
16 червня  2015 року у   нашій 

школі відбувся Обласний пленер 

соломоплетіння "Житнє поле". 

       Учасниками заходу стали 

випускники та учні студії 

«Житечко»,  викладачі та студен-

ти Волинського державного учи-

лища культури і мистецтв імені 

І.Ф.Стравінського, викладачі та 

учні Луцької дитячої художньої 

школи, працівники відділу етно-

графії та народних промислів Во-

линського краєзнавчого музею, 

керівники гуртків декоративно-

ужиткового мистецтва, вчителі 

образотворчого мистецта. 

 

        Практичним до-

свідом та порадами на 

пленері ділилася Заслу-

жений майстер народної 

творчості України Марія 

Кравчук. 

          Усіх при-

сутніх на заході 

об'єднала єдина 

мета - збережен-

ня та розвиток народних 

традицій плетіння з соло-

ми. Спочатку усі гуртом 

поїхали на житнє поле і 

спробували заготовити жи-

та для роботи. А далі за-

кипіла робота: спочатку 

спробували виготовити 

дідуха, а після обіду всі 

виготовляли різдвяного 

павука. Учасники пленеру 

були нагороджені Почес-

ними грамотами оргкомітету, 

відділ освіти  Турійської райдер-

жадміністрації відзначив учнів 

студії "Житечко" сертифікатом.  
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Протягом пер-

шого дня, ко-

лектив 

відвідав місто 

Трускавець та 

скуштував 

місцевої міне-

ральної води, 

ознайомились 

з садибою Іва-

на Франка в с. Нагуєвичі, та 

пройшлись його стежками. При-

бувши ввечері до готелю у 

Славському мали змогу відпо-

чити та намилуватись заходом 

сонця. 

Наступного дня з самого ранку 

всі разом вирушили до  верши-

ни гори Тро-

стян, яка має 

висоту 1232. 

Після спуску 

відпочили біля 

водоспаду 

Кам'янка, де 

придбали ціка-

вих сувенірів 

для рідних та 

знайомих. 

 

12-14 червня, педагогічний 

колектив нашої школи, 

здійснив поїздку в Карпати. 

Протягом трьох днів вчителі 

мали змогу подорожувати 

чудовим карпатським 

краєм, милуючись приро-

дою.  

 

А на останній день ми заїхали 

на скелі Довбуша, де милува-

лись надзвичайним творінням 

природи. А також відвідали 

курортне місто Моршин. Де 

втамували спрагу слав-

нозвісною лікувальною міне-

ральною водою.  

Втомлені, але надзвичайно 

задоволені, всі учасники по-

вернулись до своїх домівок. 


