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Школо! Люблю тебе 

Великою любов’ю, 

Моя ти мріє й 

Молодість моя 

 

Дорогі вчителі! 

Усі ми щиро вдячні Вам 

За ті знання, що ви дали нам. 

Ми не забудем Вас ніколи 

І не обійдем цієї школи
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ГОРДІСТЬ НАШОЇ ШКОЛИ 
Стрихоцький Олександр, учень 11- 
А класу, -  переможець районних та 
шести обласнох  олімпіад з 
інформатики, інформаційних 
технологій, дизайну. 
Учасник обласного Всеукраїнського-
конкурсу захисту науково-
дослідницьких робіт слухачів 
Волинського відділення МАН України 
(секція «Інформатика»). 
Нагороджений електронною книгою. 
Неодноразово виступав по обласному 
радіо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ліщук Іванна, учениця 11-Б класу, 
прославила рідну школу своїм 
талантом читця поетичних творів 
української літератури на районних та 
обласних конкурсах. Займала призові 
місця в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт слухачів 
Волинського відділення МАН України 
(секція «Українська мова») 

Горайчук Анна, учениця 11-Б класу, 
принесла в скарбничку перемог школи 
багато призових місць, а саме: з 
української мови, математики, 
біології,  фізики, трудового навчання. 
Щорічний учасник та переможець 
науково-дослідницьких робіт слухачів 
Волинського відділення МАН України 
(секція «Психологія, Світова 
література»). Нагороджена Почесною 
грамотою районної Ради «За високі 
досягнення у навчанні та активну 
участь у житті школи» 
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Воронюк Анна, учениця 11-А класу, - 
майбутній журналіст, закохана у рідну 
мову. Здобувала перші місця в 
районних олімпіадах з української 
мови та літератури і призові місця з 
біології. Нагороджена Почесною 
грамотою РДА «За високі досягнення 
у навчанні та активну участь у житті 
школи» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Швець Юлія, учениця 11-А класу, 
багаторазово займала призові місця  в 
районних олімпіадах з екології, 
української мови та літератури, 
російської мови, правознавства. Брала 
активну участь у літературних 
конкурсах, була членом гуртка «Юні 
журналісти» 
 
 
 
 
 
 
 

Філон Ірина учениця 11-А класу, - 
майбутній архітектор, закохана у 
художнє мистецтво. 
Брала участь у районних виставках 
робіт з образотворчого мистецтва. 
Зайняла перше місце у районному 
конкурсі-захисті науково-дослідних 
робіт у секції «Географія, геохімія ма 
мінералогія», друге місце у районній 
олімпіаді з економіки, третє – з 
географії. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своїми успіхами ці талановиті учні 
завдячують своїм наставникам: 
Фоміну Василю Миколайовичу, 
Кузьмук Галині Потапівні, 
Панько Світлані Василівні, 
Мосійчук Валентині Максимівні, 
Шворак Оксані Іванівні, 
 Деркачу Андрію Олексійовичу, 
Калюх Надії Хомівні, 
Абросімовій Любові Миколаївні та 
Чміль Інні Леонідійні 
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Україні потрібні ми! 
Так склалося, що на долю України випадало завжди багато випробувань. 

Ось і зараз вона переживає нелегкий час. 
Думаю, що ми не повинні надіятися лише на тих відчайдушно-героїчних 

людей, які взялися захищати територіальну цілісність держави. Кожен з нас 
має прокидатися з думкою: "А що я сьогодні зроблю для своєї  Батьківщини?". 

Я навчаюся в 11 класі. Мені та 
моїм однокласникам лише по 16 років. 
Нажаль, ми поки що не можемо якось 
суттєво вплинути на хід подій, які зараз 
відбуваються. А щоб ще раз нагадати 
мешканцям нашого селища, 
громадянами і дітьми якої країни ми є, 
вирішили пофарбувати залізничний 
міст у жовто-блакитний колір - колір 
нашого прапора. Нашу ідею підтримали 
директор НВК "Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія" Андрій Деркач та 
педагог-організатор Ірина Прокопчук, а втілити в дійсність допомогли 
спонсори-підприємці селища Людмила Данилюк, Сергій Мефанік, Вадим 
Смальчук. Вони виділи кошти на придбання фарби, якої потрібно було аж 20 
банок. Своїм вчинком ми висловлюємо підтримку нашим героям-землякам, які 
ризикують життям, виборюючи незалежність нашої держави. Не залишаймося 
байдужими до своєї долі. Україні потрібна підтримка! Україні потрібні ми! 

Анна ВОРОНЮК 
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Ми – за чисте довкілля! 
 З кожним днем ми вбиваємо недбалістю планету, не розуміючи, що 

скорочуємо своє життя. 
Надзвичайно велику шкоду навколишньому середовищу приносять 

навіть маленькі дрібнички. Наприклад, звичайна батарейка, завдяки якій 
працюють багато приладів, є дуже небезпечною для природи. Одна 
пальчикова сольова батарейка, яку ми викидаємо на звалище, забруднює 
близько 20 м кв. землі важкими металами. Ці шкідливі речовини потрапляють 
в ґрунтові води, а згодом в організми тварин, у фрукти та овочі, 
випаровуються у повітря, таким шляхом потрапляючи в наш організм. 

Саме для того, щоб хоч трішки зменшити кількість викинутих 
батарейок, зберегти довкілля, в рамках Всеукраїнського конкурсу 
екологічних проектів "Екоклас" у НВК "Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2-
гімназія" під керівництвом вчителя екології Т.В. Лазарук з 15 березня по 15 
квітня учнями 11А класу було організовано збір використаних елементів 
живлення. Кожен бажаючий міг прийти до пункту здачі батарейок, цим самим 
покращивши стан довкілля. Вже протягом першого тижня вдалося зібрати 
близько 100 батарейок. Здати батарейки всі бажаючі можуть і на автозаправці 
"WOG" по вул. Луцькій, 11, що в Маневичах. 

Ми закликаємо адміністрацію селища та господарів магазинів, в яких 
продаються батарейки, також створити спеціальні пункти збору 
відпрацьованих батарейок, аби зберегти довкілля від важких металів, які 
містяться в елементах живлення. 

Анна ВОРОНЮК, учениця 11А класу Маневицької 30Ш №2-гімназії. 
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Вітали бійців у госпіталі 
 

Зустріч із мужніми захисниками Вітчизни відбулася нещодавно в 
Луцькому військовому госпіталі, де лікуються поранені бійці. Вона була 
зініційована директором, Маневицької школи №2-гімназії Деркачем А.О., 
заступником Олевич А.Е., педагогом-організатором Прокопчук І.М., 
парламентом учнівського самоврядування. У поїздці взяло 

участь 20 учнів 10-11 класів, а також настоятель Маневицького храму 
УПЦ КП отець Михайло. Ми везли для воїнів продукти, серед яких солодощі, 
сухі вітамінні концентрати. Все це зібрали спільними зусиллями учні 
Маневицької, школи №2-гімназії, Оконської, Куклинської, В.Яблунківської 
шкіл. 

Привітавши бійців зі святом Миколая, влаштували для них невеликий 
концерт. Ми почувалися щасливими, адже їхні щирі усмішки, вдячні оплески, 
радість в очах були для нас найкращою, нагородою. 

А потім ми зустрілися із працівниками координаційного центру 
учасників АТО. Для потреб військових, які воюють на гарячому Сході, 
залишили 250 сухих борщових» концентратів, перекручене сало, сірники у 
парафіні. Також для бійців 79 аеромобільної бригади від учителів Цмінівської 
школи передали, адресні посилки. 

Ми переконались, що наша підтримка, допомога дуже потрібна воїнам. 
 Анна ВОРОНЮК,учениця Маневицької ЗОШ№2-гімназії, член 

гуртка "Юні журналісти". 
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Хвилююча зустріч з учасниками 
АТО 

 

 

ЛИСТ ДО МАТЕРІ 
Присвячується всім матерям, сини яких воюють у зоні АТО. 
 
Мамо, не плачте: ваш син захищає свободу, 
У вирі кривавих ночей і обагрених днів. 
 Він - патріот України і свого народу, 
 Тож помоліться за нього й за інших синів. 
 Хай повернуться здорові до рідного дому, 
 Хоч за Вітчизну готові віддати життя. 
 Воюють, зневаживши смерть і утому, 
 Щоб в Україні єдиній було майбуття. 
Син ваш повернеться. Вірте в це щиро. 
 Голову схилить до ваших натруджених рук. 
Син ваш повернеться й скаже: "Матусю, я - з миром!" 
І не зазнаєте більше подібних ви мук. 
Юлія ШВЕЦЬ, учениця 11А класу Маневицької ЗОШ 
№2-гімназії . член гуртка "Юний журналіст"
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Поезія Ліни Костенко - наш 
дороговказ 

19 березня в Маневицькій школі №2-гімназії відбувся захід, присвячений 
вісімдесятип'ятиріччю видатної української письменниці Ліни Костенко. 

Учні 11Б класу під керівництвом старшого вчителя української мови та 
літератури Галини Потапівни Кузьмук підготували насичену і цікаву програму, 
е основі якої - декламування та інсценізація творів поетеси. Цікаві факти з 
біографії, відеофрагменти з виступів, презентації та пісні гармонійно 
підкреслювали тематику заходу. Журнальний столик із живими квітами, 
куточок творчості письменниці- шістдесятниці, гра учасників дійства 
допомогли поринути в атмосферу свята і побачити на сцені перевтілену Ліну 
Василівну. 

Ця тема заходу досить важлива саме для нас, випускників, адже основні 
мотиви творчості Костенко спрямовані на утвердження цінностей життя. 

Маючи воістину Божий дар слова, Ліна Костенко є лицарем честі, 
взірцем громадянської мужності. Таким поетом може пишатися будь-який 
народ світу, бо він є спадкоємцем кращих традицій не лише своєї нації, а й 
усього людства. 

Іванна ЛІЩУК, 
учениця 11Б класу Маневицької ЗОШ №2-гімназії, 

член гуртка "Юні журналісти" 
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Розквітають наші таланти у 
«ЯСНОЦВІТІ» 

Я щаслива, що мене доля поєднала з прекрасним фольклорним ко-
лективом "Ясноцвіт", який створений в Маневицькій ЗОШ №2-гімназії з 
ініціативи Галини Потапівни Кузьмук, творчого вчителя, закоханого в 
українську народну пісню. 

У "Ясноцвіті" розкривають свої таланти учні 5В, 10Б класів, що люблять 
співати, танцювати. До новорічних та Різдвяних свят ми підготували колядки, 
щедрівки, які дарували учням та вчителям нашої школи, працівникам місцевих 
установ. За піднесений настрій і радість нам щиро дякували. Наколядовані 
гроші (300 грн.) внесли у скарбничку для дітей сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, під час традиційного районного марафону "Бог 
багатий милосердям". 

Цікавих задумів на майбутнє у 
нашого колективу багато. Ми вже роз-
почали вивчати в'язанку регіональних 
колискових, щоб порадувати своїх 
батьків, учителів на звітному концерті 
школи. 

Анна ГОРАЙЧУК, учениця 10Б 
класу, член фольклорного колективу 

"Ясноцвіт" та гуртка "Юний журналіст". 
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Ми йдемо у доросле життя 
з Божим благословенням
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Під акорди вальсу 
прощаємось зі школою 

 

 

В добру путь, дорогі наші 
випускники! 

Директор школи: Деркач Андрій Олексійович 
Автори: Капустинська Л.В., Таран Ж.В. 
Комп’ютерна верстка і дизайн: Фомін І.М. 
Фото: Фомін В.М., Прокопчук І.М. 

Друже мій, пам’ятай рідну школу, 
Що в життя простеля світлу путь. 
Ми прийдем привітаємось знову, 
Бо стежинку сюди не забуть! 


