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Випуск 1 Успішний фініш  

навчального року! 
      

Ось і закінчився черговий навчальний рік. Він подарував 

нашій школі чимало перемог та був успішним для учнів і 

вчителів. Впродовж року ми доводили на різних конкур-

сах, фестивалях, олімпіадах,  що ЗОШ №23—найкраща!  

Попереду літо… А це можливість для нових звершень, на-

копичення сил та енергії для наступного навчального ро-

ку! 

 



 

І ось розпочався новий навчальний рік. 
Перший дзвоник – завжди хвилююча 
подія, особливо для наймолодших уч-
нів – першокласників. Для них розпоч-
неться цікаве шкільне життя, перший 
навчальний рік, перший урок, перша 
вчителька. Свято відбулося у нетради-
ційній формі у вигляді квест – гри для 
учнів 1 класів. При допомозі казкових 
героїв діти змогли відвідати чотири 
станції. На першій вони детальніше 

знайомились з правилами та статутом 
школи, на другій станції утворювали 
чарівне дерево знань, на третій зна-
йомились з країною математики, а 
на останній вчились весело проводи-
ти час у ритмі танцю. 
 

 

 

 

 

Перший дзвоник 2021 

Якимчук Анна Анатоліївна,  

педагог-організатор 

Стр. 2 
Свіжий вітер 



           День вчителя 

 

Традиційно першої неділі жовтня своє 

професійне свято відзначають освітя-

ни.  От і цього року 2 жовтня у нашій 

школі відбулося свято з нагоди Дня пра-

цівників освіти. Дана урочистість відбу-

лася із дотриманням санітарно-

епідеміологічних вимог. Педагог – осо-

бистість неординарна, творча, обізнана 

яка весь час знаходиться в пошуку чо-

гось нового, цікавішого досконалішого. 

Немає мабуть на землі людини, яка б ви-

йшла у великий світ без напутнього сло-

ва вчителя. Адже саме він засіває невин-

ні дитячі душі,  зерном мудрості, добро-

ти, вчить жити, бо життя – це той самий урок, який треба 

пройти впевненим кроком. 

З самого ранку учні 10 та 11 класів привітали своїх наста-

вників найтеплішими словами вдячності та подарували 

імпровізовані ордени. В кожному вітальному ордені вчи-

телі відчули щирість, теплоту, неповторність комплімен-

тів своїх вихованців. 

Хочеться подякувати організаторам та учням за їхню ста-

ранність, артистизм та відповідальність, з якою вони від-

неслися до підготовки заходу. 

  

 

 

Глова Надія Олегівна, 

 педагог-організатор 

Стр. 3 Свіжий вітер 



“Миколай про тебе не забуде” 
 

Взимку є чимало свят, яких з нете-

рпінням чекають діти та дорослі. 

Цей святковий зимовий час роз-

починається 19 грудня, коли від-

значається День святого Миколая. 

Цікаво та весело це свято пройш-

ло у 23 школі. Учасники учнівсь-

кого самоврядування підготували 

чудову літературно – музичне 

дійство.  У зв’язку з карантинни-

ми обмеженнями вітання учнів 

пройшло окремо по класах. Діти та учителі отримали багато позитив-

них емоцій. 

Стр. 4 

 

Придальна Тетяна, президент  

Шкільної Республіки 

Свіжий вітер 



Екскурсія в музей 

        

Стр. 5 

 

В рамках реалізації програми на-

ціонально-патріотичного вихо-

вання 3 лютого 2021 р. було про-

ведено екскурсію у Волинський 

регіональний музей українсько-

го війська та військової техніки. 

Юнаки 11-х класів під керівниц-

твом учителя ЗВ Купчинським 

В.Р., заступником директора Со-

лдатенко Н.М., педагогом-

організатором Гловою Н.О. 

ознайомилися з експозицією 

озброєння та сучасною військо-

вою технікою, оглянули експо-

зицію присвячену учасникам АТО/ООС.  Учні вдосконалили вміння у складанні та 

розбиранні стрілецької зброї, показавши свій високий практичний рівень із пред-

мету Захисту Вітчизни. 

 

 

Завірюха Анна, міністр інформації  

Шкільної Республіки 

Свіжий вітер 



 

29 травня 2021 року пролунав останній дзвоник у Лу-

цькій ЗОШ №23 для 11 та 9 класів. На шкільному по-

двір’ї відбулося урочисте свято закінчення навчаль-

ного року, на яке зібрались школярі, вчителі та бать-

ки. Право відкрити урочисту лінійку було надано ди-

ректору школи Мартинюку Віктору Сименовичу. До 

привітального слова запросили зауча з виховної ро-

боти, першу вчительку, батьків та учнів першоклас-

ників. Почесне право Останнього дзвоника та надали 

кращим учням: Поповій Вероніці та Стасюку Воло-

димру. 

 

 

 Свіжий вітер 

Останній дзвоник пролунав... 

 

Стр.6 

Гагаловська Ірина, міністр освіти  

Шкільної республіки 



Золоте зерно нашої 

  

 

19 травня 2021 року у навчальному за-

кладі відбулося свято «Золоте Зерно», 

яке стало уже традицією. На цьому за-

ході щорічно нагороджують кращих 

учнів школи та переможців міських, 

обласних та всеукраїнських конкурсів. 

Бажаємо вам бути й надалі бути кращи-

ми з кращих! Нових вам перемог та 

звершень! 

 Стр.7 Свіжий вітер 

Мазур Юлія, міністр культури  

Шкільної республіки 



Стр.8 

20 травня 2021 року Україна 

відзначила День вишиванки. 

Наші учні приєдналися до 

цього свята присвяченого 

українській культурі і тради-

ціям. Школа замайоріла від 

розмаїття вишиванок різних 

кольорів, форматів та посмі-

шок наших учнів! 

Флешмоб “Одягни вишиванку” 

Свіжий вітер 

Завірюха Анна, міністр інформації  

Шкільної Республіки 

 



Стр.9 Свіжий вітер 

. 

У 2020-2021 н.р. у нашому закладі проводився факультативний курс «Кроки 

по життю», на базі 9-Б класу. Тренінгові заняття проводились практичним психо-

логом Горніч Л.І та педагогом-організатором Гловою Н.О. Факультативний курс 

розроблений на основі Програми  15, для підсилення предмету основи здоров’я. 

Цей курс має виражену профілактичну спрямованість та формує  важливі ціннос-

ті особистості та розвиває життєво важливі навички підлітків. Факультативний 

курс складається з 16 зустрічей, кожна зустріч присвячена висвітленню певної те-

ми.  

Під час зустрічей з учасниками обговорювались актуально-важливі теми  

сьогодення та майбуття, учасникам тренінгу надавалась  інформація з питань ефе-

ктивного спілкування, учні змогли підвищити   рівень комунікативних навичок, 

виробити  навички активного слухання. 

В ході зустрічей учні мали можливість сформувати бачення і усвідомлення 

своїх особистих цінностей, завдяки допомозі тренерів встановити індивідуальну 

ієрархію своїх цінностей та  визначити серед них здоров’я як цінності, визначити 

значимість здорового способу життя. Педагоги підводили  учасників  до розумін-

ня важливості відповідального ставлення   до здоров’я та    визначали фактори, 

які впливають на здоров’я.  

Факультативні  курс має  блок занять який можна назвати 

«особистісним», тому що у ньому учасники торкаються таких загальносоціологі-

чних категорій: гідність, відповідальність, благополуччя, зміни в житті людини, 

планування життя потреб), важливість прийняття відповідального рішення та ви-

значення чинників які впливають на цей процес. 

Курс «Кроки по життю» отримав схвальні відгуки від учасників тренін-

гових занять. Адже даний цикл занять готує підлітків до дорослого життя, фор-

мує відповідальне ставлення до власного життя і здоров’я,  допомагає розвивати-

ся та визначатися  з власними цілями, сприяє покращенню взає-

мин  зі своїми рідними та друзями. 

Свіжий вітер 

Горніч Любов Іванівна,  

практичний психолог 

Кроки по життю 



 Ось і завершився черговий навчальний рік. 

Протягом року ми плідно вчилися, працювали над 

собою та здобували нові перемоги. Адже наша шко-

ла брала участь у різноманітних конкурсах, фестива-

лях, змаганнях, де показувала належний рівень. А 

зараз на учнів чекає тепле літечко, сповнене нових 

емоцій та позитивних моментів. Щасливих канікул 

та до нових зустрічей, любі друзі! Будьте здорові! 

“Канікули! Канікули!” -  

Вспіває все навколо. 

Канікули, канікули 

Канікули у школі! 

А що таке канікули? 

Це літні дні барвисті, 

Це час коли нам ніколи 

Хоча б на мить присісти, 

Бо треба мчати босими 

Наввипередки з вітром, 

З густих лісів приносити 

Горіхів повні відра. 

Це час у річці хлюпатись,  

Підсмажувати спини 

І зранку в лузі слухати 

Тонку струну бджолину… 

Ми скучим, як ніколи,  

Та скоро схочемо до школи! 

Анатолій Костецький 
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Літечко чекай, школа бувай! 

Свіжий вітер 


