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Науки ні вода не затопить,
ні вогонь не спалить

Щорічно Мала Академія Наук визначає найкращих із кращих. Обдарована молодь, яка за своє коротке життя досягла значних висот на ланах науки, провідні науковці, найкращі учителі та гості зібралися разом у Рівненському обласному українському музично-драматичному театрі. Це - невипадково, адже традиційно свято проводилося напередодні Дня Науки.
Кожного року лави РМАНУМ поповнюються новими, здібними юними науковцями. Вони приходять сюди з бажанням робити нові відкриття, визначитися, ким хочуть бути у подальшому, самоствердитися та стати освідченими, впевними у собі,
справжніми творцями свого майбутнього.
Спілкуючись з такою молоддю, ти відчуваєш не аби яке духовне піднесення, тобі хочеться підкорювати нові вершини та
мати вагомі досягнення та здобутки.
Мала Академія – це позашкільний навчальний заклад, у який ми всі приходимо невпевненими дітьми прагнучи розкрити у
собі нові здібності, самоствердитися та реалізувати мрії. Серед найкращих цього року: Віталій Кінда, Марія Богданець, Юрій
Канарський, Софія Кіструга, Андрій Мороз, Андрій Рибалко. За роки навчання у РМАНУМ вони розкривали для себе секрети
успіху, а сьогодні розповідали про перші кроки у науці в Рівненській Малій академії наук учнівської молоді. Це ті, хто працював
не покладаючи рук. Вони зі своїими науковими керівникми впевнено, крок за кроком, йшли до перемоги.
Утім, життя продовжується і з початком вересня РМАНУМ знову радо зустрічатиме своїх «першачків»-старшокласників.
А сьогодні Рівненська Мала Академія Наук із гордістю проводжає у вир життя своїх вихованців та впевнена у своїх випускниках, адже вони - НАЙКРАЩІ!
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Зорепад гімназійних Талантів
У палаці культури «Текстильник» відбулася визначна
подія у житті учнів Рівненської
української гімназії – Зорепад
Талантів. Це свято проходить
з року в рік, тому для учнів та
викладачів воно стало вже
традицією. Ведучими свята
стали гімназисти - Будько Катерина, Домбовецький Віктор,
Булавська Марія, Горбач Микола. На Зорепад Талантів завітали гості - Прокопчук Василь Гнатович та Кирилюк
Василь Макарович – колишні
гімназисти РУГ 1923 – 1939-х
років.
Із вітальним словом до присутніх звернулася директор
Рівненської української гімназії Тетяна Кухарчук. Вона подякувала не тільки учням, а й
батькам за їх вагомий внесок
у розвиток талановитих особистостей. Після цього ведучі
запросили на сцену гімназистів, котрі пройшли нелегкий
шлях до участі в заключному
IV етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук. Тетяна
Розумнюк, учениця 11 класу,
посіла ІІ місце на олімпіаді та
ІІІ місце на захисті з історії
(учитель: Сацик Сергій Петрович), а Святослав Момотюк,
гімназист 10 класу посів ІІІ місце на олімпіаді з французької
мови (учитель: Троян Неля
Володимирівна).
Гімназистів, які не злякалися IV етапу та наполегливо йшли до перемоги, нагородили почесними грамотами, та символом свята золотою зірочкою.

Музичним вітанням стала
пісня Наталії Май «Україночка», у виконанні п’ятикласниці
Лілії Гребенчук.
Далі ведучі запросили на
сцену 22 призерів ІІІ етапу.
Гучними оплесками усі вітали переможців олімпіад та
призерів МАНу обласного
рівня, а самі гімназисти отримали срібні зірочки. Щоб довести, що навчання у гімназії
– це не лише уроки та контрольні роботи, шестикласники: Купчик Анна, Червона
Марія, Глембіцький Роман та
Лукащук Роман підготували
сценку «Віруси, Ява і Павлуша».
Тим часом, гімназисти
були раді вітати на зоряній
сцені призерів міського етапу, яких цього року «назбиралося» 71! Музичною паузою стало виконання Єгором
Польщею композиції «Циганочка» та Зіною Болдишевою поезії Миколи Луківа
«Ви».
Приємністю стало те, що
гімназисти здобули 15 перемог у конкурсі-захисті наукових робіт Малої Академії
Наук. Гімназійний драмгурток
у складі Овсіюк Марії, Верещука Юрія, Мандича Романа,
Климовича Юрія порадували
глядачів уривком з вистави
«Мартин Боруля». Варто зазначити, що вони під керівництвом Надії Євтушенко стали
переможцями міського конкурсу-огляду
драматичних
колективів. Окрім того, ведучі
зазначили, що актора Юрія
Верещука було нагороджено
грамотою «За кращу чоловічу

роль». Гімназисти також не
поступалися і в інших напрямках, адже цього річ вони
здобули 41 перемогу в різноманітних творчих конкурсах.
Для усіх переможців та призерів мистецьких конкурсів
прозвучала авторська пісня
Олександра Дубовика «Твої
очі» у виконання Олександра
та Анастасії Степанчук.
Ведучі розкрили секрет,
який допомагає учням бути
активними у всьому. Звичайно це - фізкультура та спорт.
Тому, не дарма футбольна
команда семикласників призери спортивних змагань
«Шкіряний м’яч». Окрім того,
хлопчача волейбольна команда виборола ІІ місце у
першості м. Нетішина та у
відкритій першості Новоград-Волинська, ще й зайняла ІІ місце у чемпіонаті області серед юнаків 1999 року
народження.
Дівчата не відставали від
хлопців і вибороли ІІІ місце у
першості міста з волейболу,
а Процо Інна, учениця 11
класу зайняла ІІ місце у місь-

кій спартакіаді учнів. Подарунком для спортсменів став
«Латиноамериканський
мікс» у виконанні учасників
гімназійного хореографічного гуртка. А восьмикласниці
Дарина Константінова, Інна
Токарчук ті Мирослава Чорна зробили музичний дарунок – пісню «Мама», яка присвячувалась усім батькам.
Педагоги теж не залишились без подарунку - їх привітав ансамбль п’ятикласниць
піснею Олександра Злотника
«Райдуга». Директор гімназії
– Кухарчук Тетяна Андріївна,
яка є переможницею конкурсу «Жінка року 2013» оголосила імена педагогів, які піднялися на сцену. До них
також приєдналися 37 відмінників навчання за навчальний рік.
На завершення виконання
разом улюбленого гімну гімназії ще раз наповнило всіх
відчуттям однієї родини. А
учні переконалися у тому,
що кожна людина має талант, потрібно лише побачити його та розвинути.
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До знань тут зоряна дорога…
Знання – це скарб, а навчання – це
ключ до нього. Ліцей - це взірець для ваших зусиль, це виклик долі для Ваших
здібностей, це доказ живої динаміки
майбутніх ідей, це Ваше серце, сповнене благородства і національної гордості,
це велика скарбниця життєвої мудрості,
культури, міцний фундамент для побудови власної кар’єри, формування та виховання української еліти - сучасного і
майбутнього цивілізованої європейської
багатої держави - України.
Увесь рік ми відчайдушно «змагаємося» із наукою, намагаємося підкорити все нові і нові вершини. Ліцейське
Свято Науки відбулося напередодні
професійного Дня Науки. Воно дозволяє яскраво продемонструвати досяг-

нення нинішнього покоління, а також, те
що ми всетаки рухаємося далі крізь історію звершуюючи все нові і нові відкриття, вирішуючи різні екологічні та
філософські проблеми. Учні школи – інтернату впродовж цілого року чекають
на свято, де нагороджують вчителів та
юних геніїв за їхні досягнення. Під гаслом «Дерзай, твори і не здавайся» вони
щороку намагаются піднятися на новий
рівень.
Урочистості несуть у собі безліч
яскравих декорацій, нагороджень, подяк, художніх номерів та посмішок. Винагороди, грамоти та подяки вручають
поважні гості із управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та
Рівненської Малої академії наук учнів-

Продовжимо наше знайомство з поетами,
письменниками та прозаїками Рівненщини.
Лікар за професією і поет за покликанням.
Степан Олександрович Бабій, народився
український поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч у селищі Голибіси, на даний час с.
Мирове Шумського району Тернопільської області. «Мій дитячий світ формувався серед
стихії найвищого злету боротьби — збройної
боротьби за самостійну Україну, — розповідає Степан Олександрович. — Всі довкола
мене жили цією ідеєю. Старші були у повстанцях, молодші їм допомагали. Пригадую тільки
дві ситуації... Якось хтось гукнув: «Совєти»!
— повстанці кинулися до криївки, що була в
батьковій коморі під підлогою. І коли один
хлопець побачив, що я дивлюся, як вони ховаються, вигукнув: «То ж дитина бачить!», його заспокоїли. А
коли офіцер–енкаведист заступив мене біля стіни, простягнув цукерку і запитав: «Гдє папа?», я не вимовив ані слова;
він запитав жінок, що були в хаті — «Он нє разговаріваєт?» А
мати так і сказала: «Він щось із роду такий». Знав би офіцер,
який я був голосистий!..». Під час навчання в школі краще
давалися гуманітарні науки, але Степан вступив до медичного училища, що в Бережанах, але закінчив він Тернопільський медичний інститут, згодом працював лікарем на Рівненщині. В училищі і був надрукований перший вірш
майбутнього поета. «Я до цього часу дивуюся, як доля відвернула нашу сім’ю від Сибіру. І якби залишився у Львові,
— пригадує Степан Бабій, — то навряд чи мав би вищу освіту взагалі.» Медицина не заважала, а ні творчості, а ні громадському життю поета. Поезії народжувалися з усього, що
бачив навкруги, що ятрило душу і мозок. А саме на Рівненщину приїхав поет відточувати лікарські вміння в с. Хотин
Радивилівського району. Активна життєва позиція, рішучий
вибір місця у час боротьби за незалежність зрештою винесли Степана Бабія хай не на високі, але важливі ділянки державотворчої праці. У 90-х роках став зав. відділом культури
Рівненської міської ради, не зупинившись на досягнутому
став заступником Президента України в Рівненській області.
У 1997 році виходить його збірка «Україна під Сатаною» з
пересторогою «задивлення на Схід», що є доречним і нині.
Далі одна за одною світ побачили ще з десяток збірок та про-

ської молоді.
Переможці обласних, всеукраїнських,
республіканських олімпіад та МАНу найцінніша гордість для закладу. Вони
допомагають своїхм однокласникам корисними порадами та відповідають на
запитання, що допомагають у роботі.
Особливо цього року відзначилися Канарськи Юрій, Колоденька Анна, Мороз
Андрій, Кіструга Софія, Дяченко Наталія.
Не дарма говорять: «Наука в ліс не
веде, а з лісу виводить». Я впевнена,
що учні ліцею в лісі не блукатимуть, нам
завжди допомагають наші вірні товариші – учителі, які повсякчас намагаються
налаштувати нас на ось ту, зоряну, дорогу знань.

зових видань, та особливе місце займає
книга «Волинські дзвони». Нині Степан
Бабій є автором 15 поетичних збірок, чотирьох книжок прози і публіцистики. Співавтор і ведучий трьох телефільмів про
Т.Г.Шевченка, телефільмів «Одержима»
(про Л. Українку) і «Гурби».
Автор двох десятків збірок поезій, багатьох
публіцистичних
статей
із
люб’язністю відповідає на наші запитання:
- Вам важко було видавати першу
збірку?
- Ой, першу збірку видавати, було цікаво, а це ж страшні роки советскі часи,
тим більше там вірші про Україну, там
все замасковано, от наприклад: «трагедія без берегів, без меж, твоя ріка під кутими зірками». А
вони знаєте, що пишуть, що якісь там рвали меж п’ятикутними
зірками, отак міняли, казали, а що хоч щоб книжка вийшла,
за це ми були і…от наприклад я пишу про осінь, що дерево
закам’яніло, це все про Україну писалося, все вони бачили,
знали, але було декілька хлопців в Києві вони знали хто такий Бабій, допомагали. Другу книжгу за мене боролися, і то
такі люди солідні вісім років, тримали мою книжку, після того
мене через 3 місяці в спілку в Львові прийняли, через місяць
у Києві утвердили, і КГБ не встигло мене розкусити, а далі
пішли книжки вже так, як має бути…
Над чим ви зараз працюєте?
- На даний час у мене вийшла книжка,і вона тільки набирає
обертів, повість «Бурелом» про УПА. Це про моє село, вона
надрукована в журналі «Дзвін», про тих, хто загинув у моєму
селі, оце - їм пам’ятник…
- Що ви можете порадити молодим письменникам?
- Потрібно багато читати, гарних письменників Ліну Костенко, останні речі Дмитра Павличка, не ті, що він писав при Советах і Миколу Вінграновського, це дуже високої культури
поет. Російських поетів Єсенина потрібно знати обов’язково,
я б назвав би дуже багато… . Та і в нас Микола Тимчак, гарно
починав, але видав одну збірку і зупинився, дуже важко зараз поетові втриматися. Він Богом наказаний, якщо він
справжній поет, нерви, муки…це дуже непросто. Шевченко
що за це отримав!? Молоду смерть …
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Таланти
рідноЇ землі

Музика вводить дитину в світ хвилюючих, радісних переживань, відкриваючи їй шлях до естетичного опанування життя в межах, доступних її віку. Що відкрити перед
дитиною двері в цей світ, потрібно розвинути у неї здібності, що дають змогу успішно проявлятися в музичній діяльності.
Слід, насамперед, виховати у дитини «музичне вухо» й
емоційну чутливість – два найважливіших компоненти музикальності. За їх відсутності неможливо долучити дитину
до цього чудового світу, також неможливим є цілісний розвиток особистості.
З програмою сольного концерту виступила учениця Милостівської ЗОШ І-ІІ ступенів Антонюк Катерина , яка навчається у Рівненській дитячій музичній школі №1 імені
М.В.Лисенка у Верхівській ЗОШ І-ІІ ступенів. Працює з
ученицею викладач Донець Володимир Адамович . В її
репертуарі було багато композицій українських, сучасних
та зарубіжних авторів , серед них найкращими були: «Хава-нагіла», «Під небом Парижу», « Київський вальс», «Летіла зозуля», «Вишиванка». Ведуча концерту Федорчук
Світлана Володимирівна – викладач теоретичних дисциплін перед кожним виконанням окремого твору озвучувала його тематику, зміст, значення. Ознайомила учнів та
педагогічний колектив Верхівської ЗОШ І-ІІ ступенів з
творчим доробком , результатами участі Катерини у конкурсах різних рівнів, з її планами та мріями на майбутнє.
Глядачі бурхливими та теплими оплесками реагували
на віртуозну гру на баяні – улюбленому музичному інструменті учениці. Незвичайний концерт маленької Катрусі залишив слід у серцях вдячних глядачів.

Ольга Поліщук, кореспондент,
член гуртка журналістики РМАНУМ

Ольга Поліщук, кореспондент,
член гуртка журналістики РМАНУМ

Про Бразилію, Анголу
та ... піраній
До Рівного завітав справжній мандрівник –
Макс Кідрук, письменник відомий на всю Україну.

І цього разу, це не була презентація нового технотриллера
«Бот», а просто бесіда та спогади про минулі подорожі. Зустріч відбулася в приміщені КУЕМу, де зібралася не тільки
молодь, а й представники старших, та дуже молодих поколінь. Навкруги панувало відчуття що зараз ми поринемо в загадкові пригоди. Насамперед Макс розповів про причини написання книги «Любов і піраньї», що не увійшли в передмову.
Звісно, не обійшлося й без розповідей про мандрівку до Пантаналу. Письменник розповів, ще про деякі свої пригоди на
Півдні Бразилії, що дуже вразили оточуючих. Наприклад,
Макс розповів про своє бажання скупатись в водах Амазонки.
«Я просто хотів стати першим українським письменником,
якого з’їли піраньї. Тільки уявіть собі: мені ставили б
пам’ятники, писали мемуари. Але не пощастило...»
Далі розповідь мимовільно зайшла про Анголу, яка вразила
всіх оточуючих. Навіть початок цієї подорожі був моторошний. «Коли ми приїхали в аеропорт Уганди, сміття вивалювалось через паркан. І для них це було нормально» Потім Макс

Velobike

Однією з найвизначніших подій березня цього року,
була виставка «Velobike 2013». Напередодні вело-сезону
виробники велосипедної техніки, запчастин, спеціальної
екіпіровки і вело аксесуарів демонстрували свої найновіші
колекції відвідувачам виставки, обхват якої постійно розширюється з року в рік. Організатори виставки доклали
максимум зусиль, щоб як і у попередні роки провести грандіозний захід, який зібрав багатотисячну аудиторію виробників, постачальників, спортсменів і просто любителів активного способу життя і відпочинку на колесах вже не
перший рік. Цього року виставку відвідало 16158 відвідувачів, які мали змогу подивитися на продукцію 65 виробників велосипедів, та велосипедної екіпіровки. Протягом 4
днів гості заходу мали змогу побачити неймовірно велику
кількість продукції від виробників велотоварів. Хочу зазначити, що кожен велосипед, який сподобався ви могли протестувати в спеціально відведеній зоні. Найдорожчим був
велосипед, фірми «Scott» який коштував 75000 грн! Найбільш насиченим був третій день виставки. Під час нього
відбувся семінар «На чому ми їздимо: кастомні МТБ втулки, зроблені в Україні», церемонія нагородження переможців і лідерів рейтингу марафонів України 2012 року,
презентація багатоденного МТБ-марафону «Кримський
залік 2013 by BBB», який пройде 12-14 серпня 2013 року.
Спеціальним гостем виставки був Адам Кун – BMX флетер, чемпіон світу, який показав гостям власне шоу, провів
автограф-сесію та майстер-клас для початківців. Зірки світового велоспорту не страждали «зірковою хворобою», а
їздили на тест-драйв майданчику зі звичайними людьми,
допомагали їм вдосконалити вміння. Усі відвідувачі були
задоволені побаченим.

показав фото з лікарні, які він не викладав в соціальні мережі.
Це було жахливо. На мою думку, кожний в залі не був байдужим до такого, але нічого не зробиш. Письменник активно
відповідав на питання, жартував та роби все можливе щоб
розвіяти гнітючу атмосферу. Під кінець зустрічі з його уст пролунав уривок з книги «Навіжені в Перу» - «Лоходонта перуанська. Лірична історія про викрадення слона із надр перуанської столиці». Здавалося, що краще нього, ніхто не прочитає.
Прощаючись Макс зізнався «Це було великою помилкою назвати головного героя Максом, та ще й вести мову від його
лиця. «Мені приходили листи приблизно такого змісту «Ти що
дійсно перевозив наркотики в Гватемалу?» або «Тобі справді
заборонили в’їжджати на територію Перу?».
Зустріч закінчилася швидко, дві години промайнули в одну
мить. Однак, якщо ви думаєте, що Макс просто так всіх залишив, то ви помиляєтесь. Він радо підписував усім охочим
власні книги з індивідуальним побажанням для кожного, підморгував в об’єктиви фотокамер, і постійно жартував. Хоч і
швидко, але зустріч вдалася на славу.

стор.5
Бова Ганна, голова районної ради старшокласників Володимирецького району

І в серці пам’ятний вогонь...
ником Селищної ради, розділили святковий коровай між присутніми.
9 травня – це не тільки день скорботи
за загиблими у війні, а й день великої

Дата 9 травня 1945 року назавжди
ввійшла в історію, як День Перемоги у
найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. В цей день у кожному населеному пункті України вшановують
пам’ять загиблих, віддають честь ветеранам, проводять святковіі заходи, паради. Лідери учнівського самоврядування Володимирецького району також
не байдужі до подвигів наших батьків
та дідів, завдяки яким в Україні панує
мир, а наступні покоління мають можливість рости в достатку, навчатися та
розвиватися.
Саме тому учні шкіл району приєдна-

лися до урочистостей, присвячених святкуванню Дня Перемоги у
Великій Вітчизняній війні. Вони
взяли участь у Вахті пам’яті, що
відбулась біля монументу матері
Вітчизні на братських могилах у
Володимирці, а також в урочистому параді.
Зокрема, лідери Володимирецької районної ради старшокласників церемоніально, з короваєм зустріли парад, учасники якого
проїжджали через увесь район, а
потім, разом із головою та заступ-

радості й подяки тим людям, завдяки
яким війна для нашого та інших народів
закінчилася перемогою. Тому цей день
завжди упалатиме у наших серцях
пам’ятним вогнем шани та вдячності.

Пастушок Катерина, віце-спікер учнівського парламенту
Моквинського навчально-виховного комплексу «гімназія-загальноосвітня школа І ступеня»

коли Творчість надихає на добро
У Моквинському навчальновиховному комплексі «гімназіязагальноосвітня школа І ступеня» відбувся конкурс дитячої творчості щодо профілактики
насильства «Наші взаємини, їх вплив на успішність і поведінку учнів». Підготовкою до проведення такого конкурсу займалося учнівське самоврядування. У ролі ведучих виступили
Пастушок Катерина та Случак Анастасія. Змагалися учні 2-8–х класів. У ході конкурсу учні намагалися донести до глядачів проблеми взаємин між людьми через малюнки та номери
художньої самодіяльності. У залі панувала атмосфера добра та радості, адже всі учасники
повністю розкрили свої таланти. Чарівним співом здивувала суддів Савчук Марина, яка виборола перше місце у старшій віковій категорії.
Виконана нею пісня дуже спободаася усім. Марчук Христина та Купчик Богданна подарували бездоганний номер під назвою «Як у нас на Україні», та посіли ІІ
місце у молодшій віковій категорії. Дзвінким голосом та
запальними танцями потішив глядачів Сущик Павло,
який зайняв ІІ місце. На другий щабель старшої вікової
категорії піднявся дует у складі Федас Наталії та Цимбалюк Катерини, який виконав композицію «Надія є». Дру-

ге місце зайняли також Натяжко Ольга та Прокопчук Олександра. Чуттєві та ніжні композиції продемонстрували учні
3-Б класу та Булавін Денис і Чернюшок Аліна. За гарно проведене свято, самодіяльні номери та малюнки всі учасники
були нагородженні грамотами, які засвідчили їх талант. Усім
присутнім дуже сподобалося свято. Щирими посмішками та
приємними враженнями завершився конкурс дитячої творчості.

стор.6
Надія Юрчик, учениця 9 класу Яринівської ЗОШ І-ІІ ступенів, член комісії з інформації

Усе почалося з трьох коротких дзвінків
У Яринівській школі відбувся День цивільної оборони. Під час його проведення
перевірялись
знання й уміння учнів діяти у випадках аварій, катастроф,
стихійних лих, вибухів, пожеж, користуватися засобами колективної та індивідуальної безпеки.
Спочатку було проведено
практичне
відпрацювання
по евакуації із шкільного
приміщення. Після сигналу
оповіщення (три короткі
дзвінки) учні та вчителі ви-

йшли на шкільне подвір’я, де
прослухали виступ з теми:
«Як поводити себе у надзви-

Олена Ткачук, начальник відділу захисту
прав і свобод дітей прокуратури Рівненської
області радник юстиції
Дітям до 16 років заборонено
перебувати у закладах розваг
та громадського харчування
з 22:00 до 6:00
З 8 червня 2013 в державі діє закон №243-VII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг,
або в закладах громадського харчування в нічний
час».
Відповідно до змін у Законі України «Про охорону дитинства» діти віком до 16 років можуть перебувати із 22:00 до 06:00 в зазначених закладах
лише у присутності хоча б один із батьків або іншого законного представника дитини, або особи,
яка її супроводжує та несе за неї персональну
відповідальність.
Також документ зобов’язує власників і посадових осіб розважальних закладів і закладів громадського харчування вживати заходів щодо недопущення до таких закладів із 22:00 до 06:00
дітей до 16 років, яких не супроводжують батьки
чи інші законні представники, надаючи їм право
вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.
Кодексом України про адміністративні правопорушення за невиконання встановлених вимог
щодо перебування дитини в розважальних закладах і закладах громадського харчування запроваджено адміністративну відповідальність у виді
штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

чайних ситуаціях, що загрожують життю людини та суспільству».
Учні дізналися про надзвичайні ситуації техногенного
походження та про природні
надзвичайні ситуації. Учитель основ здоров’я, Плескач Н.В., нагадала про правила поведінки під час
надзвичайних ситуацій. А потім на спортивному майданчику змагалися команди 6-9
класів: учні демонстрували
вміння користуватися противогазом, надавали «потерпі-

лим» першу допомогу, виносили
«потерпілих»
із
зараженої зони, долали смугу перешкод, перетягували
канат.
Після змагань місця розподілились таким чином: І місце - вибороли учні 7 класу, ІІ
- восьмикласники, ІІІ місце
посіли учні 9 класу, а ІV –
наймолодші учасники змагань, учні 6 класу.
Всі отримали не тільки необхідні знання, а й зарядились позитивом на цілий
день.

У Рівненському Палаці дітей та молоді проходив ХVІІІ-ий традиційний Благодійний Марафон
«З вірою в майбутнє!» Впродовж 9 днів вихованці
ПДМ дивували рівнян різноманітними виставами, флеш-мобами, концертами та акціями. Й закликали допомогти шістьом обдарованим випускникам ПДМу та діткам з особливими
потребами.

марафон для майбутнього

У цьому році марафон вперше
вийшов на міжнародний рівень.
Гостями та учасниками були представники Франції, Голандії, Росії,
Словаччини, Польщи. Під час БМ2013 проходили Дні Європи «За
Європейським часом», відзначалися ювілеї – 30 річчя фольклорного гурту «Веснянка» та 20 річчя
Школи інтелектуальних ігор.
Благодійність – доброчинна
справа кожного. Адже саме сьогодні стало таким необхідним єднання
великої кількості людей задля реальної допомоги дітям. Ось уже вісімнадцятий рік поспіль Рівненський міський Палац дітей та
молоді привчає рівнян до того, що
благодійниками бути шляхетно, й
Марафон набуває все більшого
розмаху. Майже 20 тисяч рівнян
були учасниками заходів та акцій
цьогорічного благодійного дійства.
І саме участь ( матеріальна допомога, моральна підтримка тощо )
наших містян об’єднала всіх змістом і метою – благодійність пови-

нна бути в серці кожної цивілізованої людини.
Оргкомітет підвів підсумки марафону. В цьому році благодійна допомога 6 випускникам ПДМ склала
– 3000 грн. кожному, подарунки
від спонсорів – до 1200 грн, подарунки від структурних підрозділів
ПДМ до 1000грн; благодійна допомога 3 вихованцям НРЦ «Особлива дитина» - (одежа, взуття,ігри,
продуктові пакети )– до 1500 грн
для кожного; адресна матеріальна
допомога на лікування 3 дітям міста – 5500 грн; благодійна допомога на придбання ліків для онкогематологічного відділення обласної
дитячої лікарні – 10000 грн; благодійна допомога на придбання інгалятора «Юлайзер – ПРО» для дитячого відділення тубдиспансеру
– 2420 грн; благодійна допомога
на придбання вітамінів для дітей
хворих на ВІЛ(СНІД) – 1000 грн;
благодійна допомога на стерилізацію безхатніх тварин – 1500 грн.
Робімо добро разом!

О.Мєдвєдєв, голова комісії УСК «Преса та інформація» Дубенської гімназії №2

Залишатись байдужим – не можливо!
Не лишайся байдужим До
горя людського – Від себе
частинку зумій відірвать, Для
тебе – це крапля в великому
морі, Комусь же це зможе
життя врятувать!
Таким гаслом були сповненні серця наших гімназистів 15 квітня 2013 року,
коли у стінах гімназії була

проведена акція «Назустріч
мрії». Мета цієї акції – зібрання коштів для купівлі земельної ділянки і для побудови на ній реабілітаційного
центру для онкохворих дітей
під назвою «Будинок казки»
у Чернігівській області.
Ми розуміємо, що стан
здоров’я дітей в Україні за-

лишається одним із найактуальніших питань. Особливу
тривогу викликає кількість дітей з онкологічними захворюваннями. І однією з причин високої смертності є
відсутність відповідної психологічної реабілітації.
Тому ми, не задумуючись,
організували благодійну яр-

марку в рахунок цієї акції.
Вона відбувалася на великій
перерві в приміщенні їдальні
гімназії. Серед товарів, виставлених у продаж, були
найрізноманітніші: від солодощів до сувенірів, виготовлених власними руками.
Загальними силами було
зібрано 1238 грн. Таким чином ми внесли якусь частинку у велику і добру справу.

