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Твори, фантазуй сміливіше –
шукай шляхів виконання рішень!
Участь гощан у
Всеукраїнському зльоті лідерів.
Наш час потребує лідерів нового покоління. Людей компетентних,
відповідальних, здатних мислити неординарно. Ось чому необхідні
пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особисті переконання,
спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має
організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має
бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.
Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий
шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень,
що відбуваються у нашому суспільстві.
28-30 жовтня 2014 року у місті Києві відбувся Всеукраїнський зліт
лідерів.
Учні з кожної області нашої прекрасної України зустрілись, щоб
обмінятись досвідом.
Мені, як заступнику голови обласної ради старшокласників
«Імпульс», теж довелось там побувати. Проживали ми в Національно
еколого-натуралістичному центрі.
І розпочались чудові 3 дні позитиву та спілкування.
Представлялись проекти, спрямовані на підтримку українських
військових в зоні АТО, поранених в госпіталях.
Цікаві квести «Єдина країна» та «Ми єдині» не давали лідерам
сумувати та розвивали наше мислення. Поділ на команди допомагав нам
зрозуміти, що ми дійсно сильні коли разом.
Відбувались цікаві майстер-класи НЕНЦУМ.
По вечорах проходили творчі зустрічі «У колі друзів разом».
Відвідали державний центр позашкільної освіти та змогли взяти
участь у круглому столі «Вільний мікрофон».
Вільний час проводили на тренінгах із тайм-менеджменту та
файндрайзингу.
Попрацювали в інтерактивних локаціях з питань реалізації
соціальних та благодійних проектів, акцій. Прийняли проекти до Плану
роботи Учнівської Ліги України.

Закрили зліт мистецьким флеш-мобом «Почни із себе», який можна
побачити на офіційних сайтах освіти Рівненщини.
Після зустрічі залишилось багато теплих вражень. Кожен із нас
зрозумів, що не важливо з якої ми області, куточка країни – але ми
єдині. Разом –– ми сила, яка має змогу, а головне велике бажання, щось
змінити у сучасному суспільстві, котре так потребує допомоги.
Наш український учнівський колектив сильний і організований, з
чіткою системою самоврядування й відповідальності перед
суспільством за своє навчання та свої вчинки.
Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхів виконання рішень!
Озарчук Анастасія – голова Гощанської
районної ради старшокласників «Стріла»,
заступник
голови
обласної
ради
старшокласників Рівненщини «Імпульс»,
учениця 11 класу Малятинського НВК

Наші зустрічі
Якщо не я, то хто?
Один дзвінок і все…дорога
туди…на війну.
- Подзвонили із сільської
ради та сказали, що потрібно
з'явитися у військомат. Поїхав.
Пройшов медичну комісію та
отримав квиток на війну, розказує Ігор Сінчук, житель
села Бугрин.
Дружина слізно просила не
їхати. Але він не слухав, і
готувався в дорогу із думкою
«Якщо не я, то хто?»
Ігор Володимирович був у зоні
АТО
від
самого
початку.
Спершу його направили в місто
Мукачево, згодом - у місто Лубни Полтавської області. Рідним
телефонував рідко.
На фото Ігор Сінчук з сином Сегрієм, м. Мукачево.

Кілька днів тому приїхав у село у тижневу відпустку. Не діждавшись
сина з війни помер батько.
При зустрічі Ігор Володимирович розповів тільки те, що воїнам дуже
допомагають волонтери: забезпечують продуктами харчування та
деяким одягом. А також допомагають морально – привозять листи
дітей. І це дає стимул воювати, захищати Україну. Більше не розповів
нічого. Йому боляче згадувати про те, що там відбувається.
- Там страшно, але ми впораємось!, - впевнено говорить Ігор Сінчук.
Відпустка закінчиться зовсім скоро і Ви, Ігоре, знову вирушите в
зону антитерористичної операції. Знову будите там під кулями
захищати нас. Дякую Вам за те, що відвойовуєте мирне небо над
нашими головами. Прийміть мої щирі співчуття з приводу непоправної
втрати. Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я. Повертайтеся
живими. Ми будемо за Вас молитися.
Давидюк Юлія, заступник
голови учкому КЗ «Бугринський
НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.-АТЛ»,
учениця 11-А класу

Зустріч на порозі батьківської хати
В Річицькому НВК учасників АТО з рідного села Степанюка Юрія і
Онищука Віталія знають і люблять. Для школярів вони справжні герої.
Захисникам присвячують композиції квітів, поетичні рядки, вироби
гуртківців, пишуть листи, побажання.
Патріотів Юрія і Віталія, не можна було не помітити, ще тоді, коли
вони навчались в школі. По-особливому хлопці вболівали за наших
футболістів, боксерів, тому захищати жовтоблакитну Україну для них
справа честі. Онищук Віталій охороняє кордони України в місті
Некішино. Юрій Степанюк в станиці Луганська.
Юрій отримав відпустку на десять днів. Учні запросили бійця АТО в
школу. Десять днів сплановані так щільно, що боєць не зміг прийти до
школи. Тому ми вирішили самі прийти додому воїна. Зустріч відбулася
на порозі батьківської хати. Такої неофіційної і теплої зустрічі я не
пам’ятаю. На воротах здіймався в небо жовтоблакитний прапор,
привезений зі Сходу, пропахлий порохом…
Юрій вийшов нас зустрічати на поріг. Його очі світилися зігрітим
батьківським теплом. На якусь мить всі розгубилися і зовсім забули про

вітання, запитання. Ми щиро вдивлялися в голубі очі хлопця, а в них
світилась впевненість, дорослість, доброта, любов і ще щось стурбовано
загадкове…
Слово взяли учні п’ятого класу. І полилися поетичні рядки, написані
школярами. Голос Віталії Добродій тремтів, очі наповнили сльози:
Війна… Дві сторони як завжди.
Там гради, смерчі, урагани…
А тут шкільний автобус,
І підбитого піврафа.
Це як Давид супроти Голіафа.
Та з нами мир, Господь і правда.
Прокопчук Віталій продовжив:
Гради сипались вночі,
Дівчата в білому вбранні їх переймали,
То матусині молитви,
Бійців охороняли.
Восьмикласники подарували Юрію шоколадки і світлини з
побажаннями – вертатись живим. Дев’ятикласники купили солодощів в
дорогу. Вчителька української мови Галина Валентинівна, подарувала
кишенькову Євангелію і побажала Господньої охорони. Юрій,
зворушений до глибини душі, зняв шарф з надписом «UKRAINE» і
пов’язав Галині Валентинівні.
Боєць запевняв
нас, що українські
воїни – патріоти
захищають
рідну
землю. «Хто підняв
меч, той від меча і
загине» – упевнено
сказав
Юрій.
Посипались
запитання.
Тетяна
Хатмуліна запитала,
що є найбільшою
віддушиною
в
холодному бліндажі,
нескінченних бомбардуваннях. І почули коротку відповідь «Господь і
молитва, а ще допомагають священники. Вони вселяють впевненість,

лікують душевні рани, підтримують листи дітей з різних куточків
України, велику допомогу надають волонтери».
Учні на прощання побажали Степанюку Юрію здоров’я і Господньої
охорони. Зворушені зустріччю, ми поверталися в школу, по черзі
пов’язуючи подарований шарф, такий блакитний як очі Юрія, такий
сонячно-жовтий як щира усмішка солдата.
По закінченню зустрічі в школі учні вирішили повісти шарфик на
видному місці в кабінеті української мови, аби він нагадував всім про
зворушливу та незабутню зустріч.
PS: Нещодавно, ми дізналися, що у десятиденну відпустку має
повернутися до рідного села Онищук Віталій. Учні школи вже почали
готуватися до цієї події і по можливості хочуть запросити хлопця до
рідної школи. Сподіваємося, ця зустріч буде не менш теплою та щирою
і додасть хлопцям сили і наснаги захищати кордони рідної країни
надалі.
Наталія Сай,
заступник голови центру
«Паросток» Гощанської районної ради
старшокласників «Стріла», учениця 9 класу
Річицького НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів»

Новини з центрів
Лідер - це той, хто веде інших до лідерства
У четвер, 4 грудня, відбулося засідання центру «Пізнай себе»
районної ради старшокласників «Стріла» з питань культури, дозвілля та
здорового способу життя, школи «Лідер» на базі Гощанської ЗОШ I-III
ст..
На засіданні були
присутні
педагоги
–
організатори та голови
учкому Гощанської ЗОШ
I-III ст., Горбаківського
НВК
«ДНЗ-ЗОШ I-III
ст.»,
Синівського,
Мнишинського,
Андрусіївського,
Липк
івського НВК «ДНЗ-ЗОШ I-II ст.», Красносільської
ЗОШ I-II ст..
Розпочала засідання Монько Тетяна, голова
центру, учениця Горбаківського НВК, яка розповіла
про роль учнівської ради у підготовці та проведенні
КТС спортивно-оздоровчого спрямування. Вона
продемонструвала власні досягнення у презентації.
Не менш цікавими форми роботи були представлені
Хасімовою Тетяною, головою учкому Синівської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Лідери є завжди попереду від усіх, саме вони
своїми ідеями змінюють світ на краще, завжди
перебувають у центрі подій. І хоча вони, ще є
школярами, але сучасну ситуацію в Україні
сприймають дуже серйозно. Саме тому Іллюк
Ольга, голова учкому Красносільської ЗОШ I-II ст.,
репрезентувала проект «Вічна слава героям», який нікого не лишив
байдужим.
Впродовж тривалого часу діти усіх шкіл старалися допомогти
військослужбовцям, організовували різні ярмарки, благодійні концерти,
метою яких було зібрати якомога більше коштів. Прозвітувала про

проект «Допоможемо пораненим» Скоробагата Ірина, голова учкому
Липківського НВК. До обговорення долучилися усі члени центру,
розповідаючи про свою роботу над цим проектом.
Усі лідери, окрім якостей організатора, мають у собі безліч
талантів.
Про хід реалізації обласного проекту
«Талановите покоління» розповів Степанчук Назар,
голова учкому Мнишинського НВК.
Цікавий тренінг на тему «Я, як цінність»
провела
Лукащук
І.В.,
педагог-організатор
Гощанської ЗОШ, де кожен зміг проявити себе у
різних видах діяльності (індивідуальних та
групових), а також дізнатися більше про своїх
колег.
І, насамкінець, узгодили план проведення
наступного засідання. Загалом усі лишилися
задоволеними і натхненними новими ідеями. Тож сміливо можна
говорити, що поки в нас є такі лідери, то ми і маємо майбутнє.
Кур’ят Оксана,
секретар Гощанської районної
ради старшокласників «Стріла»,
голова учкому Гощанської ЗОШ I-III ст.

Юні волонтери – конкретні та дієві люди
Учнівським комітетом та комісією юних волонтерів та фінансово
– господарської діяльності Воскодавського НВК «ДНЗ – ЗОШ І –ІІІ
ст..» проведено благодійну ярмарку. Гроші, отримані від продажу,
використані на поповнення мобільних рахунків жителям села
Воскодави, а саме: Ковтонюку Руслану, Рудику Руслану, Негодюку
Василю, Кондратюку Віктору, які перебувають на Сході країни ( в сумі
400 гривень). Частину коштів, а саме, 600 гривень буде передано в
Рівненський військовий госпіталь. Учні молодших класів передали свої
малюнки учасникам АТО.
Шакура Тетяна,
голова учкому Воскодавського НВК

Культурний вісник
Не підкорені голодом – непереможні нині!
Голодомор 1932-1933 рр. – чорна сторінка в історії українського
народу. Дослідники називають різні цифри загиблих під час геноциду:
5, 7, 9, 10 мільйонів. Але, в будь-якому випадку, мова йде про мільйони
безневинних жертв.
22 листопада – у четверту суботу місяця – відзначається День
пам’яті жертв Голодомору. Цьогоріч для вшанування пам’яті у
Бугринський НВК завітали артисти Рівненської обласної філармонії.
Чесно кажучи, слухати історичні факти про Голодомор 1932-1933 рр.
було важко: серце стискалося від однієї лише думки про лихо, що
спіткало українців. Артисти філармонії майстерно передали шляхом
музики, слова всю глибину трагедії, викликаної жахливим свавіллям
владних структур. Адже голодне лихоліття, яке тривало майже 2 роки,
явище не природне, а цілком рукотворне. Тож від імені учнівського
колективу хочу подякувати Рівненській обласній філармонії за візит.
Сподіваємося, що це не остання наша зустріч в стінах Бугринського
НВК.
Глибокий слід, залишений Голодомором в історії України,
накладається на слід від інших трагедій, що випали на долю нашого
народу у ХХ ст.: Громадянська війна і Голод 1921-1923 рр., репресії
1437-1938 рр., війна 1941-1945 рр., німецька окупація, Голокост, Голод
1946-1947 рр. і, зрештою, події сучасності: Євромайдан, неоголошена
війна з Росією, АТО. Невже, переживши стільки лиха, зараз програємо?
Вірю, що ні!
Катерина Трусик,
учениця 11-А класу КЗ
«Бугринський НВК: ДНЗ-ЗОШ
І-ІІ ст.-АТЛ,,

член учнівської ради,
Пресцентр,
гурток «Юнпрес»

День справжнього чоловіка
Нещодавно Україна відзначала День Збройних Сил України, який бере свій
початок з далекого 1991 року.
Від того дня минуло багато часу, проте є дещо, що не тільки залишилося без
змін, а й примножилося в українській армії. Це відчуття патріотизму,
самовідданості, мужності, стійкості, сміливості, безкомпромісності по
відношенню до ворога, бажання битися та стояти до кінця за кожен клаптик землі.
Сьогодні Україна переживає не легкі часи. За її цілісність та незалежність
воюють відважні, сильні чоловіки. Український воїн-захисник є найбільшим
предметом гордості в сучасному українському суспільстві.
В цей день усі громадяни країни висловлювали свою повагу українським
солдатам та офіцерам, які на сході України в нелюдських умовах боронять мирне
життя українців від московської орди.
Вітали захисників країни і учні Іллінського НВК. До актової зали завітали
майбутні захисники, батьки та всі, хто мав бажання весело провести час. Але
найважливішим гостем був присутній воїн АТО - Климентович Сергій Євгенович.
Пастушок Сергій Іванович та Рожков Олександр Володимирович не змогли
завітати особисто, оскільки знову перебувають в зоні проведення
антитерористичної операції, тому на свято прийшли донька Сергія Івановича та
дружина Олександра Володимировича. Цим гостям були вручені квіти та невеликі
подарунки.
Присутнім дарували музичні композиції, читали вірші та розказували
гуморески, а також продемонстрували невелику веселу сценку «Осінній призив».
В залі панувала дуже тепла атмосфера. Всі пройнялися духом патріотизму. Та
зробили висновок, що справжня сила української армії проявляється в доблесності
та честі солдатів і офіцерів.
Український воїн, ти - надійний захисник, відданий патріот. Ти людина, для
якої честь, свобода і незалежність далеко не порожній звук. Дякую тобі за це.

Давидюк Юля, заступник
голови учкому КЗ «Бугринський
НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.-АТЛ»,
учениця 11-А класу

День боротьби зі СНІДом.
1 грудня у Горбаківському НВК було проведено виховну годину
приурочену Дню боротьби зі СНІДом. Учні 8 класу, які підготували
цей захід, розповіли школярам 5- 11 класів про те, наскільки важливо
знати і берегтися від страшної хвороби. Члени центру «Дозвілля»
учнівського врядування показали усім присутнім інсценізацію

«Сповідь», яка не лишила нікого байдужим. Учениця 6 класу
Шушковська Дарина зачитала власний вірш « Я не винна», після якого у
залі ще декілька секунд стояла повна тиша…..

По закінченню заходу ведучий Сойко Костянтин, учень 8 класу,
додав: «Ми повинні усвідомити усю небезпеку, яку несе СНІД, що може
увійти у кожен дім». А члени центру «Дозвілля» та центру «Наші
волонтери» роздали усім присутнім червоні стрічки, які є символом
боротьби з СНІДОМ.
Марчук Тетяна, учениця 10 кл,
голова прес-центру учкому
Горбаківського НВК

Свято калити у гімназії
13
грудня
православні
християни
відзначають свято на честь святого апостола
Андрія Первозванного. Водночас день Андрія
був в народі великим зимовим молодіжним
святом. Напередодні свята дівчата, зазвичай,
ворожили на свого суженого, заміжжя.
Особливе місце у цей день займає обрядова
гра «Калита», в якій брали участь дівчата і
хлопці.

Дівчата
збиралися
разом і пекли Калиту великий круглий корж із
білого борошна. Кожна
дівчина повинна була
взяти участь у ньоиу. Тісто
місили всі по черзі,
починаючи від найстаршої
дівки і до наймолодшої
дівчинки. Посередині коржа робили дірку. Солодке з медом тісто пекли
в печі і так, щоб важко було відкусити. Зверху Калиту намащували
медом. Для виготовлення її брали «непочату воду» або ж настояну на
пахучих травах, зокрема, на любиcтку.
На вечорницях, коли збиралася молодь разом, Калиту, за
допомогою стрічки, підвішували до стволока (балька) посередині хати,
а потім стрибали, щоб вкусити. Після цього брали горнятко з медом, на
дно якого клали перстень. Хлопець мав дістати той перстень губами, але
так, щоб не вмочити власного носа. Вважалося, якщо хлопець дістане і
носа не вмочить - ожениться і буде щасливим.
У нашому ліцеї також не забувають про такі звичаї, і тому 12
грудня, на передодні свята Андрія, наші дев’ятикласники разом з
класним керівником Костюк О.В. організували для всіх святковий вечір
«Андріївські вечорниці».
Цікаво було побувати в гостях у господині Псуй С., яка була рада
приходу дівчат та хлопців у свою оселю, прикрашену в українському
стилі. Всі разом співали українських пісень, дівчата вчилися ворожити,
а хлопцям вдалося відкусити шматочок медяної Калити.
А
на
закінчення
всіх
гостей
почастували смачними варениками.
Всі присутні були задоволені та зі
святковим настроєм залишили залу.
Світлана Сидорець,
учениця 9 класу,
гурток журналістики
Гощанської районної гімназії

Королева осені - 2014
24 жовтня 2014 в Красносільській школі відбулося свято дівочої
краси – «Королева Осені – 2014» для дівчат зі старших класів (5-9).
Юні красуні виглядали, мов казкові принцеси, а старшокласниці
були справжніми королевами. Усі дівчата продемонстрували свої
таланти у конкурсній програмі. Старшокласниці змагалися у конкурсах:
«Представлення», «Інтелектуальний конкурс», «Склади прислів’я»,
«Юна квіткарка». Дівчата виявили свою фантазію та майстерність і
виготовили одяг своїми руками. Також кожна з учасниць представила
зачіску. Завершальним етапом стала розповідь учасниць про своє
найбільше захоплення – конкурс «Моє хоббі», в якому красуні показали
свої малюнки, вироби своїми руками, зібрані колекції та виконання
пісень під гітару
Об’єктивне
журі не знайшло
одну-єдину «Міс»
серед учениць 5-9
класів, так як
після усіх виступів
та конкурсів всі
красуні мали рівні
шанси!
Отже,
кожна з учасниць
отримала
свій
власний титул і
диплом учасниці
конкурсу:
«Міс
скромність»
Дячук Єлизавета (5 клас), «Міс Чарівність» - Іллюк Юлія (6 клас), «Міс
Фотомодель» - Гуменюк Анна (7 клас), «Міс Загадковість» - Тодосієва
Маргарита (8 клас), «Міс Фантазія» - Чумак Ольга (9 клас).Майже з
однаковою кількістю балів лідирували Чумак Олександра (9 клас), яка
отримала 2 титули «Віце міс Осінь» та «Міс глядацьких симпатій»,
ГУРІНЧУК ДІАНА (8 клас) отримала титул КОРОЛЕВА ОСЕНІ –
2014». Вітаємо учасниць і переможця!!!
Іллюк Ольга, голова учкому
Красносільської ЗОШ І-ІІ ст.

Проба пера
Я не винна
Усі чомусь тікають від мене,
Бояться навіть ближче підійти.
Я мрію, друзі, бути такою, як ви,
Я хочу жити, вчитися, творить.
Чом саме я? Невже я особлива?
Не перестану думать ні на мить,
Почула вирок :«Ти ВІЛ позитивна»,
А іншим словом – хвора я на СНІД.
Питаю : «Мамо, де воно взялося?
як тепер з таким прожить?»
Почула я від мами десь крізь сльози :
«Я, доню, також хворая на СНІД».
Не відвертайтеся, не треба.
Ніхто не знає що кого де жде.
Та я бажаю і для вас, й для себе,
Нехай Господь від бід нас відверне.
Шушковська Дарина,
учениця 6 класу, Горбаківського НВК

Осінь
Уже дощить, жовтіє листя
та іній сонце покрива.
Це осінь, ось вона – пожовкло листя,
Холодний дощ і рання вже зима.
Вона прийшла, немов,
ніким неждана,
в барвистім жовтім ковпаку.
Вона була холодна
й дуже рання,
любила дощову красу.
Збиралась інеєм у полі
і жовтим листям у садку.
Вона надходила поволі й зникала
десь аж у гайку.
Гринчковська Катерина,
учениця 9 класу, Букринський НВК

*****
Я хочу так уже зими,
веселі сніжки та розваги,
але із цим прийде тоді
холодний вітер і прощання.
Так хочеться уже зими,
де буде тихо на душі.
Де сніг прикриє всі печалі
І здійснить мрії вже мої
Я хочу так уже зими...
Гринчковська Катерина,
учениця 9 класу, Букринський НВК

Збережімо і любімо
Україна – це калина,
ще й пороги Дніпра.
Україна – це дитина,
яка ще не виросла.
Виростай же, розквітчайся, бо уже пора.
Глянь у сад зелений пишний, грає дітвора.
Україна – це країна
вільних козаків
Україна – це держава
кращих чумаків.
Як Хмельницький з Сагайдачним
вправно воювали,
як курили люльку сміло,
бенкети справляли.
Ми повинні Україну
відстоять в складний момент.
Не забути про калину,
і про те, що склав поет.
Так не можна, щоб пихаті
вороги ішли до нас.
Так не треба, щоб лиха ті
повторились у наш час.
Збережімо і любімо нашу Україну,
не дамо нечесним людям скривдить Батьківщину!
Сидорець Світлана,
учениця 9 класу, Букринський НВК

Повертайтеся живими
Повертайтеся живими!
Ми всі чекаємо вас,
ви захищаєте країну, сміливо
з вірою в серцях.
Щоб Україна-мати голубила синів,
синів, що підростають,
тих сизих солов’їв.
Не здавайтесь, хлопці!
Ми віримо у вас,
ви козаки-запорожці, із запалом в серцях.
Для мене ви герої
увінчені уже
в історії країни,
що славу береже.
Гринчковська Катерина,
учениця 9 класу, Букринський НВК

Зумій усе
Є істина у світі,
лиш зрозумій її:
радіти кожній миті,
відведеній в житті.
Зумій себе пізнати,
і зрозуміти все,
щоб горя не зазнати,
хай щастя лиш іде.
Можливо, буде важко,
можливо, навпаки,
але ти знаєш, тяжко
буває не завжди.
Ніколи не здавайся,
не опускай руки.
Усе іде на щастя
це зрозумій і ти.

Світлана Сидорець,
учениця 9 класу, Букринський НВК
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