
 



 в підтримку поранених бійців, які перебувають на 

лікуванні у шпиталях, лікарнях. 



 1 вересня ,коли прозвучав перший дзвінок, у класах 

кожен учень Чуднівської гімназії написав слова 

вдячності нашим Героям, і усі листи були відправлені  

у військові шпиталі  м.Житомира та  м.Бердичева.



 Акція включала збір гуманітарної допомоги дітям 
Донеччини та Луганщини, яку активно підтримало 
чуднівське самоврядування та педагогічний колектив 
Чуднівської гімназії.  



Акція проходила з 1 по 10 вересня .



 Мета акції : виховати 
патріотів нашої держави та 
допомогти нашим 
ровесникам з Донецької та 
Луганської областей, які 
стали біженцями, втратили 
своє майно,які потребують 
цієї допомоги .



 . Було принесено близько 400 кг різних круп,муки та цукру, 

більше 800 кг овочів та фруктів, до 90  банок олії та 

консервацій, більше 10 кг кондитерських виробів. 





 Було й канцелярське приладдя – до 20 кг., а також 

близько 20 мішків з одягом.



 10 вересня учні Чуднівської гімназії завантажили усе це до 
машин та відправили до Донецької та Луганської 
областей.





 13 вересня у день народження нашого рідного міста Чуднів, жителі 
міста влаштували урочисту ходу у вишиванках під гаслом: 

« Всі ми – це держава, велика єдина…                                                                     

Ми всі – українці , наш дім – Україна.»



День 

Чуднова 







 Цього ж дня з ініціативи учнів Чуднівської гімназії на 

Замковій площі, у центрі міста, було проведено 

патріотичний флешмоб «Ми за МИР».



 Лунало гасло «Слава Україні» , і у відповідь 1000 голосів 
«Героям Слава!»



 А у небі майоріли близько 300 жовто-блакитних 
кульок,випущених учнями Чуднівської гімназії під час 
флешмобу.



 Це дійсно було вражаюче, 
грандіозне і патріотичне 
видовище.



 Важливим подіям, що відбуваються зараз в Україні та хвилюють 
кожного, було присвячено перше у цьому навчальному році 
засідання «Школи управлінської майстерності», яке відбулося  17 
вересня 2014 року .



 Методист Центру Наталія Федорівна Пантус ознайомила

всіх присутніх із соціальним проектом, який спрямований

на підтримку воїнів АТО «Крила захисту». 



 Кожен міг висловити свої пропозиції щодо заходів
його реалізації, спрямованих на забезпечення
матеріальної та моральної підтримки бійців
Житомирської 95 аеромобільної бригади



 Тож, попрацювавши плідно, сповнені нових ідей і 

творчих задумів, ми домовилися про основні етапи 

реалізації проекту «Крила захисту



Для реалізації проекту «Крила захисту» у Чуднівській
гімназії було проведено :

 -збори

 -засідання

 -бесіди

де прийняли рішення про всебічну підтримку проекту 
«Крила захисту» .



 Лідери учнівського самоврядування провели майстер-

класи з виготовлення листів-сердечок для героїв.



Листи-сердечка

для героїв



 14 жовтня було проведено виставку-ярмарку дитячих 

робіт.



 Дата проведення даної ярмарки обрана нами не випадково 
,адже в цей день увесь православний світ відзначав День Святої 
Богородиці,яка з давніх-давен вважалась покровителькою та 
захисницею українського козацтва.  



 Захід пройшов велелюдно, яскраво, змістовно, цікаво та весело.



 Приємно те, що  учні ,були одягнені в національні 
костюми, вишиванки, що додавало святу яскравості 
та насиченості.



 Не залишилися байдужими ні вчителі, ні учні, а також 

їх батьки. 



 На ярмарок завітало багато містян. Кожен прагнув 

придбати вироби, щоб внести свій внесок у 

благодійну справу.



 Ярмарок прикрашали учнівські вишивки, вироби з бісеру…



 Особливою окрасою стали картини юних художників-

гімназистів





 .Але найбільшим попитом усіх відвідувачів користувалася 

смачна домашня випічка, яку  у величезній кількості та 

різноманітності виставили на продаж учні.







 Усі учасники проекту «Крила захисту» сподіваються, що їх 

внесок допоможе якнайшвидше встановити мир в державі.



 Кошти ,виручені від 
продажу ,а це близько 
8 000 грн., будуть 
спрямовані  на 
закупівлю теплих 
речей, термобілизни, 
спальних мішків для 
Житомирської 95 
аеромобільної
бригади. Це наступний 
етап в реалізації 
проекту.



Пам'ятний знак “Борцям за єдність 

та незалежність”



 17 жовтня 2014 року в нашому місті Чуднів відбулося 

відкриття та освячення пам’ятного Знаку « Борцям за 

єдність і незалежність України»,



 Звичайно, відкриття знаку Небесній Сотні та тим, хто поліг в ході 

проведення антитерористичної операції на Сході України 

відбулось не без участі учнівського самоврядування Чуднівської 

гімназії.



 За українською традицією ,щоб вшанувати полеглих в бою 

героїв, з ініціативи учнів Чуднівської гімназії було висаджено біля 

пам’ятного знаку молоді пагони калини



 Ми переконані, що разом з цією калиною зростатиме 

українська державність і наша громадянська позиція і 

наш патріотизм. 



 Діяльність нашого самоврядування широко 
висвітлюється в місцевих ЗМІ,а також у шкільній 
газеті «Меридіан» .



Дякую за увагу! 


