
Початок нового навчального ро-
ку вчителі та учні й вихованці школи
-інтернату зустріли ремонтом шкіль-
ної їдальні та навчального корпусу.

Ремонти розпочались у другій поло-
вині серпня.

- У навчальному корпусі у східній
його частин ззовні почала падати штука-
турка. А стан шкільної їдальні вже був
аварійним і відкладати її ремонт вже не
було можливим, - розповів в.о. директо-
ра школи-інтернату Андрій Солтис. –
Саме тому ми вирішили провести ремон-
тні роботи у цих частинах нашої школи –
задля безпеки учнів та вчителів, в пер-
шу чергу.

Як повідомив Андрій Ярославович,
на ремонт навчального корпусу було
витрачено 66 тисяч гривень, а їдальню –
125 тисяч гривень.

Андрій Жемела

А у школі - ремонт!

Благодійний фонд «Промінь
надії» подарував для учнів школи-
інтернату 10 швейних машин та
одну машину для вишивання. Це
щедрий подарунок, завдяки якому
учениці 5-11 класів матимуть змо-
гу набувати навиків шиття та ви-
шивання на уроках трудового на-
вчання.  У перспективі це дасть
можливість отримати для школи
ліцензію та здобуття  кваліфікації
швеї-мотористки.

Подарунок
на

перспективу



Щороку наша шко-
ла поповнюється но-
в и м и  у ч н я м и -
першокласниками.
Але вони – не єдині
«новачки». Крім них,
є ще й така категорія
учнів, які прибули до
нас вчитися й з інших
навчальних закладів.
От ми і вирішили за-
питати у них про вра-
ження від школи-
інтернату і порівняти
їхню нову домівку
знань із поперед-
ньою.

Данчин Діана (5
клас) - Тут набагато
кращі корпуси та класи.

Мені подобається тут
вчитися.

Лабай Вікторія (5
клас) - Мені подоба-
ються однокласники та
вчителі. У школі-
інтернаті набагато кра-
ще, ніж у попередній
школі. Тут клас набага-
то кращий та більший
ніж був в попередній
школі, великі спортзал і
стадіон. Крім того, учні
дуже дружні між собою.

Що "новачки" думають
про школу-інтернат

Гецко Дарина (5
клас) – У школі мені

подобається українська
та зарубіжна літерату-
ри. Але тут вчаться до
сьомої години вечора, а
у попередній школі –
лише до обіду.

Остап Нижник (7-
Б) - В попередній школі
було важко порозуміти-

ся з вчителями, а тут
все просто супер.

Солтис Христина (6
-Б) – Мені подобаються
малювання, музика і
школа загалом. Тут
більш цікавіше, ніж в
колишній школі.

Салітра Назар (10
клас) – Тут у мене ба-
гато друзів, подобаєть-

ся фізкультура. Вчителі
у школі-інтернаті добрі
та веселі. Мені тут по-
добається.

Шостак Юля (10
клас) – Гарна школа,
люблю урок музики.

Школа відрізняється
корпусами – вони є бі-
льшими.

Надяк Павло (5
клас) – Школа подоба-
ється. Особливо полюб-
ляю тут грати футбол з
новими друзями.

Стих Христина (10
клас) – Мені подоба-

ється англійська мова,
також тут більш цікаві
друзі. Ця школа краща.

Задолинна Мар'яна
(10 клас) – Подоба-
ються вчителі – вони

дуже добрі. Також друзі
чудесні – їх тут так ба-
гато!

Як бачимо, найбіль-
ше нових учнів нашої
школи-інтернату врази-
ли велика кількість і
просторість класних
приміщень та корпусів.
Крім того, вони відзна-
чають добробу учнів та
в ч и т е л і в  ш к о л и -
інтернату. Тож сподіва-
ємось, що такі вражен-
ня у них будуть завжди,
а нові будуть також ли-
ше найкращими.

Богдана Бурин



та стрільбі з пневматич-
ної гвинтівки.

За результатами зма-
гань переможцем стала
команда учнів 7-А клас-
су. Друге місце зайняли
учні 8-Б класу, третє –
7-Б.

Окрім загальношкіль-
них заходів вихованці
7-А та 8-Б класів свят-
куючи Всесвітній день
туризму  побували на
гор і «Вовковиця».
Пройшлися екологічною
стежиною, влаштували
змагання по спортивно-
му орієнтуванні, вело-
сипедні перегони, спек-
ли картоплю. Свято ві-
добразили на фотомон-
тажі.

Н.Р.Рудкевич,
педагог-

організатор

душею, тут і незвич-
ність неходжених сте-
жок, і краса природи, і
романтика нічного ба-
гаття, і щирі душевні
розмови, біля вогнища,
а також ігри, конкурсо,
змагання, пісні.

З нагоди міжнарод-
ного Дня туризму у
школі-інтернаті відбули-
ся туристичні змагання.
Участь у них взяли учні
5-х – 8-х класів.

Кожна команда, до
складу якої входило по
шість учасників, взяли
участь у п'яти конкур-
сах: естафеті, вправі з
тенісним м'ячиком та
ракеткою (на швидкість
і точність), вправі на
влучність м'ячем у бас-
кетбольне кільце, інте-
лектуальній вікторині
на спортивну тематику

Всесвітній день ту-
ризму – свято, що
відзначається щоріч-
но 27 вересня з ме-

тою пропаганди тури-
зму, висвітлення його
внеску в економіку
світової спільноти,
розвитку зв’язків між
народами різних кра-
їн.

Свято встановлено
Генеральною асамблеєю
всесвітньої туристичної
організації в 1979 році в
Іспанії.

У жовтні 1997 році
Україна стала дійсним
членом Всесвітньої ту-
ристичної організації –
головної міжнародної
міжурядової організації
у сфері подорожей і ту-
ризму, що є виконавчим
органом ООН та впрова-

дженням світової турис-
тичної політики.

Сьогодні в усіх краї-
нах світу туризм набув

значного поширення,
він стає не лише джере-
лом пізнання світу, а й
сприяє подальшому ро-
звитку природного та
історико-культурного
потенціалу країн, є за-
порукою співдружності
різних народів, є важ-
ливою силою збережен-
ня миру.

Відправляючись у
похід кожен повинен
пам’ятати, що туризм –
це не просто цікаві вра-
ження чи мандрівки, які
дають змогу багато по-
бачити, це щось набага-
то більше, те, що важко
пояснити словами, а
можна відчути лише

Туристичне свято у школі



Сьогодні у рубриці
«Хвостик» ми розпо-
вімо про домашнього
улюбленця  учениці
7-Б класу  Марії  Ма-
целко.

У   Марії вдома  меш-
кає  кошеня. Чотири
місяці тому до неї додо-
му його привела сусід-
ська кішка. З того часу,
котик тигрового кольо-
ру мешкає у Марії Маце-
лко вдома. Йому дали
ім’я Антошка.

Марія зізнається, що
ім’я кошенятку вибрали
випадково.

- Це ім’я просто спа-
ло на думку та з часом
прижилося, - розповіла
Марічка.

Кошенятко Антошка
полюбляє  пити молоко,

Кошенятко, яке не боїться води
їсти сир та, особливо,
копчену рибу.

- Одного разу ми з
друзями пішли на річку,
- розповіла Марічка. –
Антошка ж почав іти
слідом за нами, однак
ми його навернули до-
дому. Але котик виявив-
ся хитреньким: непоміт-
но він прийшов за нами,
а коли ми з подругами
пішли купатися, цей
хитрунчик стрибнув до
нас! На наше здивуван-
ня - він умів плавати,
хоча й ніколи не був у
воді, - дивується Маріч-
ка.

Незважаючи на те,
що кошенятко було не-
слухняним і побігло до
річки та залізло у воду,
Марічка дуже його лю-

бить, оскільки таких
цікавих історію з її до-
машнім улюбленцем
траплялося дуже бага-

то.
Вероніка Дячук,

Юлія Фірс

25 вересня педагог
-органівзатор Наталія
Радіонівна Рудкевич
та вчитель історії Ан-
дрій Володимирович
побували на екскурсії

по Раві-Руській.
Так, діти довідалися,

що у нашому місті є кі-
лька вулиць, які не змі-
нювали своєї назви про-
тягом останніх майже

ста років – у часи, коли
Рава-Руська входила до
складу Польщі, СРСР та
у часи незалежної Укра-
їни.

Крім того, учні дізна-
лися про трагічну істо-
рію старого єврейського
цвинтаря, почули цікаві
розповіді про важливі
будівлі міста. Зокрема,
про те, що у теперіш-
ньому Народному домі
колись був гімнастич-
ний зал, у будівлі коли-
шнього медсанбату –
міський суд, архів, зго-
дом – штаб німецьких
військ, а приміщення

Пізнали рідне місто
теперішньої «ратуші»
насправді є колишньою
пожежною вежею.

Під час перебування
на площі Вічевій у
центрі Рави екскурсанти
зустріли одного зі ста-
рожилів міста. Він роз-
повів про підземні туне-
лі, які існували у Раві-
Руській і вели з центру
у різні кінці міста.

Також діти довідали-
ся про історію римо-
католицького костелу
св. Йосипа та греко-
католицький храм св.
Юрія.

Остап Турій
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