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Шановні колеги!
19 листопада 2014 року на
базі центру позашкільної освіти
проведено ІХ Форум батьківської
громадськості
«Співпраця школи і
сім’ї у формуванні
всебічного розвитку
дитини як особистості і найвищої
цінності держави».

19 грудня в Україні відзначається День Святого Миколая –
одне з найсвітліших і найрадісніших свят усього християнського
люду.

Вітаємо Вас
з Новим 2015 роком та Різдвом
Христовим!
У переддень новорічних та різдвяних свят хочемо
побажати всім нам Миру, міцного здоров'я, злагоди та віри. Віри в себе, віри в людей, віри в те, що,
незважаючи ні на які перепони, будь-яка справа,
якщо вона робиться від щирого серця та з любов'ю
буде успішною. Давайте увійдемо в Новий рік із
чистими помислами, наповнимо його добрими
справами, гідними вчинками, любов'ю до наших
рідних і близьких.
Нехай робота на освітянській ниві приносить вам
успіх та задоволення і примножує ваш достаток, і
нехай символ нового року - вівця, що асоціюється з
покірністю та витривалістю, допоможе вам повірити в свої сили, додасть наснаги та оптимізму, і
поведе вас до нових висот та досягнень!
Нехай ці прекрасні зимові дні принесуть добро,
спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Щиро віримо, що всі негаразди залишаться в минулому.
З повагою начальник відділу освіти
Н.Стасюк

Вони молоді, енергійні. Їм би
любити, створювати сімї, здобувати професії. Але це відійшло
на потім. В такому віці хлопці вже знають
ціну життя, запах
пороху,
втрату побратимів.

Голова райради профспілки
В.Твердюк
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Про підсумки атестаційної експертизи Сварицевицького навчальновиховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»
У період з 05 по 19 листопада 2014 року
відділом освіти проведено атестаційну експертизу Сварицевицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. –
ДНЗ».
Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в
галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною
стратегією розвитку освіти України.
Проведена певна робота зі створення умов
для здобуття учнями повної
загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної
бази школи.
Основні нормативно-правові документи,
які регулюють діяльність школи, відповідають
заявленому типу і статусу навчального закладу.
Експертиза навчальних досягнень учнів за
результатами контрольних випробувань показала високий рівень. Розбіжність за результатами річного оцінювання навчальних досягнень
учнів та проведених комісією контрольних робіт відповідає середньому рівню.
Заслуговує на увагу робота адміністрації
школи та педагогічного колективу з питань:
- забезпечення навчального закладу необхідними навчальними площами;
- забезпечення навчально-виховного процесу комп’ютерами;
- забезпечення фаховими періодичними
виданнями для різних напрямів організації навчально - виховного процесу;
-забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою;
- кваліфікаційний рівень педагогічних
працівників;
- залучення дітей соціально незахищених
категорій до позашкільної освіти;
- робота закладу з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі;
- відвідування учнями навчальних занять;
- проходження педагогічними працівниками атестації;
- підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
- організації методичної роботи;
- використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для здійснення навчальновиховного процесу;
- стану дитячого травматизму;
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- організації виховної роботи у закладі;
- забезпечення соціально-психологічного
супроводу учасників навчально-виховного
процесу;
- результативність учнів у олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт;
- творчі та спортивні досягнення учнів;
- частка педагогічних працівників, які мають педагогічні звання;
- виконання річного плану роботи;
- створення позитивного іміджу навчального закладу.
- системність контролю за дотриманням
вимог законодавства щодо роботи загальноосвітнього навчального закладу.
У школі дотримуються санітарногігієнічний режим та умови для підтримання
життєдіяльності школярів та працівників .
Школа працює в напрямі: фінансовоекономічного забезпечення життєдіяльності
навчального закладу, збільшення позабюджетних надходжень. Атестаційна експертиза загальноосвітнього навчального закладу показала, що директор школи Полюхович Олена Михайлівна відповідає займаній посаді. Поряд з
цим у роботі школи є ряд недоліків:
- розбіжність за результатами річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведених комісією контрольних робіт;
- освітній рівень педагогічних кадрів;
- результативності участі педагогічних
працівників у конкурсах фахової майстерності;
- частки коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу.
За підсумками атестації закладом набрано
721 бал.
Враховуючи підсумки оцінки діяльності
навчального закладу, експертна комісія відділу освіти Дубровицької райдержадміністрації порушує клопотання перед регіональною
експертною радою управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації
атестувати навчальний заклад.

«Співпраця школи і сім’ї у формуванні
всебічного розвитку дитини як особистості і
найвищої цінності держави»
19 листопада 2014 року на базі центру позашкільної освіти проведено ІХ Форум батьківської громадськості «Співпраця школи і сім’ї у
формуванні всебічного розвитку дитини як
особистості і найвищої цінності держави».
На форум були запрошені заступники директорів з виховної та з навчально-виховної
роботи, працівники прокуратури, юстиції, відділу кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ молоді та спорту райдержадміністрації.
Перед початком форуму батьків ознайомлено
із основними напрямками роботи
центру позашкільної освіти та проведено майстер клас з теми »Виготовлення виробів у техніці оригамі». Патріотичну поезію для батьків
прочитали учні Дубровицького НВК «Ліцейшкола». Пісня «Солдат України» прозвучала у
виконанні вчителя музики Дубровицької ЗОШ
І-ІІІ ст. №1 Архипової В.В.
Форум відкрила Рабешко Г.З., головний
спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації,
яка проаналізувала стан роботи з батьківською
громадськістю за рік, зупинилась на основних
аспектах формування особистості дитини як
громадянина, окреслила основні проблеми, які
сьогодні стоять перед суспільством, школою та
батьківською громадськістю.
На форумі виступили: Родзін І.М. – голова
районної батьківської ради, Соловей І.Т. – заступник прокурора району, Лобзун О.П. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації, Жакун В.І. – директор районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Задорожний О.Г. – начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації, Кухаревич Н.О. – заступник з виховної роботи Удрицького НВК. Шмідт Ангеліна – заступник голови районної ради старшокласників, Кедрук
Л.В. – методист психологічної служби районного методичного кабінету.
Стасюк Н.І. – в.о. начальника відділу освіти підвела підсумки роботи форуму та висловила побажання подальшої тісної співпраці відділу освіти,
батьківської громадськості та суміжних
служб.
За результатами роботи форуму було
прийнято резолюцію.
Резолюція ІХ районного батьківського форуму
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Ми, учасники районного батьківського
форуму, обговоривши питання удосконалення
роботи з підвищення ролі батьківської громадськості у формуванні всебічного розвитку дитини як особистості,
В И Р І Ш И Л И:
1. Відділу освіти райдержадміністрації:
1.1. Продовжити роботу районної школи
навчання батьківського активу.
Постійно
1.2. Продовжити роботу над реалізацією
виховних проектів: «Збережемо пам’ять про
подвиг», «Шляхами мужності і стійкості»,
«Ніхто не забутий, ніщо не забуто» , створенню
«Книги пам’яті».
До 01.05.2015 року
1.3. На сайтах відділу освіти, навчальних
закладів висвітлювати інформацію про спільну
роботу батьківських комітетів, педагогічного та
учнівського колективів, органів місцевого самоврядування з питань формування моральних
та духовних цінностей, попередження негативних проявів в учнівському середовищі.
Постійно
1.4. Районній психологічній службі продовжити серію просвітницьких заходів для батьків «Уроки довіри» та проведення соціологічних досліджень щодо визначення причин і факторів, що породжують злочинність, безпритульність, бездоглядність, бездуховність, жорстокість та насильство з наступним обговоренням
на педагогічних радах, нарадах заступників
директорів, засіданнях методичних об’єднань,
батьківських зборах.
Постійно
1.5. Методисту з виховної роботи комунальної установи «Дубровицький районний методичний кабінет» вивчити питання щодо
створення районного батьківського клубу.
До 01.02.2015 року

2. Районній батьківській раді, головам батьківських комітетів:
2.1.Щорічно організовувати шкільні форуми батьківської громадськості за підсумками
роботи органів державно-громадського управління.
2.2. Укладати план спільних дій на виконання тристоронньої Угоди між відділом освіти Дубровицької райдержадміністрації, районною батьківською радою, районною радою учнівського самоврядування на навчальний рік.
Щорічно до вересня місяця
2.3. Подавати пропозиції до плану роботи
районної батьківської ради та чергового форуму батьківської громадськості.
До 25 травня щорічно
2.4.Надавати посильну допомогу школі в
організації виховної роботи з дітьми й просвітницькій роботі з батьками.
Постійно
2.5. Продовжити контроль батьківських комітетів навчальних закладів за виконанням відповідних рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо визначення місць, вільних від продажу алкогольних
та тютюнових виробів, дотримання заборони
продажу будь-яких видів алкогольних напоїв,
тютюну дітям та підліткам, куріння дітей та
дорослих на території навчальних закладів.
Постійно
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних
закладів району:
3.1.Забезпечити в закладах освіти комфортні умови для навчання та виховання, збереження та зміцнення здоров’я всіх учасників навча-

Виставка виробів дітей
з особливими потребами
У центрі позашкільної освіти 27-28 листопада, напередодні дня інваліда, відбулася виставка виробів дітей з особливими потребами, у якій
взяли участь 53 учні загальноосвітніх навчальних
закладів району, серед яких 21 дитина, що займається за індивідуальною та інклюзивною формами навчання, які представили 69 виробів.
Це і новорічні листівки, і підставки під гарячий посуд та письмове приладдя, і сувенірні
картинки з паперопластики (у техніках квілінг,
оригамі та кірікомі) і вироби з бісеру (дерева, квіти, вишиті картини), і вироби з дерева та випалювання.
Виставка досить цікава і різноманітна, вона
змушувала зупитинись
кожного відвідувача
центру позашкільної освіти.
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льно-виховного процесу, організації змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей та інтересів дітей і підлітків.
Постійно
3.2.Забезпечити виконання наказу відділу
освіти райдержадміністрації від 01.03.2011
№103 «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року».
Постійно
3.3.Посилити профілактичну роботу серед
неповнолітніх щодо недопущення проявів агресивності та жорстокості між учнями.
Постійно
3.4. Залучати батьківську громадськість до
участі у проведенні спільних свят, змагань,
конкурсів, акцій, до роботи журі та конкурсних комісій.
Постійно
3.5.Організовувати заходи, які сприяють
популяризації сімейних цінностей, зміцненню
сім’ї і зв’язків між поколіннями.
Постійно
3.6.Налагодити чітку співпрацю зі службою
у справах дітей щодо інформування про стан
сімей, які відносяться до неблагополучних, та
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Постійно
3.7.Налагодити чітку співпрацю з органами
місцевого самоврядування щодо питань посилення ролі сім’ї у вихованні дітей.
Постійно
3.8.Продумати чітку тематику проведення
батьківських зборів та виключити питання щодо збору коштів з тематики, якщо такі є.
До 01.12.2014 року
19 листопада 2014 року

м.Дубровиця

Ми живемо у світі, який стрімко розвивається, у світі, де кожний ранок нового дня народжує нові ідеї для побудови майбутнього. І
основна складова цього світу – це людина, яка
має в собі високий потенціал, вірить у свою
справу і чітко знає, чого хоче у цьому житті.
Саме серед таких особистостей, лідерів Дубровицького району, було проведено конкурс
«Лідер року». За це звання змагалися одинадцятеро старшокласників. Всі вони цілеспрямовані, сповнені життєвої енергії, наполегливі,
здатні організувати колектив.
З вітальним словом до усіх присутніх звернулася голова журі Галина Захарівна Рабешко,
головний спеціаліст відділу освіти. Вона зазначила, що роки навчання в старших класах – це
час для наполегливої праці, професійного визначення, вибір власної життєвої позиції, найщасливіші роки бажання жити і творити і побажала всім наполегливості, працелюбності та
досягнення поставлених цілей.
Учасники змагалися у конкурсах
«Самопрезентація» (оцінювалися вміння і навички публічного виступу, а також впевненість, змістовність, логічність виступу); «Робота
з залом» (демонстрація організаторських здібностей, вміння залучити усіх присутніх до певного виду діяльності); «Реклама свого органу
учнівського комітету» (вміння зацікавити слухачів своєю діяльністю); «Питання опоненту» (вміння публічно виступати, логічно мислити, при цьому пам’ятати про свій імідж).
По закінченню конкурсної програми до
зали завітав св. Миколай зі своїми помічника-

18.09.2014 р. у Берестівському НВК
«ЗОШ І – ІІІ ст. - ДНЗ» завершилась акція
«Допоможи ровеснику зі Сходу України». Уч-

ні з розумінням поставилися до ситуації, що склалася в країні. В наше село Берестя прибули три родини з областей, де йдуть бойові дії. Загалом, на даний час в районі проживає біля сорока дітей, вимушених покинути рідні домівки. Багатьом потрібен
притулок, дах над головою, їжа, одяг, малюкам –
іграшки, засоби гігієни… Звичайно, тут їм затишно
й спокійно, але серце болить, думаючи про те, як
там вдома.
Отож, частинкою добра поділилися учні, що
активно долучилися до акції, принесли багато одягу, який був в хорошому стані, шкільного приладдя,
засобів особистої гігієни, взуття, дитячих іграшок.
В навчально-виховному комплексі навчається
четверо дітей зі сходу України. Перш ніж відправити речі у ЦПО, ми надали можливість саме нашим
дітям вибрати собі теплий одяг, шкільне приладдя,
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ми. Він привітав усіх з наступаючими
новорічними святами та роздав солодощі.
За підрахунком балів «Лідером року 2014» стала Дерачиць Ніна, заступник
голови учнівського комітету Туменського НВК.
А в номінаціях перемогу здобули:
«Творча особистість» - Васькевич Софія,
голова учнівського комітету Орв’яницького
НВК;
«Новатор» - Міщур Надія, голова районної
ради старшокласників, учениця ЗОШ І-ІІІ
ст..№2 м.Дубровиця.;
«Оратор» - Яковець Євгенія, голова учнівського Бережківської ЗОШ І-ІІІ ст..
«Ерудит» - Галушко Дарина, голова учнівського комітету Сварицевицького НВК;
«Публічна діяльність» - Жакун Богдана,
голова учнівського комітету Залузької ЗОШ ІІІІ ст.
Переможець конкурсу нагороджений пам’ятною статуеткою, а всі учасники - грамотами та подяками відділу освіти.
Мирослава Антосюк, методист центру
позашкільної освіти

іграшки та засоби особистої гігієни. В село має прибути родина з трьома дітками, їх будинок зруйнований. Ми запросили родичів, які приймуть цю сім'ю
і вони теж відібрали певні речі, переважно шкільне
приладдя, адже знають лише вік дітей.
Адміністрація закладу щиро дякує всім, хто
не залишився байдужим до чужого горя, не став
осторонь проблем у нашій державі, адже всі ми християни і знаємо, що маємо допомагати ближнім у
біді.

25 листопада в центрі позашкільної освіти пройшов районний семінар-практикум з
теми «Створення об’ємних і рельєфних виробів із солоного тіста», на якому були присутні
18 представників загальноосвітніх навчальних
закладів району (вчителі трудового навчання
та початкових класів, вихователі ГПД, керівники гуртків).
Семінар було проведено з метою залучення широкого кола педагогічних працівників загальноосвітніх закладів до вивчення звичаїв українського народу в сфері декоративноприкладного мистецтва, зокрема ліплення з
солоного тіста.
З вітальним словом до учасників семінару
звернулася Галина Захарівна Рабешко, головний спеціаліст відділу освіти Дубровицької
райдержадміністрації. Вона відзначила ефективну співпрацю відділу освіти з центром позашкільної освіти та висловила слова вдячності
працівникам ЦПО за організацію цього заходу.
Микола Ілліч Семенюк, директор центру позашкільної освіти, ознайомив з діяльністю закладу, його досягненнями за останній рік та окреслив перспективи діяльності центру позашкільної освіти.
У теоретичній частині семінару було розглянуто питання:
1. Вимоги до оформлення супроводжуючої документації до районних виставок, конкурсів, тощо (Т.А.Мотрій, заввідділом центру
позашкільної освіти).
2. Тістопластика як засіб розвитку художньої творчості школярів. Презентація
«Мистецтво ліплення з солоного тіста» (М.В.
Антосюк, методист центру позашкільної освіти).
У практичній частині семінару було проведено майстер-клас з теми «Тістопластика –
дива своїми руками» (С.М.Криворучко, керівник гуртків центру позашкільної освіти). В ході
майстер-класу присутні дізналися багато цікавої інформації про цей стародавній вид декоративно-ужиткового мистецтва. Зокрема, від
того як добре було вимішане тісто для ліплення залежатиме його еластичність. Тісто після
вимішування не повинно прилипати до рук і
кришитися. У процесі ліплення з солоного тіста застосовують такі прийоми як відбитки і
опуклі рельєфи. Відбитки роблять з гудзиків,
гілок, твердих квітів і т. п. Опуклі рельєфи можна зробити за допомогою спеціальних форм.
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Такі форми можна зробити самому з гіпсу або скористатися металевими, з не дуже глибокими малюнками.
Світлана Мартинівна
також
поділилася секретами замішування, сушіння та оздоблення
виробів з тіста.
Щорічно відділ освіти проводить близько десяти районних конкурсів, виставок декоративно-ужиткового мистецтва з
різної тематики. Сподіваємось, що завдяки
проведеному семінару-практикуму довершених експонатів на цих конкурсах побільшає.
Адже, майже у кожному з них є номінація
«Тістопластика».
Мирослава Антосюк, методист центру
позашкільної освіти

Форум батьківської громадськості

зникають розумні діти?». Чому ми, такі освічені й
такі терплячі, ніяк не навчимося бути щасливими?
Як нам, нарешті, навчитися цьому і навчити наших
дітей? Цей фільм дає відповіді на ці питання та розповідає правду про те, що нам заважає жити, і що
потрібно робити, щоб бути успішними і щасливими.
У роботі форуму взяла участь заступник голови районної ради старшокласників «Лідер», яка діє
при центрі позашкільної освіти, Ангеліна Шмідт,
учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Дубровиця, яка висвітлила питання «Формування організаторських та
управлінських умінь учнів у процесі роботи в органах учнівського самоврядування».

19 листопада 2014 року на базі центру позашкільної освіти проведено ІХ районний форум батьківської громадськості «Співпраця школи і сім’ї у формуванні всебічного розвитку дитини як особистості і
найвищої цінності держави».
На форум були запрошені заступники директорів з виховної роботи, працівники прокуратури, юстиції, відділу кримінальної міліції у справах дітей,
служби у справах дітей, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ молоді та спорту райдержадміністрації.
Працівники центру позашкільної освіти взяли
участь у проведенні цього заходу. Програмою форуМирослава Антосюк, методист центру позаму передбачено проведення майстер-класу для батьків з теми «Виготовлення виробів у техніці оригамі». шкільної освіти
Насамперед перед батьками виступив директор
центру позашкільної освіти М.І.Семенюк. Він ознайомив голів батьківських рад із основними напрямками роботи закладу та побажав усім цікаво та корисно провести час.
Майстер-клас провела Лавор О.А., керівник гуртків центру позашкільної освіти, яка вже має подібний досвід, адже проводить подібні заходи не вперше. Цього разу усі присутні виготовляли жіночу
прикрасу у техніці оригамі з кругів. У ході майстеркласу батьки почули багато цікавої інформації про
цей вид мистецтва. Дізналися, що оригамі має терапевтичний ефект - впливає на емоційну сферу людини, що особливо важливо для тих, у кого є різні
проблеми спілкування, хто сором'язливий чи, навпаки, надмірно агресивний.
В той час, коли батьки займалися творчістю,
заступникам директорів з виховної роботи було запропоновано переглянути авторський документальний фільм Іларіона Павлюка «Планета мавп. Куди

Ще одна перемога вихованців центру
позашкільної освіти
У листопаді стали відомі підсумки міжнародного художнього конкурсу «Календар GLOBE 2015»,
проведеного з 12 вересня по 31 жовтня 2014 року
Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, на який учасники надсилали фотографії тему
«GLOBE у моїй школі».
Оскільки, GLOBE – це комплексна програма
дослідження навколишнього середовища, запропоновано було надсилали будь-які цікаві його компоненти: хмаринки, дерева, ґрунт, воду чи повітря, а
також знімки вихованців за роботою на ділянках
спостережень.
Цього року надійшло близько 1800 робіт від
206 учасників з 83 позашкільних і загальноосвітніх
закладів з 16 областей України, які розміщені на
українській сторінці GLOBE у Фейсбуці:
www.facebook.com/globeinukraine.
Враховуючи таку велику кількість конкурсних робіт, ще більш значимою є перемога вихованки гуртка «Цифрова фотографія» Кушнір Ліни,
яка за рішенням журі визнана призером художньо-
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го конкурсу «Календар GLOBE 2015» та нагороджена дипломом ІІ ступеня. Крім цього, її робота розміщена у «Календарі GLOBE 2015» (червень), який
можна завантажити та роздрукувати самостійно
усім бажаючим.
Вітаємо Ліну, хай щастить у подальших творчих конкурсах.
Олена Бабко, заввідділом центру позашкільної
освіти

У серці кожної дитини
живе любов до України!

Вихователі ДНЗ плекають патріотів
Видатний український педагог В. О.
Сухомлинський у книзі «Народження громадянина» писав: «Домогтися того, щоб вихованця
вже з дитинства хвилювало теперішнє та майбутнє Вітчизни, - одна з найважливіших передумов запобігання моральним зривам у дитячі
роки. Патріотичні думки, почуття, тривоги,
патріотичний обов’язок, громадянська відповідальність – це основа почуття людської гідності
Той, у кому ви сформували ці якості душі, ніколи не виявить себе в чомусь поганому, навпаки – він прагнутиме виявляти себе тільки в
доброму, гідному наших ідей, нашого суспільства.»
Ще рік тому ніхто навіть не міг подумати, що така велика хвиля патріотизму охопить
нашу країну. Слова «Я — українець», «Україна
— моя Батьківщина» донедавна вимовлялися
як завчені фрази, без розуміння самої їх суті.
Дуже прикро, що саме трагічні події на Майдані Незалежності, Революція гідності, а тепер і
війна на сході України змусили нас замислитися над справжнім змістом таких знайомих на
слух, а разом з тим, і незрозумілих для нас до
кінця висловів. Саме сьогодні доля людини,
кожної нації, світової спільноти залежить від
духовності й моральності особистості, її порядності та відповідальності, рівня громадянської
свідомості, відчуття належності до рідної землі,
народу. Тож і не дивно, що зараз, як ніколи, є
актуальним питання патріотичного виховання
у контексті духовного розвитку особистості.
Щоб діти стали свідомими громадянами
країни, творцями своєї долі, необхідно, аби вони за час перебування в дошкільному закладі
міцно засвоїли культуру рідного народу, глибоко перейнялися його національним духом,
способом мислення і буття.
11 грудня 2014 року на базі дошкільного підрозділу Берестівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
-ДНЗ» відбулося чергове засідання районного
методичного об’єднання вихователів молодших, середніх груп ДНЗ Дубровицького району з теми «Патріотичне виховання у контексті
розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку».
Цікавим та змістовним було інтегроване
заняття «У серці кожної дитини живе любов до
України» підготовлене вихователем Куницькою Марією Петрівною та музичним керівни-
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ком Довжик Оксаною Олександрівною. Неможливо було без захоплення дивитися на дітей,
які із запалом виконували українські таночки,
пісні про нашу країну, молилися за її долю.
Справжніми патріотами зростають вихованці Берестівського дошкільного навчального закладу «Берізка». Вихователі закладу бережуть та примножують народні традиції. Зусиллями всіх працівників, у закладі облаштована світлиця, в якій проводять заняття з дітьми з
народознавства. Тут, серед барвистих вишиванок, відчуваєш красу народної творчості, її самобутність, багатство.
Учасники семінару зробили висновок,
що в основі вирішення проблеми патріотичного виховання одним із ключових питань є відродження національної культури, фундаментом якої являються усталені народні традиції
та звичаї, що вироблені народом впродовж
усього історико-культурного розвитку. А виховання любові і пошани до державної та народної символіки, повинно посідати одне з провідних місць у системі патріотичного виховання
дошкільників.
Щоб повернути духовні скарби наших
прадідів, ми, батьки і педагоги, повинні допомагати дитині змалечку пізнавати звичаї та обряди свого народу, збагачувати мову скарбами
усної народної творчості, знати державну символіку, любити гарну і милозвучну рідну мову.
Наш кореспондент із Берестівського НВК

Там, де мир – не шукай
собі зла!

попри те, що повернувся додому з тяжким пораненням, весь час жартував, уважно вислуховував запитання кожної дитини і жодного разу
не пожалівся ні на що: «Всього вистачає, все добре, все буде добре».
Воїни, ми хочемо сказати вам сьогодні, що
окрім ваших рідних, коханих за вас молимось
ми, учні вашої школи, ваші вчителі, бо для нас
ви, як рідні, ви наші, берестівські. Але є у школі
особливі діти, їх четверо, і їм особливо боляче –
це діти героїв АТО. Дочка Григорія Боковця,
Ірина, прочитала вірш своєму тату:
Я молюся щоночі, мій тату,
Я і мама, лиш брат мій молодший не зна.
Моя мрія - це ти, коли входиш у хату,
І говориш: «Усе, дорогенькі, скінчилась війна!»
Слова подяки прозвучали від сільського
голови Дашука М.П., директора навчального
закладу Климчука С.Т. Подарунки героям приготував підприємець Колотуша І.І. та молодші
школярі.
Кажуть, що війна цілком змінює погляди
на життя. Людина починає розуміти, що в цьому житті справді важливо, а що так… дрібниці.
У кінці зустрічі ми прочитали лист-звернення
до українців, який написав кіборг Вадим Волк.
Лист закінчується словами: «Там де мир, там щастя. Не шукай собі зла». Ми зрозуміли це
надто дорогою ціною…
Перед солдатом стану на коліна,
Воскову свічку тихо запалю
За те, що захищає Україну
В запеклому жорстокому бою.
І вірю я: настане день розплати,
Господь засудить наших ворогів,
В огні пекельному довічно їм палати,
Бо прокляли їх українські матері.
Миру нам усім, злагоди і благополуччя!

«У кожного солдата був перший бій. Він,
цей бій, на все життя, і в очікуванні його до людини приходить істина, прозріння, усвідомлення себе і свого місця на землі. Коли я побачив
убитих — і ворогів, і наших бійців, скирти трупів — мені більше не захотілося воювати. Ніколи...», — так писав А.С. Буковський, учасник
Великої Вітчизняної війни, кінорежисер. Такими словами розпочалась надзвичайно зворушлива зустріч із героями неоголошеної війни,
учасниками АТО із села Берестя, яка проходила
цього тижня у навчальному закладі.
На жаль, війна на Сході – це не тільки перемоги… І той, хто говорить, що на війні не страшно - або лукавить, або там не був. Підтвердили це і наші воїни, що прибули у короткотермінові відпустки. Боковця Григорія Васильовича,
Пінчука Сергія Івановича, Якимова Василя Павловича учні, педагоги, гості зустрічали стоячи. «Туди не треба йти нікому. Нас там вистачає. Ми вистоїмо», - одразу застеріг Боковець
Григорій, один із берестівських добровольців.
І хоч як не старалися організатори, щоб
зустріч пройшла без сліз – у більшості присутніх кожне слово викликало біль, сльози самі наверталися на очі. Адже ці молоді українські
хлопці - наші рідні, і головне те, що вони повернулися, повернулися живими. Єдине бажання
висловили діти: щоб скоріше припинилася ця
неочікувана для українського народу війна. Ми
перед ними у неоплатному боргу, бо ми тут у
теплі, ситі і гарно вдягнені, а вони там, де холод, іноді голод, іноді немає води, щоб напитись, та є військовий обов’язок, порушити
який означає - зрадити Батьківщині.
Не оминули увагою мам героїв, адже мамина молитва оберігає їх повсякчас. Кожен день,
Головний редактор учнівської газети
який діти провели у зоні АТО, для неї, мов рік.
Клюйко
Анастасія, учениця 11 класу БерестівВони додали сивини у мамине волосся та вже,
ського
навчально-виховного
комплексу
мабуть, достеменно зрозуміли, що тепліше,
аніж біля мами немає ніде, рідніше від мами
немає нікого, вірнішим від мами не буде ніхто.
Засипали запитаннями гостей молодші
школярі, їм хотілося знати все про зброю, чи
міцні у нас танки, що смакує солдатам на війні,
чого не вистачає. І дуже хвилювалися, чи отримують захисники листи та малюнки, які діти не
раз передавали на війну. Та чи не найбільше
вразила присутніх відповідь на запитання одинадцятикласників: «Щоб ви побажали своїм ворогам?» «Я побажав би їм здоров’я, бо в більшості своїй - це молоді хлопці, які так само, як і
ми, хочуть жити». Ці слова Григорія Боковця
присутні підтримали оплесками. Чесно відповів
Якимов Василь на запитання про ставлення до
українських захисників місцевого населення:
«Були такі, що очима знищували, а були такі,
що в міру сил підтримували». До речі, Василь,
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Поляки є частими гостями в с. Великі
Озера. Їх цікавить місце загибелі Ст. Віткевича, вони відвідують могилу письменника, яка розміщена
на цвинтарі села та знайомляться з експонатами музейної кімнати.
І 02.11.2014 року в День усіх померлих, Луцький театр "Гармидер" на чолі з радником Кшиштофом Савіцкім приїхав зі спектаклем "Віткацій є Віткація нема" до поліського села Великі Озера, в
якому 18 вересня 1939 року Віткацій останній раз - і
нажаль ефективний - продемонстрував свій спротив
щодо Великого Знищення, що надходило. Актори
вирушили щоб переконатися,що великий письменник втілився у героя неймовірних легенд,які кружляють серед мешканців нашого маленького поліського села.
Для нас Ст.Віткевич живе як покровитель школи, де вчителі та учні гордяться осередком пам’яті
Віткація.
В цей День усіх померлих, молоді актори запалили свічки в місці смерті і на гробі письменника.
Біля могили Віткація вони висадили квіти.
Цей винятковий виступ театру "Гармидер" не
відбувся би, якби не дійсна потреба акторів, щоб
вистава відбулась саме у нашому селі, щоб цим способом скласти пошану великому письменнику.
Перед переповненим залом сільського клубу
актори показали
виставу «Віткацій
є / Віткація немає», де відбувалася постановка
уривків
п′єс
Ст.Віткевича
«Бляха
муха»,
«Швець», «Вахтар
Дюбазар». Також
було продемонстровано
відгуки
старожилів села,

учнів школи,вчителів та фрагменти спогадів Чеслави Окніньської – Коженьовської, яка спільно з письменником пережила спробу самогубства.
Вистава „Віткацій є – Віткація нема" стала вступом до святкування 130-ї річниці народження Станіслава Віткевича, яке припадає на наступний рік.
Після спектаклю всі гості відвідали музейну кімнату Ст.Віткевича у Великоозерянському НВК та
залишили свої відгуки і подарували картину з портретом художника,виконану під час вистави актором
в ролі Віткевича.

Успіх приходить до того, хто робить
те, що найбільше любить

ренням проекту.
Завдання, форми та методи, використані вчителями під час уроків, сприяли формуванню ключових і предметних компетентностей учнів.
Також на семінарі було представлено досвід
роботи вчителя початкових класів Лясковець В.О. «У
творчій лабораторій», де вчителька поділилася з колегами своїми досягненнями та надбаннями.
Темі семінару був присвячений і виступ вчителя Селецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» Адамчук А.П. «Компетентнісно-зорієнтований підхід до
навчання в початковій школі», який пройшов у формі бесіди. Учасники семінару активно приймали
участь у обговоренні ролі вчителя у сучасній школі.
Склали модель сучасного педагога.
Завершився семінар виступом методиста РМК
Янковської Г.Й. « Про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу» та підведенням підсумків і визначенням завдань для подальшої роботи педагогів району.

НВК

М.О.Харкевич, Директор Великоозерянського

Нещодавно у нашій школі відбувся районний
семінар
вчителів
2
класу
за
темою
«Компетентнісний підхід в процесі викладання предметів за новою програмою». Девізом семінару були
слова відомого гуманіста, педагога Ш.О.Амонашвілі
«Педагогіка – це сфера Духу, Мудрості, Досвіду, Мистецтва, Науки». Адже сучасний педагог - це новатор, винахідник,творча і креативна особистість, про
що свідчать уроки, які були представлені нашими
педагогами Лясковець В.О. та Коровець М.А.
Урок читання у 2-Б класі (вчитель Лясковець
В.О.) з теми «Такий древній і сучасний Київ» захопив усіх цікавою віртуальною мандрівкою по Києву,
великою кількістю різноманітних форм і методів
роботи, вмінням вчителя легко і точно керувати діяльністю кожного учня.
Урок природознавства у 2-А класі( вчитель Коровець М.А.) з теми «Будьмо знайомі» був насичеГолова м/о вчителів початкових класів Адамний цікавою інформацією про рослинний і тварин- чук А.П.
ний світ України, учні активно працювали над ство-
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чаткової школи зі святом Миколая та показали для малечі чарівне
дійство «По Україні з
краю в край ходить Святий Миколай!», де були
і звірятка, і янголятка, і навіть зірочки. Учні 5-А
та 5-Б класів розповіли малечі про доброчинні
справи Святого Миколая.
Хоча подібні заходи в школі проводяться
не вперше, але сценарії свят ніколи не повторюються. Завжди щось вдосконалюють, вигадують
нове. Адже в школі надзвичайно багато уваги
приділяється розвитку творчих здібностей дітей.
Роль кожному підбирали індивідуально:
так, наприклад, спокійні дітки були янголятами, а роль чортенят дісталася хлопчикам із запальним характером.
Святий Миколай (цього року в образі святого Миколая був учень 10-А класу Ожилевський Микола) привітав усіх діток, побажав їм
міцного здоров'я, добра, радості та великої духовної благодаті.
Під час заходу звучали гарні привітання та
побажання, лунали пісні для усіх присутніх, а
завершилося свято спільною колядкою.
Від побаченого казкового дійства учні 1-4
класів були в захваті, їх очі сяяли радістю та щирою вдячністю.
Немає
різниці, дитина ви чи
доросла
людина,
для всіх нас
це свято, на
яке ми дуже чекаємо.
Хочеться
побажати,
щоб кожному Святий Миколай приніс той подарунок,
який нас найбільше бажаний.
Вірте у це свято, вірте в чудо! Нехай у ваших серцях завжди горить вогник радості і щастя! Нехай добрий Святий принесе щастя у ваші
сім'ї і благополуччя рідній Україні!
Наслідуймо і ми добро і вчинки Миколая!
Нехай це свято стане для нас святом Милосердя, святом Доброти, Прощення, Любові до ближніх.

19 грудня в Україні відзначається День Святого Миколая – одне з найсвітліших і найрадісніших свят усього християнського люду.
Легенда оповідає, що у дитинстві Миколай
горнувся до бідних, нужденних, скривджених,
голодних та калік. Він змалку щиро молився і
просив у Господа справедливості, миру, добра,
прощення і милосердя. Своїми молитвами зцілював недужих, сліпих і калік. Втихомирював
море, бурю, гасив пожежі, охороняв від напастей. Був покровителем подорожніх у путі, а також усіх тварин – диких і свійських. Усім сердцем любив дітей і кожному хотів подарувати
бодай крапельку своєї любові. Робив добро, не
чекаючи на подяку і славу. І тому його ще за
життя називали «батьком сиріт, вдів і бідних».
У цей день кожен з нас, згадуючи дитинство, сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповітної мрії, котра під силу лише Святому Миколаю.
Вважається, що святий Миколай – покровитель і заступник дітей. Щороку приходить він у
кожну господу з миром і дарунками. Для маленьких стає чарівною казкою, коли невидимо
з'являється вночі і кладе під подушку слухняним діткам такі бажані гостинці. Ось чому з
особливим нетерпінням це свято очікує саме
малеча.
19 грудня 2014 року завітав Святий Миколай і в Дубровицьку
ЗОШ І-III ст.
№ 2 до учнів
1-4
класів.
Саме
вони
особливо вірять у чудеса
та казку, точно
знають,
що
Святий
Миколай осьось постукає
до них у вікно або тихенько залишить подарунок під дверима, вірять у всемогутню силу добра, яке обов'язково переможе.
Традиційно в школі проводять свято учні 5х класів. Цьогорічні
п'ятикласники взяли
активну участь у підготовці та проведенні свята разом з класними керівниками
Стовбою Л. П. та
Жданюк А. В., класний керівник 5-Б класу
Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Жданюк А. В. Вони
привітали учнів по-
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Уже кілька років підряд у листопаді конкурси сподобалися всім: і учасникам, і вболівамісяці у Висоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів прово- льникам. Діти продемонстрували свою спритдиться тиждень початкових класів. А місяць ність,швидкість, увагу, зосередженість. Глядачі веселистопад – місяць правового виховання. Ось і цього
року з 24 по 28 листопада вчителі початкових класів
та вихователі груп продовженого дня цікаво та організовано провели таку роботу.
Розпочали з урочистої лінійки, на якій учні 4
класу у цікавій ігровій формі ознайомили всіх присутніх із заходами, які будуть проводитись протягом
цього тижня. В цей день також була проведена гра
«Всезнайки» у 2 класі, під час якої діти знайомились
зі своїми правами.
Другого дня тижня була організована виставка
дитячих малюнків на правову тематику. Свої роботи представили учні 1 та 4 класів. Цього дня у всіх
початкових класах були проведені бесіди на тему:
«Я маю право…»
Третій день захопив
ш к о л я р и к і в
«Веселими стартами».
До
них в гості
«завітали» плавчиня
Яна Клочкова та відомий боксер Віталій
Кличко. Вони й були
ведучими
змагань.
Дві команди, які складалися з 2 представників кожного класу, змагалися між собою. Цікаві

*****
Прийшла уже весна в Європу, сонцем засвітила,
Розпустила пишно шати й росою умила.
Прилетіла, усміхнулась, пісню заспівала.
Залетіла в Україну й на коліна впала.
Завітала весна в Київ й полилась дощами,
Завітала в Сімферополь й завила вітрами.
Свою любу Україну вона не впізнала,
Впала щиро на майдані й гірко заридала.
Не співає, не буяє весна в Україні,
Плаче, стогне земля рідна від пострілів нині.
Хлюпочуться ріки гарячої крові,
Вже не сяють сонце ясне й зорі світанкові.
А весна іде поволі по землі козацькій,
Відкликається журбою у душі юнацькій.
Вже не квітнуть в серці маки, пахне земля кров’ю,
Горять душі українців братньою любов’ю.

ло підтримували команди .
Також був проведений брейн–ринг на правову
тематику.
А четвертий
день, мабуть, був
найцікавіший.
Була організована ярмарок під
лозунгом: «Ми за
мир!». Учні разом
з батьками продавали кондитерські
вироби, випечені
своїми руками .
Зароблені кошти
будуть направлені для воїнів села
Висоцьк, які зараз служать в зоні АТО.
Останній день теж був не менш цікавим. Був
проведений відкритий виховний захід «Наші права» та показані мультфільми на правову тематику.
Також відбулося закриття тижня, де найактивніші учасники були нагороджені грамотами.
Всі: і організатори, і учасники були задоволені
проведеною роботою.
Ольга Махно, вчитель початкових класів Висоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

*****
Я знаю місце, де квітують сади у квітні,
Я знаю місце, де сміється щиро небо.
Люди добрі там живуть, привітні,
їм для щастя тільки воля треба.
Я знаю місце, де пташки співають,
Де земля свої багатства всім дарує.
Там люди в грудях серце мають,
Там небо зіроньки малює.
Там чути щебіт, чистий сміх дитячий,
Там люди люблять землю і плекають.
В серцях горить любов гаряча,
Шанують мову і пісні співають.
На сорочках цвітуть барвисті квіти:
На рукавах троянди мальовничі,
Цвітуть на грудях маки в жовтім житі,
Блакитне небо у польоти кличе.
Якщо ти хочеш край цей відшукати,
Я з радістю скажу - це Україна.
Це Чорне море і гірські Карпати
Злилися в моїм серці у єдине.
Я українка, і не боюсь сказати:
І у моїх жилах - українська кров.
І буду до останнього стояти,
Щоб Україна відродилась знов!
Саковська Надія, учениця 11-А класу
Дубровицької ЗОШ №2
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Андріївські вечорниці
в Дубровицькій ЗОШ І-ІІІ ст. №2

вечорниці продемонстрували, що сучасна молодь знає українські традиції, дотримується і
поважає їх.
Українське сучасне оформлення припало
всім до душі . Гості вечора та учні були задоволені, бо отримали безліч приємних емоцій.
Дякуємо усім учасникам вечорниць за підтримування традицій, українського слова та рід-

З-поміж найбільших зимових свят, мабуть,
найвеселішим та найочікуванішим було і залишається свято Андрія – вечір та ніч проти тринадцятого грудня. Саме тоді за українським
звичаєм молодь збиралася в одній хаті на Великих Вечорницях і влаштовувала там усілякі дійства, починаючи ворожіннями та закінчуючи
забавами і співами.
Власне, саме свято відзначається на честь
апостола Андрія Первозванного, якого вважають не лише покровителем Української церкви,
а й шанують як засновника Києва. І хоча Андрій Первозванний – християнський святий, але
народні звичаї та обряди мають древніше, дохристиянське походження, пов'язане з таємничими ритуалами любовної магії, які потім переродилися в усім відомі ворожіння, що були так
поширені серед дівчат та хлопців.
У Дубровицькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 щорічно
проходять Андріївські вечорниці. В цьому 2014 ної пісні. Віримо, що з такими людьми у нас свіроці задіяні в проведенні та підготовці цього тле майбутнє!
Слава Україні!
свята були учні 9-их та 5-их класів, під керівництвом Ващишин Валентини Іванівни, Петрусь
Прус Микола, учень 9-Б класу ДубровицьЛюдмили Іванівни та Стовби Людмили Петрівкої
ЗОШ
І-ІІІ ст. №2
ни,
Дрескодом Андріївських вечорниць була
вишиванка. Перед глядачами ожили вечорниці
з іграми, забавами, які нагадали молодість старшому поколінню. У виставах учні проявили
свої акторські здібності, а також показали, що
не потрібно забувати традиції свого народу,
своєї країни. У виступах учнів лунало багато
украінських пісень. Ведучі вечора організовували різноманітні конкурси та ворожіння. Кусання калити – найдавніший звичай у цей вечір.
Отож було обрано серед учасників найсміливіших парубків.
Пригощали усіх
бажаючих варениками зі сметаною та різними
солодощами. Лунала українська
музика. У цей
вечір, щоб хлопці не зробили, то
їм все прощали, бо така існує традиція, що на
Андрія кожен хлопець «пустує». Андріївські
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У всякого своя доля
І свій край широкий,
Т.Г.Шевченко
Квітуче село Селець з шумом верб і шепотом вітру, плескотом хвиль Горині і посмішкою
сонця, а поряд мамині очі, татові натруджені
руки, бабусина колискова пісня пестили, зігрівали, ростили синів.
Щоб виросло, не змарніло,
Щоби зовсім не хворіло,
Сили й розуму набралось
Батьків своїх потішало.
Рости, синку, вмій і знай
Захищати рідний край.
Не думали батьки , що пророчі слова у XXІ
століття збудуться.
Зростили синів, не просто синів! Синів –
Героїв! Ось вони: Ващишин Олег, Берестень
Роман, Великий Іван, Ольховик Сергій, Великий Володимир, Євдокимов Олександр, Петрушко Василь, Гераймович Сергій.
Вони молоді, енергійні. Їм би любити, створювати сімї, здобувати професії. Але це відійшло на потім. В такому віці хлопці вже знають
ціну життя, запах пороху, втрату побратимів.
Здається зовсім недавно вони були учнями,
мали перше кохання, навчальні та спортивні
досягнення. Ніхто з них і не думав, що з часом
так різко зміниться їхнє життя: з тихого квітучого поліського краю на воєнне лихо Сходу
України.
Хвилюючим була зустріч учнів та вчителів з
учасниками АТО. Своїх
героїв зустрічали квітами та підготували для
них цікавий концерт.
Байдужих не було у святково прибраному залі.
Присутні уважно спостерігали за кожним рухом героїв, пильніше
вивчали їх постаті, з цікавістю заглядали їм в
очі.
„Як багато бачимо в їх очах ! В них про те,
що було , і про те, що буде. І раптом розуміємо:
яке ж це щастя - безмежне і чисте небо над
головою! І завтрашній день, якого чекаєш із
надією і радістю! Тож хай негайно зникне той
жах, назва якому – війна!” – ділиться думками
учениця 10 класу Ірина Ракович.
Раз-по-раз гучними оплесками та словами:
„ Слава Україні! Героям Слава!” – прославляли
наших мужніх воїнів, підтримуючи виступи
сільського голови Павла Голяки та вчителя, депутата сільської Ради Людмили Черпак. Вони
вручили армійцям планшети та матеріальну
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допомогу. До цієї святої справи долучились підприємці та інші люди села. Разом з депутатом
сільської Ради Ольгою Дубінець ми пойшли
подвірний обхід для збору пожертв. Байдужих
не було.
Безмежно вдячні за надання матеріальної
допомоги для наших учасників АТО Церкві
християн віри євангельської, Адамчуку Олександру Івановичу, Лясковцю Сергію Адамовичу, Адамчук Людмилі Іванівні, Наумцю Петру
Павловичу, Черпаку Леоніду Наумовичу, Дубінцю Івану Івановичу, Островцю Віктору Івановичу, Островець Єві Вікторівні, Пришко Людмилі Йосипівні, Гончару Йосипу Йосиповичу,
Шиліпуку Віталію Степановичу, Воробю Сергію Йосиповичу, Голяці Павлу Павловичу, Голяці Миколі Павловичу, Голяці Сергію Павловичу, Гордієву Сергію Григоровичу, Велінцю
Петру Павловичу, Велінцю Павлу Йосиповичу,
Іваничку Миколі Миколайовичу, Кузіну Віктору Петровичу, Рашовському Володимиру Івановичу, Петрушко Миколі Михайловичу, Берестеню Валерію Васильовичу, Голяці Павлу Васильовичу, Островець Ніні Адамівні, Паламарчук Любі Олександрівні, Герману Петру Йосиповичу, Сафоніку Федору Васильовичу.
Війна. В цьому слові біль і сльози матерів,
стогін поранених, спалені села.
Наші земляки, ризикуючи своїм життям
мужньо боролися з ворогом в зоні АТО, а ще
гірше – потрапили в полон. На плечі батьків
наших воїнів лягли тяжкі випробування життя.
Скільки ночей недоспано, скільки сліз виплакано, скільки молитов переказано! Серце крається від невизначеності. Все стерплять, тільки б
повернувся синок живий! Господи допоможи!
Після цього хочеться заволати на весь голос: „Хіба ж вас народила не жінка, хіба не співала колискової, не вчила добра, людяності?
Схаменіться! Складіть зброю! Ми ж народжені
для життя, любові, праці”.
Вчитель, депутат Селецької сільської ради
Людмила Черпак

******
Лист до східного брата
Привіт, мій рідний східний брате,
Як тобі живеться?
Ти скажи мені, будь ласка,
в тебе серце б'ється?
Тоді чом в мене стріляєш, чом ногами топчеш?
Землю, що тебе зростила, зруйнувати хочеш?
О мій брате, схаменися, відкинь страшну
зброю,
В мирі, щасті, у єднанні житимем з тобою!
Ми ж обоє українці, в жилах кров буяє,
Тільки в мене є свобода, а в тебе немає.
Ти виконуєш накази, у ярмі тяжкім ти,
А я ходжу по майдану, кладу мовчки квіти.
Я люблю свою країну, ти ж її не маєш,
Ти у свого батька й брата без жалю стріляєш.
Ось я тут, перед тобою, стріляєш у груди!
Я бандерівка, ти знай і хай знають всюди,
Якщо треба, я поляжу за рідну країну,
Не повірю, що ти можеш вбити Україну.
Ти мій прапор з сміхом палиш, хто дав тобі право?
На шматки його ти рвеш і ходиш величаво.
А мій дід разом з твоїм кров за нього лили,
Їх за нашу долю й волю у полях убили!
Знаєш: кров у нас одна, ми - однієї долі,
Тільки ти шукаєш клітку, а я прагну волі!

Присвячується Небесній Сотні
і Захисникам України
У тиші холодній, у клітці відкритій,
Пташка сиділа, не в змозі злетіти.
Пітьма безпросвітна на очі спадала,
І світлого шляху пташина не знала.
Та не завжди сльози в пташки бриніли,
І не завжди були зламані крила.
Колись, навіть гарна, здорова, смілива
Покірно, безвільно у клітці сиділа.
І двері відкриті, і крильця здорові.
Чому ж не розправиш їх, зоре ранкова?
Чому прикриваєш могутність від світу?
Лети в піднебесся - двері відкриті!
А птиця сиділа, мовчазно кивала
Вслухаючись в серце, терпляче чекала
Вона замість неба, свободи і світу,
Шукала дорогу у клітку відкриту.
Вона не співала, лише опівночі
До неба здіймала засмучені очі,
І мріяла щиро про радісну долю,
Про щастя і єдність, свободу і волю.
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Та раптом одного зимового ранку
Не дочекавшись навіть світанку,
Птиця, набравшись сміливості в серці,
Змахнула крилами крізь крихітні дверці.
До неба пташина високо злетіла,
Стала співати, розправила крила.
У музику вплівся розмах крила,
Яка ж то прекрасна та птиця була!
Та небо темніло, чорним ставало:
Щось пташку спіймало і крильця скувало.
Жорстокий господар невільної птиці,
Крила зламавши, замкнув у темниці!!
О, рідна, страждальна моя Україно!
Твій біль в моїм серці-доле єдина!
Ти все життя в темній клітці сиділа,
Та голос подати ніколи не сміла
І якось одного зимового ранку
Відкинула геть вбогі крихти сніданку.
Світ здивувала: зросла міць і сила,
У небо знялася і крила розкрила.
Та злі вороги тобі очі сліпили,
Вірила в те, що не вистачить сили.
Зламані крила у вільній темниці,
Де ж тобі взяти відваги і міці?
Не плач, моя пташко, вставай в борню люту!
Співай пісню волі, народом забуту!
Зціли юне серце, розправ дужі крила!
Їх сльози народу, їх воля зміцнила!
Моя рідна нене, не здайся без бою!
Матимеш щастя, здобудеш ще волю!
Борись до останнього, не підкоряйся,
У битві з агресором ти не зламайся!
Житимеш вічно, будеш літати,
Знана у світі, сильною стати!
Для мене, ти, ненько, найкраща, єдина,
Люба моя, неповторна Вкраїно!
Кохайте Україну
Кохайте Україну, як матінку кохайте,
Плекайте її мову у душах і серцях.
Ніколи й ні за що її не продавайте,
Безсмертній любові не буде хай кінця!
Ніде - ніде у світі ти не побачиш краю,
Де сонце променисте дарує всім красу,
Де вітер між лісами шепоче лиш « кохаю»,
Де запах ніжних квітів вплітається в косу.
Кохайте Україну, борітеся, страждайте,
Віру і надію у серці бережіть,
Полуду неправди нещадно зривайте,
Щоб легше було на землі рідній жить.
Саковська Надія, учениця 11-А класу
Дубровицької ЗОШ №2

