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Поранений тілом, не поранений душею 
Україна 22 роки жила в умовах тотальної корупції та розваленої економіки. Але країна 

за ці роки  незалежності не бачила війни, яку їй передрікали багато західних експертів відразу 

після розпаду СРСР. І ось, схоже, їхній прогноз починає збуватися зараз. За останній рік наша 

держава вже пережила більше, ніж за попередні – Революцію гідності, порушення цілісності 

територій і втрату Криму, а найгірше – справжню, хоч і неоголошену, війну на Сході.   

За цей час загинуло багато людей, багато пропали 

безвісти, десятки поранених перебувають у лікарнях. Матері з 

нетерпінням чекають своїх синів додому. Вони свято вірять, 

що їхні діти повернуться живими. Вимолювала повернення 

свого сина й Інна Якимчук.  

Попри зовсім юний вік Вадим вражає своєю мужністю, 

силою духу, душевною рівновагою й твердою вірою в 

Україну, її світле майбутнє. 

- Я служив за контрактом в Новоград-Волинському, - 

розповідає юнак. -  Про те, що попаду в зону АТО, здогадувався. 

Спочатку навіть дуже хотів туди,  але лише прибувши на місце 

дислокації, зрозумів, що потрапив у пекло.  

8 березня Вадима перевели на блокпост у Херсонську 

область, а в липні – безпосередньо в зону проведення 

антитерористичної операції. Батьки та всі рідні просили його 

повернутися, але юнак не слухав їх і продовжував воювати, 

захищати Україну. Зв'язок із рідними був нестабільний: 

телефон розряджався, генераторів не було. Проте Вадим усе-

таки час від часу телефонував мамі, щоб повідомити: «Я живий».  

Коли слухаю детальну розповідь Вадима про те, що йому довелося пережити, у жилах холоне 

кров...  

«…Тільки-но наша рота прибула на місце дислокації, як почався обстріл із градів. Ми дивом 

змогли залишити місце обстрілу на БМП. Однак не обійшлося без утрат. Під час руху в БМП 

влучив снаряд. Один із солдатів моєї роти загинув.   

Далі були бої за Савур Могилу. Майже справившись зі своїм завданням, ми втратили зв’язок 

із командуванням. Обстріл із мінометів продовжувався й нам довелося відійти до вже звільненого  

від сепаратистів села Степанівки.  

Перебували там довго. Потім вирушили в м. Красний Луч. На одному з блокпостів знищили 

машину із сепаратистами, двох узяли в полон. Згодом нас знову почали обстрілювати з мінометів». 

Місто Красний Луч Вадим запам’ятає на все життя,  адже 

саме там зазнав поранення.  

- 8 серпня, під час обстрілу з мінометів, осколок міни 

влучив мені в ногу, - продовжує розповідь Вадим. - Першу ніч 

після поранення я провів у підвалі одного з будинків. Там мені 

надали найпростішу медичну допомогу: перебинтували ногу та 

вкололи знеболювальне. На другий день мене на БМП вивезли в 

Степанівку, де рану обробили ретельніше. Потім була ніч в 

Амбросіївській лікарні. Уранці поранених автобусом вивозили у 

польовий госпіталь міста Запоріжжя, а звідти –  у 

Дніпропетровський військовий шпиталь. Дорогою туди,  11 

серпня,  наш автобус потрапив під мінометний обстріл – мене 

знову  поранило в шию.  

Після Дніпропетровська був ще госпіталь у  Житомирі, а 

вже звідти – дорога  додому. Дістатися рідного села Вільгір 

Вадимові допоміг Бугринський сільський голова Сергій 

Пилипчук, якому рідні юнака щиро вдячні за це.  

Коли повернувся  в село, провідати Вадима відразу 



прийшли всі його рідні, друзі, сусіди.  

- Вони розпитували мене про АТО, - розповідає юнак. – Бабуся цікавилася, чи не голодував  я там. 

Я був змушений розповісти весь наш раціон: на сніданок – кава з пакетиків (хоч і без води), 

баночка паштету й гречана, рисова або перлова каша, на обід –  банка тушонки, а на вечерю –  коли 

що виходило. Запитували,  чи не було мені страшно. Звичайно, що було, але не так за себе, як за 

маму.  

У важкий для людини час дуже важливою є підтримка. Усі мешканці Бугринської сільради 

підтримували Вадима як могли. Учні  Вільгірської школи та Бугринського ліцею писали йому 

листи й малювали малюнки, дорослі мешканці Бугрина зробили плакат, на якому писали слова 

вдячності та свої побажання. Цей плакат я передала Вадимові. Юнак був приємно вражений. 

Особисто я дякую Вадимові за те, що  можу ходити до школи й не боятися вибухів снарядів. 

Від щирого серця бажаю йому міцного здоров”я та Божого благословення. А ще зичу повернутися 

живим і здоровим. Адже нині сміливець Вадим Якимчук одужує та готується знову приєднатися до 

своїх побратимів. Готується знову повернутися в зону АТО.  

                                                                  Давидюк Юлія,  
                                                  учениця 11-А класу, голова  прес-центру учнівської ради  

                                                 комунального закладу  «Бугринський навчально-виховний  

                                                   комплекс: дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня 

                      школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей» 

 

                                                                                                       Поетична сторінка 
У шпиталі 

Моя країна у вогні – 

Її сьогодні топлять кров’ю. 

Скажи мені, скажи мені, 

Чом хтось краде в неї долю? 

Моя країна в боротьбі – 

Сльозами вмили її діти. 

Куди іти, куди втекти? 

Невже, без неї, зможеш жити? 

Моя країна в западні, 

Вона ж бо стала полем бою. 

Ти ж визволи, прошу, її. 

Ти ж не віддай нікому волю. 

У наш час важко залишатися осторонь проблеми чи негараздів, що стосується твоєї держави, міста чи 

села. Так само неможливо бути байдужими до людей, які сміливо йдуть захищати свою Державу!  

Мені приємно бачити, що учні нашого НВК є небайдужими до ситуації в нашій країні. 25 вересня, 

вчителька англійської мови, Олена Костянтинівна разом з ученицями 10-а класу Лінник Тетяною та 

Новоселецькою Іриною відвідали рівненський військовий шпиталь. Біля головного корпусу ми 

познайомилися з одним із поранених – Іваном. Це високий хлопець на 

милицях з пораненою ногою та великою , щирою посмішкою. Разом з ним 

ми пройшли в хірургічне відділення. Нам пощастило зайти в декілька 

палат. Скрізь нас зустрічали з теплом та усмішкою. Усі листи, що були 

написані учнями нашої школи та фрукти ми роздали військово-пораненим.  

Атмосфера, що панувала у шпиталі не була сумною чи похмурою, як 

ми того очікували. Вона була пройнята теплом, надією на краще, вірою в 

щасливе майбутнє.  

Не будьте байдужими до ситуації, що відбувається зараз у нашій 

країні!  

Слава Україні! Героям слава! 

Тетяна Лінник,  
голова учнівської ради комунального закладу  «Бугринський навчально-виховний  

комплекс дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей» , центр«Милосердя» районної ради старшокласників 

«Стріла»                                       
 

  



Розфарбуємо сірі об’єкти 

 
Вже загальнодержавною стала тенденція розфарбовування сірих об’єктів у синьо-жовті 

кольори. З метою підняття національного патріотичного духу та символічного демонстрування 

цілісності нашої держави в Україні відбуваються цілі серії подібних заходів. 

Так, сьогодні важко знайти міст, який ще не став жовто-блакитним, або ж прогулятися 

вулицею, на котрій би не була помічена державна символіка. А от у нас у Гощі не можна знайти 

багато таких об’єктів, на котрі так і проситься національна символіка.  

Учні 7 класу Гощанської гімназії неодноразово були ініціаторами патріотичних акцій. 

Семикласники розпочали акцію з розфарбування мосту, що знаходиться неподалік від млина. За 

час, поки семикласники виводили державну символіку на поручнях, водії, що проїжджали мостом, 

підтримували дітей вітальними сигналами клаксонів. Отож, учні 7 класу закликають небайдужих 

гощанців долучитися до подібних акцій. 

 



День Покрови Пресвятої Богородиці 
 

По-літньому теплої сонячної днини, у день Покрови Пресвятої Богородиці у Гощі вирувало 

свято. Наша гімназія теж відзначала свято.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Козацькі забави, смачний куліш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виставка квітів 

 

 

        В гімназії відбувся фестиваль повстанської пісні 

«Сурми звитяги» У залі,  прибраній червоно-чорними 

та жовто-блакитними прапорами, світлинами вояків 

УПА, кульками, зібрались учні та вчителі гімназії. 

Діти 5-11 класів співали повстанські пісні, читали 

вірші та розповідали про створення на Волині УПА. 

На завершення всі учасники фестивалю заспівали 

величальні пісню Україні.  

Кореспонденти газети «Велика перерва» 

Гощанської районної гімназії, центр «Розумники» 

Гощанської ради районної ради старшокласників 

«Стріла» 

 



Не будь байдужим! 

Часто на уроках ми читали і писали твори про добро і зло, щастя і біду, радість і надію. І 

лише зараз, у такий важкий час для нашої країни, ми зрозуміли, що щастя – це, коли бачиш на очах 

у матерів сльози радості від повернення їхніх синів живими зі сходу України. 

Дізнавшись, що у Гощанському районі оголошено збір коштів для придбання необхідних 

речей військовослужбовцям, які воюють на сході України, учнівське самоврядування Бабинської 

ЗОШ І-ІІІ ст. вирішило також долучитися до цієї хорошої справи.  

У школі пройшла акція «Не будь байдужим!», у якій взяли участь учні 1-11 класів, їх батьки 

та вчителі школи. На наш заклик відгукнулися також учні Підлісецької школи. 

На зібрані кошти члени учнівської ради школи закупили засоби особистої гігієни, майки та 

шкарпетки, крупи для наших військовослужбовців. Разом з речами на схід нашої країни поїдуть і 

«Листи солдату» від наших школярів. 

Ми звертаємося до наших ровесників з інших шкіл: «Не будьмо байдужими до того , що 

відбувається у нашій країні. Давайте спільними зусиллями допоможемо вистояти нашим 

захисникам і якнайшвидше здобути перемогу.» 

                   Слава нашим героям! 
Повертайтеся живими, солдати, 

Наче Ангели і Миру 

Україну свобідну щасливу, 

Щоб по Духу в віках прославляти! 

 

Пишаюсь тобою, як пишається мати. 

Я вклоняюсь і тихо молю: 

Повертайся живим, повертайся. Солдате. 

Я благаю повертайся живим.  

 

Урок мужності 
Любіть Україну, як сонце, любіть,  

як вітер, і трави, і води…  

В годину щасливу і в радості мить,  

любіть у годину негоди. 

Згідно нових вимог Міністерства освіти і науки України в усіх школах країни має пройти 

урок мужності. І ось, 17 жовтня ц.р. у 8 клас разом зі своїм класним керівником Оксаною 

Валеріїною Вітчук провели відкритий   урок мужності «Помолимось за Україну», присвячений 

подіям, що відбуваються сьогодні в Україні. 

Цей захід було влаштовано для виховання патріотизму, громадянських почуттів, мужності , 

світосприйняття та формування у наших серцях любові до свого народу, відданості своїй країні 

та усвідомлення її героїчного минулого і трагічного сьогодення. Попри страшні події на Донбасі 

та Луганську ми продовжуємо жити нормальний життям і хочемо подякувати тим, хто обороняє 

наш край від загарбників. Кожен вірить, що вже недалеко той день, коли закінчаться всі ці 

кровопролиття, розрухи, обстріли, бомбардування. Адже у когось війна забрала домівку чи 

сім’ю, або й найцінніше, що є в кожного з нас – життя . Тисячі наших  рідних та близьких пішли 

у вічність, але вони назавжди залишаться в нашій пам’яті як герої. 

Учні нашого класу читали вірші про мужні та патріотичні подвиги на Майдані, чи в зоні 

АТО, лунало багато героїчних пісень, присвячених тим, чи іншим героїчним подіям. Однією з 

таких є пісня «Гей, плине кача…», що в усіх нас асоціюється з подіями на Майдані. З трепотом у 

серці всі переглянули відеопрезентації про поді, що відбуваються у нашій країні. Пролунало 

багато щирих молитв за Україну і кожен сподівається, що Бог їх почує, пошле нам щастя, мир та 

спокій, чисте блакитне небо над головою.  

 Вкінці уроку відбувся флешмоб «Повертайся живим». Його естафету було передано нашим 

випускникам .  



Ми хотіли, щоб всі збагнули, що наша земля найкраща і ми є її захисниками, крім нас 

українців її ніхто не врятує. Кожен з присутніх  знову собі довів, що Україна для  нас найрідніша, 

наймиліша, найкраща…  

Також учні 8-го класу хочуть подякувати  4-му, 6-му та 11-му класам, які не тільки 

приділили свою увагу заходу, а також брали участь в ході його проведення. Висловлюємо велику 

вдячність Вітчук Оксані Валерівні, класному керівнику 8 класу, яка зробила неймовірно великий 

вклад у цю подію. 

Загалом урок  був сповнений патріотизму та любові до своєї держави, до України. І ми 

віримо, що Україна була і буде незалежною та цілісною,що все налагодиться. 

 
МИ - ЄДИНИЙ НАРОД І НІКОМУ НЕ ДАМО СКРИВДИТИ НАШУ ЗЕМЛЮ . 

 

  

Ковальчук Дмитро, 

 учень 8 класу Бабинської ЗОШ, 

центр «Вибір» районної ради 

старшокласників «Стріла 
  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Благодійний  ярмарок 
 

 

Учнівським комітетом та 

комісіями юних волонтерів, 

фінансово – господарської 

діяльності Воскодавського НВК 

«ДНЗ–ЗОШ І–ІІІ ст.»  проведено 

благодійний  ярмарок. Гроші (в 

сумі 400 гривень), отримані від 

продажу кулінарних виробів, 

сувенірів, переказані на 

поповнення мобільних рахунків 

жителям села Воскодави, які 

перебувають на Сході країни та 

беруть участь в АТО, а саме: 

Ковтонюку Руслану, Рудику 

Руслану, Негодюку Василю, 

Кондратюку Віктору,. Частина 

коштів у сумі 600 гривень буде  

передано для поранених у Рівненський військовий госпіталь. Також учні молодших класів 

передали свої малюнки воїнам-захисникам у зону АТО. 

 

 Ющук Надія, учениця 9 класу,  

заступник голови учкому Воскодавського 

 НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», центр  

«Паросток» районної ради старшокласників 

«Стріла»  
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