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 День Соборності України 
22 січня вже традиційно у гімназії відзначається День Соборності України. 

В цьому році наш народ відзначив 96 річницю цього надзвичайно важливого свята. 

Так історично склалось, що український народ дуже довгий період не мав 

національної держави, а із кінця ХVІІІ до початку ХХ століття був розділений між 

двома великими імперіями: Російською та Австро-Угорською. Кордон, який 

розділяв українців, проліг не лише через їхню землю, а й через їхні душі і серця. Та 

не дивлячись на всі перешкоди, українці усвідомлювали, що є єдиним народом. 

На урочисту лінійку зібралася вся гімназійна громада. Розпочався захід 

дружним виконанням гімнів України та гімназії. Перед гімназистами виступив 

директор, який з акцентував увагу дітей , що боротьба за Україну відбувається не 

лише на фронті, а й у повсякденній наполегливій праці у вивченні наук, щоб стати 

конкурентноздатними випускниками на ринку праці. 

Захід готували учні 10 класу (класний керівник Тетяна Шолодько, вчителька 

музики  Соломія Павлик, педагог-організатор Наталя Устимець, керівник 

драмгуртка Алла Машлай). Розхвилювала всіх пісня – засторога «Не спи, моя рідна 

земля» у виконанні квартету хлопців, не залишила байдужим нікого інсценівка про 

бій під Крутами. Патріотично і піднесено звучали пісні, поезії у виконанні учнів. 

Розчулила присутніх пісня Миколи Тимчака у виконанні Валентини Величко 

«Берестечко». Яскравим супроводом до всього свята була презентація, що 

відображала основні моменти дійства. Насамкінець гімназисти та вчителі створили 

символічний ланцюг єдності і помолились за Україну, виконавши духовний гімн 

«Боже, великий, єдиний». 

Стало традицією завершувати це свято нагородженням кращих гімназистів 

 грамотами та преміями за підсумками І семестру. 

                                       

 

 

 

Ірина Міщук, 
учениця 10 класу, кореспондент 

шкільної газети «Велика перерва» 

Гощанської районної гімназії 
 



 

                                                       Вічна пам'ять… 
Школа гостро реагує на всі процеси сьогодення й серед перших формує 

власні критерії їх оцінювання та алгоритм творення цінностей школярів. 

Виховуючи патріотів необхідно шанувати пам'ять людей, які загинули, 

виборюючи ліпше життя для нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 лютого в Бабинській ЗОШ I-III ступенів відкривали дошку пам’яті 

випускникові школи, мешканцеві Бабина Сергієві Левчуку, який загинув торік 10 

листопада, виконуючи бойове завдання під час проведення антитерористичної 

операції на сході України. Відкриття відбувалося під час урочистої лінійки, на якій 

були присутні вчителі та учні школи, сільські жителі, в.о. голови 

райдержадміністрації Ястремський Ю.В., голова районної ради Ткачук О.Є., член 

районної спілки ветеранів Афганістану Талащук А.С., сільський голова Гречич 

О.С. 

Всупереч цим трагічним подіям, які відбуваються у нашій країні,- ми не 

губимось на тлі власних страхів. Ми віримо і надіємось на краще майбутнє. Бо по-

іншому й бути не може. Заради всіх, хто за це вболівав усією душею й віддав 

життя, як наш земляк Сергій Левчук, ми маємо бути мужніми, берегти про них 

пам’ять вічно. Слава Україні! Героям Слава!   

Щиро вдячні всім, хто допоміг в реалізації відкриття меморіальної дошки та 

проведення заходу.  

Гелета Катерина, учениця 9 класу, - 

                                                                         голова прес-центр шкільної ради 

                                                                              Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. 



                                  Наші зустрічі 
 

Під час відпустки в Тучинську ЗОШ І-ІІІ ст. завітав випускник школи, учасник 

бойових дій в зоні АТО, Катрушин Олександр. З болем у серці й тугою в очах 

згадував Олександр про страшні події на сході України. Олександр розповів, про 

наш шкільний автобус, який став справжньою зброєю на війні. Він виручає бійців, 

стаючи для них фортецею на колесах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Волонтери передали у музейну кімнату прапор Тернопільського гарнізону, з 

яким воювали 24 ОМБР. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Допомога бійцям АТО 

 

У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ступенів вчителі та учні під час зимових канікул 

виготовили маскувальну сітку для військової техніки в зону АТО, розміром 12х12 

метрів. Активну участь брали вчителі та учні 10-Б, 9-А класів, учні 8-Б та 11 класів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Лойко Іванна, учениця 10-Б класу-  

                                                                                                  заступник голови  учкому  

                                                                                      Тучинської ЗОШ І-ІІІст. 

 

Благодійна акція юних волонтерів 
     У ці Різдвяні свята учні 9-го класу 

провели благодійну акцію. Зі 

святковим настроєм та гарною 

колядою вітали гощанців, 

прославляючи народження Ісуса 

Христа. Зібрані кошти будуть 

передані родині на лікування 

гімназиста Січкара Олександра. 
Ірина Міщук, 

учениця 10 класу, кореспондент 

шкільної газети «Велика перерва» 

Гощанської районної гімназії 



Минулого й майбутнього прекрасна й світла мить 

В рідній школі людина проводить свої 

найкращі роки життя. Веселі перерви та незабутні 

уроки – все це дарувала нам школа в період 

нашого дитинства. І як же, інколи, хочеться 

повернутися хоча б на мить у ті чудові часи, 

наповнені радістю, турботами. Саме тому, 

щороку Горбаківський НВК гостинно відчиняє 

двері, запрошуючи випускників у рідні стіни на 

вечір-зустріч. І  цей рік не став виключенням: 7 

лютого у школі відбулася зустріч з нагоди 

ювілею випусків.  

Приготування до цього свята тривали 

досить довгий час.  Було створено 

організаційний комітет по його підготовці та 

проведенню. Учнівське самоврядування 

підготували фото- та відеоматеріали з історії 

шкільного життя попередніх випускників та 

сучасників. 

Наш НВК також пишається і своїм 

мистецьким колективом. І на цьогорічному святі 

учні показали випускникам свої таланти. 

Звичайно, в такий час ми не могли не згадати 

Оверчука Дмитра, випускника нашої школи, що 

загинув у зоні АТО. 

Я вважаю, що цьогорічна зустріч заслуговує називатися справжнім святом. 

Монько Тетяна, учениця 10 класу,  

 

голова центру «Пізнай себе» РРС «Стріла» 



Культурний вісник 

 
Патріотичний благодійний флешмоб. 

 

Кожен українець, від найстаршого і до найменшого,  сьогодні знають, що таке 

війна. Гірко й  сумно це усвідомлювати. А ще гірше бути там, на передовій, у голоді 

й холоді, під кулями і «Градами» вчиняти подвиг щодня. Стаємо на коліна перед 

нашими героями, схиляємо голови в пошані  і гордо вітаємо: «Слава Україні! 

Героям слава!». Молимося за них, стараємося хоч  чимось допомогти. 

Вихованці Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді  

неодноразово долучалися  до допомоги українським воїнам: збирали кошти, одяг, 

продукти харчування, писали листи вдячності та підтримки, виготовляли вітальні 

різдвяно-новорічні листівки та подарунки, проводили зустрічі з учасниками АТО.  

За ініціативи Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді 15 лютого 

2015 року на майдані Незалежності  селища Гощі відбувся  черговий  патріотичний 

благодійний флешмоб на підтримку воїнів АТО «Повертайся живим!», в якому 

взяли участь близько 80 учасників. Цього разу до вихованців РЦДЮМ приєдналися 

і учні загальноосвітніх навчальних закладів району, а саме: районної гімназії, 

Гощанської, Симонівської ЗОШ та Чудницького НВК.   

В рамках благодійної акції: літературна композиція «Молитва за сина», 

хореографічна композиція «Повертайся живим!» винесено двадцятиметровий 

Державний Прапор України  

Метою акції був збір коштів для військовослужбовців, постраждалих під час 

АТО. Загалом, під час заходу було зібрано 1021 гривню, які перераховані для 

Гарбарчука Тараса Анатолійовича, на пошук загиблих воїнів АТО.  

А на завершення всі учасники акції разом із глядачами виконали Державний 

Гімн України. 

Кожної хвилини українські солдати відстоюють цілісністу та незалежність нашої 

Батьківщини. Кожна гривня – це щоденна і беззаперечна підтримка наших бійців. 

Кожна гривня – це нагадування, що вони не самотні у цій боротьбі. Лише разом – 

ми сила! 

 

Дякуємо всім за участь та підтримку молоді Гощанщини в благодійній справі. 

 

Слава Україні! Героям слава! 

 

 

Озарчук Анастасія, учениця 11 класу 

Малятинського НВК - голова Гощанської районної 

ради старшокласників «Стріла», заступник голови 

обласної ради старшокласників Рівненщини 

«Імпульс».  



 

«Афганістан - мій біль, моя пекуча пам'ять…» 
 

13 лютого у нашій школі відбувся урок мужності  «Афганістан - мій біль, моя 

пекуча пам'ять…», присвячений 26-й річниці виведення радянських військ з 

Афганістану, який проводили учні 10-го класу (класний керівник Талащук Н.О.). 

Протягом 10-ти років тривала 

«неоголошена» війна, яка провела 

через своє горнило 160 тисяч воїнів з 

України, яких загинуло 3280, 

пропали безвісти - 80 солдатів-

українців. Та війна обезкровила 

тисячі родин, лишила самотніми 

батьків, дружин, дітей. 

Чорне крило зачепило і наш 

район. 102 мешканці краю 

виконували інтернаціональний 

обов’язок у Демократичній 

Республіці Афганістан. 56 із них 

було поранено, 16 померло вже в мирний час від ран і перенесених страждань, а 

п’ятеро наших земляків повернулися в 

цинкових гробах. 

На одному подиху споминів і тяжких 

подій, які відбуваються зараз в нашій країні, 

відбувся урок мужності. Тут було 

продемонстровано інсценізацію вірша «Сон 

матері», прозвучали пісні «Білі лебеді у 

небесах з перебитими крильми…», «Боже, я 

молюся за Україну», декламування вірша 

«Заплакало небо дощами». 

А також, були представлені презентації: 

- «Афганістан» (про воїнів - афганців с. Бабин), 

- «Східний фронт» (про воїнів, які 

перебувають у зоні АТО). 

На завершення учнями була зачитана 

історична довідка «Шлях афганського пекла». 

 

Шинкар Христина 

голова учнівської ради  

Бабинської ЗОШ  I-III ст. 

 

 



 

 

Народні традиції 
 

Колядки та щедрівки, як невід’ємна частина обрядів зимового циклу, 

виконують у найбільші свята православних християн – від Різдва до Водохреща. У 

ці дні всі ми, як ніколи, усвідомлюємо зв’язок одне з одним, з усім нашим народом, 

який має багату історію і не менш значимі народні традиції, мистецтво, культуру. 

З приводу цього учні Мнишинського НВК, 7 січня завітали з колядками до 

своїх педагогів, до вчителів-пенсіонерів та односельчан, вітаючи всіх з новорічними 

та різдвяними святами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято завершилося солодкими подарунками – цукерками та калачами. 

 

 

Степанчук Назар,  

голова учкому Мнишинського НВК, 

член центру «Пізнай себе» РРС «Стріла» 
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