 10 кл., І місце (вч. 

Думич Г.Р.)
Фізична культура

Бойко Анастасія, 11 кл., ІІІ кл. 
(вч.Кордоба О.І.)

Обласна олімпіада
Думич Роксолана, 10 кл., ІІІ місце з 

християнської етики (вч. Думич Г.Р.)
Районний конкурс української мови 

ім.. Петра Яцика
Домащовець Англеліна, 4 кл., ІІ місце 

(вч. Бакун О.В.)
Мидель Роман, 5-А кл., ІІІ місце (вч. Ку-

лієвич М.С.)
Фестиваль «Сурми звитяги»

І місце у номінації «Літературно-музична 
композиція» (вч.Кулієвич М.С.)

І місце у номінації «Духові оркестри», ІІІ 
місце у номінації «Вокальні ансамб-
лі» (вч.Ярмола П.І.)

Панечко Леся, 10 кл., ІІ міс-
це у номінації «Читці», 

Курило Сергій, 8-Б кл. . ІІ 
місце у номінації 
«Плакат» (вих.Турій І.Й)

Романинець Ліля, 1-Б кл.,  
ІІ місце у номінації «Поштова 
листівка» (вих.Савуляк М.С.) 

Іщак Андрій, 11 кл., І місце 
у номінації «Медаль» (вих.Сало 
Н.М.)

Конкурс «Природа і фантазія»
Сабан Вікторія, 3-А кл., ІІІ місце у номі-

нації «Витинанка» (вих.Кочкодан О.М)
Ярмола Максим, 1-Б кл., ІІІ місце у номі-

нації «Витинака»  (вих.Савуляк М.С.)
Шумило Світлана, 11 кл., І місце у номі-

нації «Витинанка» (вих.Сало Н.М.)
Полоцька Ольга, 10 кл., ІІ місце у номі-

нації «Вироби з бісеру» (вих.Сич С.Ю.)
Залуцька Марія, 4-Б кл., ІІІ місце у номі-

нації «Художнє плетіння» (вих.Кулієвич Г.О.)
Фанта Анна, 6 кл., І місце, у номінації 

«Художнє плетіння» (вих.Кулієвич Г.О.)
Гадишева Галина, 9-Б кл., ІІІ місце у 

номінації «Художнє плетіння» (вих.Кулієвич 
Г.О.)

Кіщак Ольга, 5-А кл., ІІІ місце у номінації 
«Вишивка» (вих.Рудкевич –Гедз М.І.)

Казимирович Маргарита, 5-Б кл., ІІІ 

місце у номінації «Вишивка»(вих.ПехникГ.В.)
Курило Ірина, 9-А кл., ІІ місце у номіна-

ції «Вироби з бісеру» (вч.Давиденко Г.Ф. )

Конкурс «Таланти твої, Україно»
І місце  у номінації «Хореографічні 

колективи» (Грень Я.Р.)
Іщак Андрій, 11кл,І місце у номінації 

“Кераміка”(вих Сало Н.М.)
Базюк Анна, 9-Б кл., І місце у номінації 

«Ткацтво, килимарство» (вих.Павлик Н.А.)
Вітишин Уляна, 9-Б кл., ІІ місце у 

«Ткацтво, килимарство» (вих.Павлик Н.А.)
Клебан Ірина, 9-Б кл., І місце у номінації 

«Укр.народний одяг (вих. Ярмола М.І.)
Турій Остап, 5бкл. І місце у номінації 

“Писанкарство”(вих Турій І.Й.)

3-А кл. І місце у конкурсі фольклор-
них колективів (вч.Бадан Г.В.) 

2-А кл. І місце. за інсценізацію украї-
нської народної казки
«Ріпка» (вч.Мідик О.І.)

Іщак Андрій, 11кл,ІІІ місце у 
номінації “Кераміка”на обласно-
му конкурсі (вих.Сало Н.М.)

Конкурс «Молодь обирає здо-
ров'я»

ІІ місце шкільна агітбригада
(педагог-організатор Рудкевич 

Н.Р.)
Конкурс«Людина і ліс»

Романинець Соломія, 4-А кл., ІІ місце у 
номінації «Малюнок» (вих. Турій І.Й)

Районні спортивні змагання
І  місце у легкоатлетичному чотириборст-

ві «Дружба» серед дівчат Хмільовська Лю-
дмила 8бкл,Брик Анастасія, Брик Ірина, 
Танчин Софія 9бкл (вч. Мельник П.Н.).

І місце з ручного м'яча (дівчата) ІІІ міс-
це (хлопці)(вч. Кордоба О.І.)

Отож, вітаємо всіх нас, з таким бага-
тим та насиченим на події та перемоги, 
2012/2013 навчальним роком! На цій 
мажорній ноті педагоги прощаються з 
учнями, учні - з педагогами та школою 
на довгих три місяці. Утім, може не такі 
вже і довгі ;-) Гарних та веселих канікул, 
спільното школи-інтернату!



рофи і хто першим пішов із жит-
тя.

Під час виступу було запа-
лено свічку пам'яті, покладено. 
квіти до інсценізованого пам'ят-
ника. 

Музичний супровід було 
здійснено піснею "На Чорнобиль 
журавлі летіли". Напевно, не 
один присутній в залі, дорослий 
чи дитина, задумався і запитав 
себе: Хто я? Для чого живу на 
цьому світі? Що потрібно від 
кожного з нас, щоб більше не 
повторилося страшне лихо, не 
повторилося ніколи?

Захід закінчився тривожним 
звучанням Чорнобильських 
дзвонів. На фоні пісні О. Білозір 
"Молитва" дійство було завер-
шено. Воно відгукнулося в сер-
цях присутніх спогадом-болем, 
пам'яттю до часу померлих від 
радіаційного смерчу…

В.І. Вовкович, 
директор школи-

інтернату

Ведучі повернули присутніх 
у далекий 1986-й рік: до ... як 
гарно тут було… колись, і по-
тім ... зламані людські долі, не-

народжені діти, хворо-
би, туга за рідним кра-
єм.

Виступи учнів су-
проводжували слайди 
з фотознімками, які 
дали можливість звер-
нутися до хронології 
подій 25-26 квітня 198-
6 року та підкреслили 
наслідки аварії. Перед 
присутніми - фотогра-
фії тих, хто був пер-
шим у ліквідації катаст-

26 квітня, день 27-ї річ-
ниці чорнобильської Трагедії, 
у школі-інтернаті вчитель 
фізики О.І. Бучко разом із 

старшокласниками провели 
захід "Поріс чорнобилем Чо-
рнобиль, бідою нашою по-
ріс".

Метою заходу було вихо-
вання почуття сприймання чу-
жого болю як свого, поваги до 
людей, які віддали своє життя в 
ім'я майбутнього життя людства.

Трагізм чорнобильського 
вибуху яскраво було передано 
вокально-хореографічною ком-
позицією "Чорнобиль - чорний 
біль України".



Мультфільм «Роги та 
копита» є дуже цікавим. У 
ньому розповідається про 
тварин, які вміють розмо-
вляти.

Вони живуть на фермі. 
Серед них головними героя-
ми є корови Отіс  й Ебі, свиня 
Свин, півень Дзьоб, собака 
Дюк, тхір Фредді, пацюк Піп… 
Ці тварини намагаються не 
показувати людям своє вмін-
ня розмовляти. Але є така 
людина, яка знає усе про 
них. Її звати пані Бідді. Вона 
робила багато спроб, щоб 
доказати усім, що вона бачи-
ла тварин, які вміють розмов-
ляти. Та плани їй ніколи не 
вдаються, і в результаті люди 

вважають пані 
Бідді божевіль-
ною. 

Також є такий 
герой, який по-
любляє познуща-
тися з тварин. 
Але ті не дадуть 
себе ображати.

Окрім усього 
цього, тварини 
вигадують багато 
цікавих, смішних 
й оригінальних 
речей. Вони всти-
гають бути і супергероями і 
влаштовують вечірки у ско-
тарні, переодягаючись у лю-
дей, розважаються у місті…

Цей мультфільм дуже ці-

кавий і смішний. Раджу усім 
переглянути.

Тарас Романишин

У Рава -Руському 
МБДЮТ відбувся конкурс 
«Людина і ліс». Його орга-
нізаторами були члени Ра-
ва-Руського лісового гос-
подарства.

Конкурс розігрувався у 
двох номінаціях: твір і малю-
нок. На першому  
потрібно було 
написати твір про 
взаємодію люди-
ни й лісу. У ньому 
брали участь учні 
5-8-х класів. А на 
другому учні 2-4-
х класів малюва-
ли малюнки, на 
яких потрібно 
було зобразити 
людей і ліс. Для 
виконання за-
вдання давалося 
дві години. 

За підсумками конкурсу, 
у номінації «твір» перемогла 
учениця Замківської ЗОШ –
Харченко Анастасія. Також 
добрий результат показали 
Іванець Соломія (ІІ місце) з 

Рава-Руської НВК школи-
гімназії і Копоть Уляна (ІІІ 
місце) з Бишківської ЗОШ. 
А у номінації «малюнок» 
найкращий результат по-
казала Кудрик Христина з 
Гійченської ЗОШ. ІІ місце 
зайняла учениця нашої 

школи – Ро-
манинець Со-
лом ія .  А 
Вольська Вік-
торія з Поте-
лицької ЗОШ 
зайняла ІІІ 
місце.
Конкурс був 
вдалим, адже 
засмученим 
не залишився 
ніхто. Усі 
отримали за-
охочувальні
призи. А та-

кож ці конкурси показують 
усю красу лісу.

Михайло 
Левандовський

Нещодавно весь світ від-
значав День найдорожчої 
для кожного людини – мате-
рі. Із цієї нагоди публікуємо 
вірш учня 5-Б класу Бог-
дана Петльованого, який 
він присвятив своїй матусі.

Матуся моя –
Одна, золота.

Я дуже вам вдячний
Моя рідненька, дорога.

Знай, тебе люблю я!
Тебе лелію, до тебе лину 

усім серцем.
Слово ласкаве твоє.

Я чую його, нене моя!



Відомий ви-нахідник 
Персі Спенсер (автор по-
над 120-ти патентів на 
винаходи), співробітник 
однієї з найбільших у світі 
к о м п а н і й  в і й с ь к о в о -
промислового комплексу 
Raytheon, напередодні 
завершення Другої світо-
вої війни займався удо-
сконаленням радарів . 
Спенсер пройшовся перед 
випромінювачем із шоко-

ладним батончиком у ки-
шені, і батончик розпла-
вився. Після серії експе-
риментів він створив пер-
шу мікрохвильову піч ма-
сою приблизно 400 кг. Її 
використовували  для 
швидкого розігріву їжі в 
ресторанах, літаках і на 
кораблях. Сьогодні мікро-
хвильові печі встановлені
у кожній дванадцятій кух-
ні світу.

* * *
Муха повзає по дзеркалу. 
Мамо, - каже Оленка, - а 
муха збирається на дискоте-
ку, бач, як крутиться перед 
дзеркалом.

* * *
Чимчикує заєць галявою, аж 
бачить - на землі вовк ле-
жить. Заєць лагідним голо-
сом питає:
- Що, вовчику, відпочиваєш?
- Та ні, лапа в капкан потра-
пила.
- У-у-у, розлігся тут, страхо-
висько сіре!

* * *
Михайликів батько приніс із 
риболовлі живу щуку. Риби-
на часто і широко роззявля-
ла рот.
- Мамо! - покликав Михай-
лик. - Поклади щуку спати, 
бо вона вже позіхає.

* * *
Учитель запитує Миколу:
- Якого роду слово 
"хлопчик"?
- Хлопчачого, - відповів той.

***
- Скільки років цій корові? -

Гордість Німеччини
ФК “Баварія Мюнхен” за-

снований в 1900 році. Він є 
найтитулованішим футболь-
ним клубом в німецькому 
футболі, виграла 22 титули 
чемпіона і 15 кубків Німеч-
чини. У 2002 році спільно з 
“1860 Мюнхен” був побудо-
ваний новий стадіон —
“Алліанц Арена”, на якій всі 
сво ї  матч і  проводить 
"Баварія". Арена підсвічуєть-
ся різними кольорамии зале-
жно від кольорів клубу, який 
на ній грає.

Михайло Левандовський

Мікрохвильова 

запитує в бабусі її міський 
онук.
- Два роки.
- А як ти дізналася?
- Та по рогах...
- Ой! А я спочатку й не звер-
нув уваги, що в неї всього 
два роги...

* * *
- Скажи, де можна знайти 
слона?
- Ніде, - відповів той. - Слон 
такий великий, що не може 
загубитися.

* * *
Побачило біле ведмежа під-
водний човен і перелякано 
підпливло до мами.
- Не бійся, - сказала мама, -
це всього-на-всього лише 
консервна бляшанка з людь-
ми.

* * *
Прийшов білий ведмідь фо-
тографуватися.
- Вам кольорову фотогра-
фію? - запитує фотограф.
- Ні, досить чорно-білої.



Горизонтально:
6.Зубатий Мартин, 
Всі з ним на "Ви". 

Як лежить – не наступай –
Дасть по лобі, так і знай. 

7.Довгий зелений, добрий соло-
ний, 

Добрий і сирий, хто він такий? 
8. Що стоїть під лавою з чорною 

халявою? 
9. Що за кіт: на зебру схожий, 

Але зебру зжерти може? 
11. Зірочки яскраві бігають по 

парі. 
То світять не Стожари – Автомо-

більні ... . 
14. Що за диво: ковпачки 

Висунули язички,
Лілові віночки,

Лісові ... . 
15. Реве віл на сто гір, 

На сто кроків, 
На сто потоків. 

17. Кривеньке, маленьке, всень-
ке поле збігає і з женцями обі-

дає. 
19. Без сокири і дрючків ставить 

міст через річки.
21.З Африки цей звір плямис-

тий, 
Серед звірів він найвищий.
22. Має кришку і коліно, 

Поважає гігієну, 
А як буде щось брудне –
Побурчить і проковтне.

Вертикально:
1. Яку річку можна переламати? 
2. Чорна корова всіх людей по-

борола. 
3. У воді водиться, 
З хвостом родиться, 

А як виростає, 
Хвіст пропадає. 

4. Два ряди білих сорочок, між 
ними фартушок. 

5. П'ять жердинок, 
Сім пташинок,

І виспівують усі: 
До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. 

10. Що на базарі не купиш? 

11.З молоком, а не коза, 
З корою, а не лоза. 

12. Стоїть дуб, а в нього 12 
гілляк, на кожній гілляці по 4 
гнізда, а в кожному гнізді по 7 

яєць. 
13. Мене просять і чекають, як 

прийду – всі утікають. 
15. Стоїть при дорозі на одній 
нозі і шапочку має, та нікого 

не вітає. 
16.Однорукий здоровило 
Має надзвичайну силу. 
Де працює цей колос, 

Виростає хмарочос. 
18. Що двічі родиться, а один 

раз помирає?
19. На городі тичка, на тичці 

капличка, а  капличка не пуста 
- діточок там більше ста. 

20. Виріс дубок: 
Тільки корінь та пеньок. 
Діти кажуть: "То не дуб, 

То росте у роті ... ".


