
танцювальних па і т.д.. 
Кожен табірний день був 

присвячений 
певній темі: день 
загону, день ро-
зваг, день фантазе-
ра, день здоров'я, 
день казки, день 
екології, день ми-

стецтв, день друзів, день-
туриста, моє село - окраса 
України, день історичної 
слави, день інспекторів, 
день гумору. Табірний 
день щодня розпочинався 
робочої лінійки, виконан-
ня табірної пісні, ранкової 
зарядки та урочистого 
підняття прапору табору. 
16 червня відбулося  за-
криття табірної зміни.  
Кращих учасників наго-
роджували грамотами та-
бору. 

Літо – це час, коли діти 
мають можливість зняти 
психологічне напруження, 

набуте за рік, уважно по-
дивитись навкруги та по-
бачити поруч щось 
надзвичайне. Де ще шко-
ляр буде почувати себе 
вільним, незалежним та 
водночас активним і по-
трібним, як не в період 
літніх канікул у пришкіль-
ному таборі чи дитячому 
майданчику? 3 думкою 
про цікаве ко-
рисне дозвілля та 
з метою ре-
алізації права 
кожної дитини на 
повноцінний відпочинок, 
забезпечення змістовного 
дозвілля, задоволення ін-
тересів і духовних запитів 
відповідно до індивідуаль-
них потреб з 01 червня по 

16 червня 2017 року у 
нашій школі 

працював  пришкільний 
табір денного перебування 
«Сонечко».  У цьому році 
у ньому оздоровлювалося 
50 учнів школи, які були 
розподілені у три загони: 
"Капітошка", "Посмішка", 
"Веселка". Було організо-
ване дворазове харчуван-
ня. Діти залюбки відвіду-
вали табір. На урочистому 
відкритті табірної зміни 
звучало багато пісень. 
Діти кожному загону при-

думали назву та девіз. 
Куди не прямувала б 
дітвора, вони 
постійно вигукували 
веселі речівки . Вихо-

вателі табору старалися 
зробити відпочинок 
дітей цікавим та весе-
лим: грали ігри, ходили 
у похід, співали, змага-
лимся, вправлялися у 

10 червня на базі школи відбувся ІІІ-й обласний пленер 
майстрів солом'яного мистецтва "Житнє поле" на тему 
«Дерево життя». Пленер був присвячений 25-річниці Во-
линського осередку Національної спілки народних майст-
рів України та пам'яті Руслани Вронської. Учасниками 
заходу стали випускники та учні студії «Житечко», керів-

ники гуртків декоративно- 
ужиткового мистецтва рай-
онів Волинської області, 
учителі образотворчого ми-
стецта та інші гості. Відк-
риття пленеру розпочали 
виконанням флешмобу на  

пісню Наталії Бучин-
ської «Україна - ви-
шиванка», який під-
няв настрій усім при-
сутнім на цілий день. 
За традицією учасни-
ки виїхали у житнє 
поле на заготівлю матеріалу, а потім закипіла робота... 
Заслужений майстер народної творчості України Крав-
чук Марія Василівна провела майстер-клас з виготовлен-
ня “Дерева життя”. Дякуючи майстрині, кожен учасник 
пленеру виготовив свій виріб з соломи.. 

У цьому номері: 

Пришкільний 

табір денного 

перебування 

«Сонечко» 

1 

Житнє поле 1 

Подорож краї-

ною дитинства  
2 

Підготовка 
школи до ново-
го навчального 

року  

2 

Подорож в Кар-
пати 

2 

Проба пера 2 
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Протягом червня –липня триває 
підготовка приміщення школи до но-
вого навчального року. Радує, що всі 
учні докладають багато зусиль: ство-
рюють затишок у своїх класних кім-
натах, вирощують чудові вазони, до-
глядають за квітами на шкільних 
квітниках, щоб у вересні школа 
зустріла всіх гарною та ошатною. 
Учні 5,6,7,8 класів крім цього догля-
дають за овочами на шкільному го-

роді. Вони вирощують моркву, столо-
вий буряк, цибулю, огірки, капусту, 
квасолю, щоб забезпечити шкільну 
їдальню цими продуктами на зиму. 
Адже вирощене власними руками 
набагато смачніше. Учні 10 класу на 
чолі із класним керівником Власюк 
Ніною Іванівною протягом усього 
літа працюватимуть на квітниках. 
Косметичні ремонти у класах прово-
дять прибиральниці приміщень шко-

ли, а також майстер поточного ремон-
ту Крисак Михайло, під керівництвом 
завгоспа школи Андросюка Віктора.  

Дякуємо дітям, батькам, вчителям, 
молодшому обслуговуючому персо-
налу, всім, хто допомагає перетво-
рювати нашу школу в сучасний 
навчальний заклад. 

 

Промчала весна, дев'ята весна. 

Дев'ята весна в стінах рідної школи. 

Про світлу весну та дружбу шкільну 

Забути не можна ніколи. 

10 червня в нашій школі пе-
ред  довгоочікуваними літніми каніку-
лами дев’ятикласники востаннє у 
цьому навчальному році зібралися в 
школі. Наша школа була у сяйві 
квітів, святкового вбрання, добрих і 

щирих посмішок. Вручення свідоцтв 
про базову загальну освіту. Для   
дев’ятикласників це особливий день: 

це і підсумок року, і кардинальні 
зміни, адже більшість продовжить 
своє навчання у стінах рідної школи, а 
дехто вже обрав майбутню професію і 
навчатиметься в інших навчальних 
закладах.   Святково одягнені юнаки 
та дівчата в цей день приймали вітан-
ня від адміністрації школи, першої 
вчительки, класного керівника та 
батьків. Вся шкільна родина зібралася, 
щоб привітати учнів 9-го класу.  

Учні нашої школи люблять отримувати нові 
враження, пізнавати світ, свою країну. А тому 
із величезним задоволенням здійснили поїздку 
у Карпати. Наша група складалася із 20 турис-
тів. Ініціаторами були дев`ятикласники та їх-
ній класний керівник. Долучилися також учні 
8 та 10 класів і навіть мами та старші друзі. 

3 дні подорожі були насичинеми і захоплюючими. У перший день відвідали Маняв-
ський водоспад та  давній Манявський скит, піднялися до блаженного каменя, а по-
тім розселилися у гарних, комфортних будиночках в гостиних господарів. Другий 
день був найвідповідальніший—сладження на Говерлу. І всі члени нашої групи під-
корили цю найвищу гірську вершину України. Хоча було не дуже легко. Але краса, 
що відкрилася з Говерли, забрала будь-яку втому. А гірське джерело повернули си-
ли. Потім були ярмарки біля підніжжя гори та у Ворохті. Всі придбали сувеніри та 
подарунки друзям і батькам. 

Третього дня побували у Буковелі, покаталися на підйомнику, полюбувалися гора-
ми, що парують після дощу, порозважалися і пої-
хали в Яремче, візитівку Карпат. Там  знову слу-
хали шум водоспаду, робили гарні фотознімки та 
тратили на подарунки гроші, що лишились, адже 
колоритний ярмарок нікого не лишав байдужим. 

Повернулися додому втомлені, але щасливі. Буде 
що згадати про літо 2017. 

           Дикі лебеді  

На ставочку біля хати 

Починаю я гуляти. 

І що бачу я у сні? 

Дикі лебеді ясні, 

Всі біленькі і чистенькі, 

Наче вдома біля неньки. 

І хлюпочуться в воді, 

Наче качечки малі! 

Але раптом полетіли— 

І пір`їночку згубили. 

Її швидко підняла 

І додому понесла. 

            Анастасія Красак,  

                   учениця 6 класу 


