
Хвиля доброти 

      На початку вересня відділом освіти було розіслано на школи листи, з 

яких ми довідалися, що за ініціативи голови Луганської обласної адміністрації 

розпочато реалізацію проекту «З Луганщиною разом!», який спрямовано на 

створення сприятливого середовища для адаптації, успішного навчання і 

виховання дітей та учнівської молоді, які тимчасово переміщені з 

непідконтрольних українській владі територій.  

 Наша школа, опорний заклад "Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 

1 Кобеляцької районної ради Полтавської області", – це громадсько активна 

школа, одним із напрямків роботи якої є волонтерство. Тому залишити цей лист 

без уваги ми просто не могли.  

 Десь за один тиждень учнями, батьками, учителями було зібрано 

канцелярське приладдя (зошити, ручки, олівці, фарби, альбоми), контурні карти 

та атласи. Усе це було запаковано в дві посилки і відправлено Новою поштою 

на адресу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної 

адміністрації. А в 20-х числах жовтня нам зателефонувала завідувач одного із 

дитячих садків  Попаснянського району Луганської області Григоренко Н.В., 

яка щиро дякувала колективу школи за надіслані подарунки (одна із посилок 

дісталася садочку). У приватній розмові Наталія Вікторівна розповіла, що 

дитячий заклад відновив роботу, дітей більшає, бо люди повертаються у свої 

домівки, але іграшок не вистачає. Навіть удома в багатьох дітей їх просто 

немає.  

 Цього повідомлення було достатньо, щоб у школі наступного дня було 

оголошено акцію «Хвиля доброти!» (збір дитячих іграшок, книг, розмальовок, 

пазлів). За декілька днів одна із навчальних кімнат була схожа на іграшковий 

магазин. Дуже приємно, що до цієї акції долучився і наш селищний дитячий 

садок «Дзвіночок». Адже кому, як не їм, близька і зрозуміла проблема 

відсутності іграшки. 

     У слові іграшка сховане слово "гра". Іграшка приходить до дитини 

змалку. Раніше іграшки виробляли своїми руками. Мати, сестри, тітоньки, 

бабусі шили ляльку або виготовляли її з соломи. Тато — вирізав із дерева. 

Іграшка  присвячувалась конкретній дитині, на її виготовлення витрачали час та 

думки. Вона несла не тільки образ, але і спогад, і побажання. Іграшок не було 

багато, лише кілька, подарованих на  Миколая, Різдво, День народження, День 

янгола, Великдень. Тобто, дитина пов'язувала її з важливою для всіх подією, зі 

святом. Сучасний світ наповнений різноманітними іграшками для дітей.  То 

чому ж не подарувати дітям, нашим українським дітям, свято? 



      Обираючи іграшку для малюків, ми обираємо образ, який відображається 

у внутрішньому світі дитини на все життя. Який образ дитина понесе у світ — 

вирішувати нам. 

  Акція «Хвиля доброти» ніколи не закінчиться, і якщо учні нашої школи 

хоча б іноді говорять собі «якщо не я, то хто?», не залишаючись осторонь 

нагальних проблем суспільства, тоді з упевненістю можна сказати, що школа 

формує молоде покоління високої патріотичної свідомості, здатне  захищати 

права людини, готове взяти на себе відповідальність. Отже, у нас і нашого 

народу є майбутнє! 
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