
ЗОШ І –ІІІ ступенів
с.Білобожниця

Чортківський р-н
Тернопільська обл 

Тел.: ( 352 ) 5-12-40 

Люди мого села 
Світлана Іванівна Яворська 

розповіла , що сюжети своїх 

вишивок вона черпає під час 

поїздок в різні куточки 

України. Любуючись 

краєвидами вона переносить 

їх на папір, а потім і на 

полотно. 

Підготувала Білас Оля 

Вишиваю подорожуючи 

Відповідальна за випуск Нога        
Іра 

Краса врятує світ 

Відповідальна за випуск Нога        Іра Робота Яворської С.І. 



 “Вишивка має позитивний вплив на 
психофізіологічний стан людини. Вишивання 
заспокоює нервову систему, розвиває увагу, 
уяву і, нарешті, смак.” 

                                             Турчин Л. П. 

        

                                          

                                          Побувавши в 
гостях у Турчин Лариси Петрівни 
ми побачили, що її вишивки 
відображають картини природи в 
різні пори року. У неї створена 
колекція її картин. На пам’ять про 
нашу зустріч вона подарувала нам 
одну із них. 

Підготувала Гуйда Надія 

Картини рідної 
природи 

Відповідальна за випуск Нога        Іра 
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Робота Турчин Л. П. 

В полоні вишитого 
орнаменту 

Як приємно дізнатися, що бувша 
вчителька нашої школи, зараз пенсіонерка, 
Старик О. Ю. прекрасна майстриня по 
створенню  орнаменту. В її надбанні є чудові 
вишивки блузок, крайок  та інших елементів 
національного одягу. Не раз побачиш на 
сцені учнів, одягнених в її вироби . 

Матеріал підготувала Ярема Іра 

Передай красу нащадкам 

У нашій школі працює гурток «Вишиванка». На заняттях 
дівчата знайомляться із зразками вишивок із різних 

регіонів України. Самостійно створюють ескіз малюнка, 
який пізніше переносять на полотно. В кінці 

навчального року у школі буде організовано виставку із 
зразками робіт всіх учнів школи. 

Автори кращих робіт будуть нагороджені 
грошовими преміями! 

У наступному номері ви ознайомитесь із роботами 
жительки нашого села Лісної Н. О., яка володіє методом 

художньої вишивки 

( вишиває без ескізів) 
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Вишитий костюм. 
Робота Старик О. Ю. 
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