
Закінчується ще один навчальний рік, і теплому літечку та довгоочі-
куваним канікулам радіє вся наша шкільна родина. Навчальний рік, що ми-
нає, був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та усі-
лякими звершеннями. Він дав нам життєвий і професійний досвід, нові ра-
дісні зустрічі та відкриття, здобуті перемоги та неабиякі досягнення.   

По всій Україні щедро розлився малиновий спів шкільного дзвінка, 
який сповістив про закінчення навчання у школі, а для випускників він про-
дзвенів востаннє і покликав їх у нелегку дорогу майбуття.  Шановні випус-
кники, нехай щаслива доля оберігає Вас, дарує нові здобутки та успіхи.     
Редакція шкільної газети бажає Вам міцного здоров’я, безмежного щастя, 
впевненості у завтрашньому дні і здійснення мрій. Не забувайте вчителів 
та  рідну школу! 

Згадаймо найяскравіші сторінки шкільного життя року, що минає! 

«Ура! Ура! Канікули! 
Канікули!»  - співає 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,  

із ранку в лузі слухати  

тонку струну бджолину… 

А. Костецький 

    2017—2018  навчальний рік              

фінішує! 
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 Щороку, відповідно до річного плану 

роботи школи цікаво та змістовно проходять 

тижні початкової школи. У цьому заході бе-

руть участь усі класні колективи з 1 по 4 кла-

си. Одним із найважливіших завдань сучасної 

початкової школи є розвиток пізнавальної ак-

тивності школя-

рів, формування 

у них допитливо-

сті, бажання пі-

знавати нове. Ор-

г а н і з а т о р с ь к а 

роль належить 

учителям. Їх ен-

тузіазм, творчий підхід допомогли зробити цей 

тиждень справжнім улюбленим святом як для 

дітей, так і для дорослих. 

 У фойє школи оформляються виставки 

дитячої творчості та план тижня.  

 У рамках тижня проводиться ряд пока-

зових заходів. 

    У перший 

тиждень бе-

резня най-

менші учні 

п о к а з а л и 

свої уміння, 

захоплення й 

таланти.  

 Перший день тижня розпочався із деві-

зу «Я-школярик», було проведено урочисте 

відкриття тижня та виховну годину «Школа 

нашої мрії». Вівторок був присвячений Всесві-

тньому дню родини, у ході якого було прове-

дено конкурс читців «Мама, мамуся…», офор-

млено виставку малюнків «Моя сім'я». 

«Бережи природу, друже!» під таким девізом 

пройшла середа, учні взяли участь у екологіч-

ному  конкурсі «Природа навколо нас», офор-

млено виставку дитячих робіт з природних ма-

теріалів.  

         У четвер 

учні взяли 

участь у акції 

«Одягни ви-

шиванку!» та  

патріотичному 

флешмобі.  

 Формуванню навичок здорового способу 

життя сприяла участь учнів 1-х  класів у п’ятни-

цю в усному журналі «Здоров'я – найбільший 

скарб», що був проведений із залученням фахів-

ців – батьків. Спортивні змагання  «Я буду здо-

ровим!» об'єднали одночасно всіх учнів 1-х кла-

сів. Динамічні руханки та запальні танці сприя-

ли не тільки піднесенню емоційного настрою, а 

й формуванню потреби у заняттях фізичними 

вправами. 

 Учні 2-х класів мандрували цікавими сте-

жинами шкільного життя. 

          «Стежина рідного краю». У цей день бу-

ло проведено урочисту лінійку, присвячену відк-

риттю тижня, флешмоб «Ми – частина Украї-

ни», акцію «Одягни вишиванку!», як підсумок 

проведення дня - квест «Моя рідна Україна».  

«Лесина стежина» була присвячена відо-

мій письменниці Лесі Українці. Протягом дня 

другокласники взяли участь у конкурсі на кра-

щого декламатора віршів Лесі Українки «Хотіла 

б я піснею стати …», у фойє школи оформлено 

виставку малюнків до творів Лесі Українки та 

проведено літературно -музичну розвагу 

«Незабутнє слово Лесі». 

 «Стежина добра ти милосердя» -  про-

ведено усний журнал «Ти живеш серед людей», 

майстер-клас «Моя іграшка – принесе усім ра-

дість», виставка листівок «Подаруй частинку 

щастя».  

 «Стежина здоров'я». Пропагуючи здоро-

вий спосіб життя, було проведено веселі музичні 

перерви, вікторину «Діти обирають здоров’я», 

диктант «Я – за здоров’я», зустріч із медичною 

сестрою школи;  найбільше емоцій та заряду ба-

д ь о р о с т і 

отрим али 

діти під 

час спор-

тивної ес-

тафети  «У 

дружбі си-

ла».   

          «Казкова стежина». Учні презентували 

акторські здібності, інсценізуючи казку 

«Колобок»  на сучасний лад, мистецькі – на ви-

ставці малюнків «Мої улюблені казкові герої», 

інтелектуальні – під час вікторини «У світі чарі-

вної казки».  
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ся», здоров’я-

з б е р і г а ю ч і 

естафети на 

уроках фізич-

ного вихован-

ня та ознайо-

мили учнів із 

п а м ’ я т к о ю 

здоров’я . 

Мова – це важливий чинник самовиз-

нання нації, надійна основа розвитку країни, 

загартована багатовіковою історією та відто-

чена творчістю найталановитіших українсь-

ких письменників. «День української мови» 

у п’ятницю розпочався «Веселою перервою» 

для учнів 2-их класів. Відбулася акція 

«Подаруй закладку» та гра «Відгадай мета- 

грами», яку провели для другокласників учні 

4-х класів. Змістовно пройшов конкурс чит-

ців віршів про 

українську мо-

ву та інтегро-

ваний конкурс 

«А що в порт-

фелику тво-

їм?», де учні 

грали роль пе-

рекладачів та 

знавців мов. 

На лінійках підбито підсумки тижня 

та нагороджено активних учасників. 

Тиждень початкової школи ще раз 

переконує у тому, що дитяча творчість, мов 

кринична вода, яку черпаємо, а їй немає ні 

кінця, ні краю. Будемо й надалі пізнавати її 

глибинні джерела! 

Мед Ірина Вікторівна,  

учитель початкових класів 
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Конкурси, ігри, змагання, уро-

ки  розвивали творчість школярів, учили бути 

спостережливими, кмітливими та креативними. 

Відкриття відбулося на шкільній лінійці, де всіх 

присутніх ознайомили  з планом проведення  Ти-

жня третьокласників.   

Кожен день 

мав певне спряму-

вання: Понеділок 

– інформаційний - 

«Пізнання почина-

ється зі здивуван-

ня». Вівторок – 

патріотичний - 

«Ми – патріоти 

своєї країни». Середа – здоров'язбережувальний 

- «Хто дружити з нами буде – всі хвороби поза-

буде». Четвер - Пізнавальний - «Не будь байду-

жим до майбутнього». П’ятниця – творчий-

«Природа – це казка, яку треба читати серцем». 

Навіть самі назви днів тижня говорять про широ-

ку палітру цікавих заходів, режисерами-

постановниками яких виступали класні керівни-

ки. 

Відкриття фестивалю учнів 4-х класів  

розпочалося у вівторок «Днем літературного чи-

тання» із проведення 

урочистої лінійки у 

формі казкової інсце-

нізації, виконали мов-

но-логічну вправу 

«Намистинки», розга-

дали ребуси, взяли 

участь у  вікторині «З 

якої казки?». Бібліотекарі Волинської обласної 

бібліотеки для дітей, на запрошення вчителів, 

провели майстер-класи з виготовлення закладок.  

У середу цікаво пройшов «День природ-

ничо-математичний», було проведено «Розумні 

перерви», під час яких учні писали графічний 

диктант, розв’язували віршовані та логічні зада-

чі, грали ігри: «Шифрувальник», «Встанови пос-

лідовність» та «Годинник», розгадали «Осінній 

кросворд».  

Спорт усіляко сприяє гармонійному роз-

витку дитини, і особливо це важливо у молодому 

віці. Саме тому у четвер - «День здоров’я». Роз-

почалося свято мультимедійною презентацією 

«Ми – діти з «Планети здоров’я», захоплююче 

провели вікторину «Що допомагає нам бути здо-

ровим», рухливу хвилинку «Сірий котик умивав-
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 Поміж багатьох свят у ка-

лендарі є день, коли настрій усієї 

країни особливо піднесений і 

радісний. У перший тиждень жовт-

ня країна урочисто відзначає День 

працівників освіти, день, коли нав-

чальні заклади майорять осінніми 

квітами й розквітають посмішками 

вихованців та педагогів.   

 Свято вчителів є особли-

вим і в нашій школі. Заздалегідь 

учні готують привітання, багато-

кольорові, веселкові плакати, 

прикраша-

ють школу.  

В актовій 

залі зібрався весь педагогічний 

колектив, а учні підготували чу-

дові концертні номери й при-

вітання. 

           Атмосфера цього дня для 

всіх працівників школи була 

насправді теплою та дружньою.      

 Бажаємо всім вчителям 

наснаги, терпіння, нових 

успіхів у роботі та побільше 

талановитих учнів. Миру у ва-

ших оселях та країні, добробуту 

та процвітання у всіх справах.  

 

 

 

 

 

Мартинюк Софія,  
міністр інформації Шкільної республіки 

ПОСВЯТА У ПЕРШОКЛАСНИКИ 
 Посвята в першокласники 

відбулась у стінах навчального 

закладу. 

 Школа – це дивовижний 

світ. Є в ньому місце і для напру-

женої праці, і для розваг та відпо-

чинку. Місяць навчання малень-

ких першокласників швидко ми-

нув. І як винагорода за напружену 

працю 18 жовтня 2017 року відбу-

лося традиційне свято для молод-

ших учнів – «Посвята у пер-

шокласники».  

 С в я т к о в у  м у з и ч н о -

розважальну програму для учнів 

перших класів підготувала педа-

гог-організатор Яковлюк О.В.,  

залучивши танцювальний колектив 

«Фантазія» разом із керівником 

гуртка Парфисюк Ю.В.  та казкових 

персонажів. Артисти подарували 

присутнім чудові танці та пісні, які 

полонили серця і душі учасників 

свята, надихали на добро й любов, 

на мир і порозуміння. 

Найурочистішою стала та мить, ко-

ли першокласники складали 

"Клятву", а директор школи  Мар-

тинюк Віктор Семенович вручив 

к о ж н о м у  з  н и х  п а м ' я т н і 

«Посвідчення першокласника» та 

шеврони. 

«Бажаю всім учням гарних оці-

нок, наполегливості в навчанні, 

мирного неба над  ненькою 

Україною», – промовив дирек-

тор Мартинюк В.С. 

 Закінчилось свято на 

гарній урочистій ноті. Тож ба-

жаємо нашим першокласникам 

носити гідне звання школяра, 

зростати мужніми синами та 

доньками своєї держави і щас-

ливої дороги до країни знань. 

Яковлюк Оксана Василівна, 

педагог-організатор 



безпорадна істота залишається 

наодинці з жорстоким навко-

лишнім світом, у якому дуже мало 

любові, турботи та безпеки. Адже 

все це мала уособлювати родина, 

якої у крихітки тепер не існує… 

 У нашій школі протягом 

місячника «Милосердя» проходи-

ла акція «Добро починається з те-

бе», у ході якої були зібрані іграш-

ки, канцтовари, солодощі, які ми 

передали до дитячого будинку мі-

ста Луцька. Діти дитячого будин-

ку були знову раді нас бачити, а 

ми їх.  Очі, які  сповнені надії, спо-

дівань, щирості, відвертості, радо-

     Усі ми родом з  дитинства… 

У кожного існують перші спо-

гади про тепло маминих рук, 

про бабусині казки на ніч, про 

татові жарти та сімейні свята. 

Ці спогади супроводжують нас 

протягом усього життя і зали-

шаються своєрідною реліквією.  

      А що робити, коли такі спо-

гади відсутні? Нам, цілком бла-

гополучним людям, важко 

уявити, що відчуває маленька 

дитина, від якої відмовляються 

батьки або ж якщо їх позбавля-

ють батьківських прав. І майже 

щів, - це багато чого варте! 

 Протягом місячника учні 

нашої школи разом з педагогами 

відвідали Луцький геріатричний 

пансіонат. Але приїхали ми  до них 

не з порожніми руками, а привезли 

підготовлені заздалегідь подарун-

ки, крихту свого тепла та серця, та, 

щоб якось підсолодити життя меш-

канцям закладу, принесли для них 

солодощі. Вкотре переконуємося, 

що займаємось своєю справою! Ми 

готові до співпраці з тими, хто че-

кає на нас.  

 

 

Олійник Лілія, голова  

волонтерського загону  

«Промінці добра» 

СВЯТО МУЖНОСТІ ТА ВІДВАГИ 

ПРОМІНЦІ ДОБРА 
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 14 жовтня українці свят-

кували День захисника України, 

День українського козацтва. Істо-

рично саме на Покрову вшанову-

вали військо, а також відзначали 

створення Української повстансь-

кої армії. 

 

 

       Традиційно, 13 жовтня у 

нашій школі відбулося свято 

до Дня захисника України. 

        Протягом дня лунали 

вітання та щирі побажання 

хлопцям, учителям, працівни-

кам школи. Щоб не залишити 

нікого без уваги, учні робили 

подарунки своїми  руками та 

теплими словами привітали 

чоловіків нашої школи.   

  

 Святковий настрій створи-

ли учасники художньої самодіяль-

ності та гості — військовий оркест 

Луцького прикордонного загону 

(керівник—Петро Лукавий). 

Остап’юк Софія,  
міністр культури Шкільної республіки 



          Нарешті настав цей березне-

вий день, коли сильна стать може 

задовольнити всю прекрасну по-

ловину людства подарунками, ко-

льорами почуттів і радості. У цей 

день жінка - це перш за все чуй-

ність, вона заполоняє повітря сво-

єю шикарністю та витонченістю. 

Недарма жіночий день святкують 

саме на початку весни, адже жінка 

і є тим початком як життя, так і 

гармонійності, вишуканості. 

 Нашу школу цей день 

також не оминув стороною. У 

переддень свята, 7 березня, 

представники учнівського са-

моврядування школи привіта-

ли вчителів смачними подару-

нками. Усі діти щиро вітали 

своїх учителів, а хлопчики 

своїх однокласниць. Не менш 

приємним подарунком для 

вчительського чарівного жіно-

чого колективу став концерт. У ньому 

брали участь учні як старших, так і мо-

лодших класів. Вони потішили своїм 

співом, звабливими та запальними тан-

цями, зворушливими віршами. Тож 

умійте дивувати жінок, бережіть їх, да-

руйте їм радість та позитивні емоції не 

лише 8-го березня, а й щодня! 

Каган Назар,  

учень 8-Д класу 

 Діти підготували слова подяки для найрідніших  і 

змонтували відеозвернення, яке продемонстрували на 

святковому концерті. «Таким своїм виступом у формі 

флешмобу ми хотіли привітати всіх матерів зі святом, а 

також висловити вдячність матусям», – розповідає учас-

ник флешмобу, учень 8-Д класу Каган Назар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленська Діана,  

міністр інформації Шкільної республіки  

 У календарі свят  визначений особливий день 

для мам, який відзначається в Україні у другу неділю 

травня. Офіційне державне свято - День матері - встано-

влене в 1999 році. Святкування стало популярною і  

доброю традицією. 

Безумовно, День мате-

рі - це одне зі зворуш-

ливих свят, тому що 

кожен з дитинства бе-

реже у душі єдиний і 

неповторний образ - 

образ своєї мами, яка 

все зрозуміє, проба-

чить, пожаліє і буде самовіддано любити незважаючи ні 

на що. Щасливі діти ростуть у дружній родині й під 

о п і к о ю  щ а с л и в о ї  м а т е р і . 

 У цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих 

мам із їх святом. Хай світлом і добром відгукуються в 

душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов 

і відданість. 

 13 травня, напередодні Дня Матері, учні  5-6 

класів приєдналися до традиції і влаштували свято для 

своїх матусь. Вірші, пісні, сценки з життя, підготовлені 

дітьми, – все це дало змогу ще раз сказати коханим ма-

тусям «дякую» за  добро, любов, терпіння, увагу, яку 

вони розділяють  зі своїми дітьми. Було  запрошено ма-

терів та дружин бійців АТО, що загинули на Сході. 

 Учнями школи було проведено флешмоб.  

ЦЕЙ БЕРЕЗНЕВИЙ ДЕНЬ... 

6  

МАМО, ЗА ВСЕ ДЯКУЮ ТОБІ! 

С в і ж и й  в і т е р  



пунктів: «Квітковий вернісаж» (діагностика 

квітами),  «Психологічний калейдос-

коп» (психологія кольору), «Діагностика мета-

форичними картками», «Діагностика стилю 

п е д а г о г і ч н о г о  с п і л к у в а н н я »  т а 

«Супроводжуюча фраза дня». 

  

 

  

 Для учнів молодших класів були прове-

дені інтерактивні заняття «Школа твій другий 

дім» та відеоперерви «Дружба – це скарб, умій 

його зберегти», на яких учні дізналися чимало  

нової та цікавої інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубай Аліна  Олександрівна,  

соціальний педагог  

ТИЖДЕНЬ ПСИХОЛОГІЇ 

7  В и п у с к  4  

 З метою популяризації знань про психо-

логічну службу , активізації здійснення психо-

логічної просвіти учасників освітнього проце-

су, актуалізації пошуку шляхів збереження фі-

зичного та психічного здоров’я молодого поко-

ління, формування навичок здорового способу 

життя й безпечної поведінки, професійного ви-

значення, забезпечення духовного зростання 

дітей та підлітків у школі було проведено тиж-

день соціально-психологічної служби з 10 по 

13 квітня 2018 року. 

 У рамках 

даного тижня прак-

тичним психологом 

Горніч Л.І. та соціа-

льним педагогом 

Кубай А.О., було 

проведено ряд захо-

дів для учнів та педагогів школи. Серед них 

було організовано зустріч із представниками 

Благодійного фонду «Переображення» на тему 

«Правопорушення та їх наслідки», внаслідок 

якої учні мали змогу переглянути ряд відеоро-

ликів про протиправну поведінку та ознайоми-

тись із наслідками даних дій для особистості.  

 Також для учнів випускних класів була 

проведена профорієнтаційна гра «Твій вибір» 

та діагностування їх професійних здібностей за 

участю представників  Луцького міського 

центру зайнятості.  

 Педагоги школи мали змогу відвідати 

психологічне кафе «Мелодія влучних порад», 

що функціонувало в школі. У меню даного ка-

фе кожен відвідувач мав змогу обрати кожен із 



«ДИВОСВІТ ДИТЯЧИХ ТАЛАНТІВ» 
8  С в і ж и й  в і т е р  

 18 квітня в Палаці культури міста 

Луцька відбувся творчий звіт колективів ху-

дожньої самодіяльності та  виставка робіт 

учасників шкільних гуртків декоративно-

прикладного та образотворчого мистецтва. 

Такі мистецькі підсумки навчального року 

стали уже традиційними.   

 

 

 

 

 

 

 У концерті взяло участь понад 200 

школярів. Для глядачів та вельмишановного 

журі було представлено 29 художніх номерів.  

Організаторами концерту були:  

Петренюк З. В., 

Смалюк Р.А., 

Богдан В.М., 

Кубай А.О., 

Яковлюк О.В., 

Мед І.В. 

 На виставці декоративно-прикладного 

та образотворчого мистецтва було продемон-

стровано близько 400 робіт.  

 Виставку було організовано вчителями 

Волошиною В.Ф.,Патолою А.А., Онисюк І.Й., 

Миляшкевич Ж.О.,Гірським В.Я., Янчук О.А.,                         

    Войтовичем В.Г.          

 Подивували публіку своїм майстерним 

виконанням солісти Росинюк Аліна (керівник 

Панченко В.Й.), Тимощук Матвій (керівник 

Панченко В.Й.),  сестрички Анна та Марія 

Марчуки (керівник Фещук М.В.) та 

танцювальний колектив «Фантазія» (керівник 

Парфисюк Ю.В.) 

 Свято завершилося вітальними словами 

директора школи Мартинюка Віктора Семено-

вича, який привітав учасників та керівників із 

вдалими, цікавими та насиченими виступами.  

Побажав учням та педагогам нових злетів та 

успіхів. 

  Богдан Валентина Михайлівна, 

   педагог-організатор 

 



глибину безмежної любові до Батьківщини.  

 І цього року учні, вчителі та батьки 

школи долучилися до акції “Одягни вишиван-

ку” у третій четвер травня. Хтось радів своїм 

новим вишитим обнов-

кам, хтось вдягнув улю-

блену вишиванку. Але 

всі були єдині у думці, 

що таке свято об’єднує і 

вчителів, і  учнів різних 

класів. 

 

Скрипник Ірина,  

міністр шефсько-трудової діяльності Шкільної республіки 

 
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ - СВЯТО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ 

9  В и п у с к  4  

 Не перший рік у нашій школі, як і у всій 

Україні, відзначають День вишиванки.   

Ще з сивої давни-

ни відомо, що ви-

шита сорочка є 

символом здоров’я 

та краси, оберегом 

щасливої долі та 

родової пам’яті.  

 За традицією, вишита сорочка передавалася з 

покоління в покоління, із роду в рід як родинна релі-

квія. Цей український оберіг пройшов крізь віки й 

нині символізує чистоту почуттів, 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК 
 Чільне місце у роботі школи займає художньо-естетичне виховання. Кожного року школярі беруть участь у 

міських оглядах-конкурсах колективів художньої самодіяльності. За ініціативи самих учнів сплановано цікаві, різ-

номанітні тематичні вечори, присвячені знаменним датам. На уроках та позакласних заходах виховуються естетичні 

ідеали учнів. 

 Упродовж 2017-2018 н.р. школярі стали переможцями міських, обласних, Всеукраїнських конкурсів та фес-

тивалів, зокрема: участь у конкурсах міського рівня - 214 учнів, з них дипломом учасника було відзначено 5 учнів, 

за активну участь—162 учні, переможні місця та відзнаки отримали 26 учнів нашої школи (керівники: Янчук О.А., 

Волошина В.Ф., Онисюк І.Й., Патола А.А., Гірський В.Я., Панченко В.Й.,  Парфисюк Ю.В.) 

 У конкурсах обласного та Всеукраїнського рівнів взяли участь 11 учнів нашої школи. За активну участь бу-

ло відзначено 3-х учнів, переможні місця та відзнаки обласного рівня отримали 9 учнів (керівники: Янчук О.А., Во-

лошина В. Ф., Онисюк І.Й., Гірський В. Я., Миляшкевич Ж.О.) 

 Школярі взяли участь у виставці творчих робіт в обласній бібліотеці для юнацтва та в обласній виставці 

«100 років позашкілля». Ученицю школи Гріднєву Ангеліну визнано стипендіатом у номінації «Талант року-2018» 

із предметів художньо-естетичного циклу. 

Смалюк Раїса Артемівна,  

заступник директора з виховної роботи 



 Востаннє продзвенів шкільний 
дзвінок для наших випускників і покли-

кав їх у дорогу майбуття. Пташки відлі-
тають у теплі краї, а зі школи випурху-
ють молоді, із міцними крильцями, пта-

шенята. Кожен птах мандрує своєю доро-
гою, так і наші випускники будуть виби-
рати свою дорогу в житті. Нехай ця доро-

га для них буде прямою й рівною, а небо 
безхмарним і чистим. 

Їм хочеться поділитися своїми спо-

гадами і на прощання  сказати слова по-
дяки друзям та вчителям. 

Прожито останній навчальний рік 

за шкільною партою. Та я впевне-

на, що кожен з нас пам’ятає той 

далекий ранок, коли ми – хто з ра-

дістю, хто зі сльозами на очах та 

страхом перед невідомим – впер-

ше прийшли до будівлі під назвою «Школа». І на 

порозі нас зустріла наша перша вчителька. Шви-

дко промайнули перші чотири роки. Ми підросли, 

змужніли. Перейшли у п’ятий клас, де нас зустрі-

ли й взяли під опіку наші класні керівники. Саме 

вони з нами були і в радості, і у хвилини скрути. 

Хочу побажати школі процвітання, а нашим до-

рогим учителям сил і натхнення у їхній нелегкій 

роботі та вдячних учнів і розуміючих батьків.                                                

                                      Морарь Анна 

        Школа для мене була дру-

гою домівкою, де мене навчали 

думати, вірити і боротися. У 

хвилини прощання з рідною 

школою мені хочеться подякува-

ти своїм учителям, які дали  хо-

роші знання, морально і фізично 

загартували. Схиляю голову перед Вашою муд-

рістю та обіцяю керуватися в житті Вашими 

уроками людяності, з честю пронести знання, 

бути вірною перед народом, усі свої сили, здо-

буті знання та вміння віддати для добробуту та 

процвітання країни.    

Троян Христина 

НАША РІДНА ШКОЛО, ПРОЩАВАЙ! 
1 1  С в і ж и й  в і т е р  

Як швидко плине час. Це ні-
би було вчора. Того першове-
ресневого ранку ми вперше 
зустрілися з друзями, вчите-
лями, рідною школою, яка 
вела в інший незнайомий 
світ. Пам’ятаю, як ми несмі-
ливо придивлялися один до 
одного та до вчителів. А далі 

почалися робочі будні… Ми пірнали у глиби-
ни знань, писали і працювали, перемагали в 
олімпіадах, наполегливо відкривали безмеж-
ні простори знань. Школа стала частиною 
мого життя. І я впевнений, що я пройшов її 
достойно. Вона залишиться у моєму житті 
назавжди, а моє серце зігріватимуть приєм-

ні спогади про шкільні роки .                        

Колеснік Роман 

Школа № 23, ти відкрила нам 
новий шлях, шлях до знань. Ко-
жен крок на цьому шляху – по-
дія, кожна проведена мить – 
особлива. Ти допомагала нам 
боротися з труднощами і щиро 
раділа нашим успіхам. Дякую 

тобі, школо, за все , що ти для нас зробила.                
            Росинюк Аліна 

Ось і відлетіла в неозорну 
даль весна, минає дитинст-
во… І залишаються від нього 
тільки звуки: кроки вчителів, 
скрип крейди, шум дощу й 
аромат нашої школи. Кажуть, 
що  цінуєш щось  по -
справжньому, коли втрачаєш. 

Так і я зараз, розумію, як ніколи, наскільки 
багато навчила нас школа: справжній дру-
жбі, першому коханню, щирості й доброті, 
упевненості, умінню відстоювати свою дум-
ку. Хочеться подякувати вчителям, котрі 
своєю щоденною працею робили неоцінен-
ний внесок у наш розвиток як гідних лю-
дей, як особистостей, як школярів! Завдяки 
незабутнім рокам у школі наше дитинство 
не було марним, а стало міцним підґрунтям 
для майбутнього щасливого дорослого жит-
тя. Тож наостанок хочу сказати, що вдячна 
тобі, школо, за міцні знання, за вірних дру-
зів, за незабутні враження, за яскраву пре-

красну юність.                 

    Налепа Анна 

Мартинюк Софія,  
міністр інформації  Шкільної республіки 



 
Яворський Антон,  

учень 9-А класу, 

 «Дослідник року-2018» 

 

 

Колеснік Роман,  

учень 11-Б класу, 
«Винахідник року-2018»  

 

 

 

Гріднєва Ангеліна,  

учениця 10-Б класу,  
«Талант року-2018» 

 

 

 
Шишута Анна,  

учениця 10-А класу, 

«Літературознавець року-2018» 
 

 

 
 

Остапчук Аліна,  

учениця 9-А класу, 

 «Лідер року-2018» 
 

 

 
 

Найдьонова Олександра,  

учениця 4-Г класу, 

«Читач року-2018» 
 

 

На цьогорічному святі панували щастя й 
радість, щирість і доброзичливість, емоцій-

ність,  а зал аж сяяв від сонячних усмішок ді-

тей,  батьків, гостей, учителів.   

Сподіваємось, що ця шкільна традиція 

житиме й далі, а лави наших кращих учнів бу-

дуть поповнюватись, і святковий зал кожного 

року зустрічатиме їх все більше й більше. 

 

Богдан Валентина Михайлівна,  

педагог-організатор 
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 Доброю традицією  нашої школи, започатко-
ваною ще 2007 року, є відзначення кращих учнів. 

Відтоді, щороку школа святково й урочисто вітає 

свою гордість, юних інтелектуалів, які своїми досяг-
неннями, перемогами збільшують її велич і славу. 

Адже серед них чимало призерів міських, обласних 

та Всеукраїнських предметних олімпіад, перемож-

ців конкурсів та учасників мистецьких фестивалів, 
спортивних змагань.  

 16 травня 2018 року у нашій школі відбуло-

ся урочисте нагородження призерів з нагоди 10-ої 
річниці свята «Золоте зерно». Багаточисленний зал 

під гучні оплески вітав кожного учня, який упевне-

но й гордо крокував святковою залою. 
 Церемонію нагородження вітальним словом 

розпочав директор школи Віктор Семенович Мар-

тинюк. Він привітав кра-

щих учнів школи, поба-
жав їм нових успіхів й 

досягнень, а також висло-

вив щиру подяку вчите-
лям і батькам за вихован-

ня справжніх таланови-

тих особистостей. 
 Традицією стало відзначати почесними 

грандами учнів, які стали переможцями загаль-

ношкільного конкурсу «Обдарованість року»  у 

номінаціях: «Інтелект року», «Дослідник року», 
«Винахідник року», «Талант року», 

«Літературознавець року», «Лідер року», «Читач 

року» та «Спортсмен року». Саме цей конкурс ство-
рює додаткові умови 

для виявлення та підт-

римки обдарованої 

молоді, формування 
покоління молодих 

науковців та практиків 

у різних галузях суспі-
льного життя. Члена-

ми комісії, за підсумками участі учнів в олімпіадах з 

базових дисциплін,  конкурсах науково-
дослідницьких робіт МАН,  творчих конкурсах, дія-

льністю Шкільної республіки,  спортивних змаган-

нях, було визначено цьогорічних переможців.  

 

Переможці конкурсу “Обдарованість року”: 

 

 
Бояр Діана,  

учениця 10-А класу,  

«Інтелект року –2018»  

 

 



 

        Вельмишановні батьки, вчителі, дорогі учні. 

 Щиро вітаю вас із чудовим шкільним святом, святом, яке ознаменовує за-

вершення ще одного навчального року, святом, яке підтверджує одвічну істину, що 

наше життя є миттю між минулим і майбутнім. Навчальний рік, який закінчується,  

- це вже минуле, а в ньому залишаються уроки, перерви, контрольні, диктанти, кон-

курси, олімпіади і ще багато того, що називається шкільними реаліями, які по-

справжньому оцінюються тільки тоді, коли вони минають. 

 А що майбутнє? А майбутнє відкривається для кожного з вас, учні, 

здійсненням мрій та задумів, утвердженням нових ідей, підкоренням нових жит-

тєвих вершин. 

    Шкільні роки—це період пошуків, відкриттів, цікавих подій. Це той час, коли закладаються фундаменти 

світогляду духовності, майбутній життєвий шлях. 

       Однак все в житті має свій початок і своє завершення. 2017-2018 навчальний рік був останнім у стінах рідної  

школи для наших 39 учнів 11-их класів. 

    Пройде багато років і ви зрозумієте, що це була пора дитячої безтурботності. Десь між рядками спогадів -

великі успіхи і маленькі невдачі, навчальні перемоги, поразки. І все це зі словами «Таке було». Тепер постає питання: 

«Що буде?». Та все залежить від вас: правильний вибір професії, бажання реалізувати свої можливості, прагнення бу-

ти визнаним, успішним. Але найголовніше, що варто зберегти в душі те, чому вчили батьки і педагоги—залишатися 

людиною доброю, щирою, чесною, громадянином, патріотом держави. Шануйте своїх батьків, дорожіть родинами. 

Пам’ятайте про школу і вчителів, бо у кожному із вас—частинка їх старань і бажань подарувати вам знання і доброту 

сердець. 

              Складаю глибоку шану вчителям за вашу вірність справі, якій служите самовіддано і безкорисливо, викликаю-

чи загальну повагу і захоплення. Ви є тими, хто творить майбутнє України, бо від вихованості й навченості сьогодніш-

ніх учнів залежить те, якою буде наша держав у близькому і далекому майбутньому. Бажаю педагогам, батькам із доб-

рим здоров’ям, натхненням і надалі утримувати і примножувати здобутки нашого навчального закладу. Нових твор-

чих злетів! Наснаги і терпіння! Прекрасного усім майбуття! 

Мартинюк В.С. , директор школи 

                                                                                               

 
Шановні випускники! Що вам побажати 
На порозі нового життя?.. 
Перш за все: цінуйте батька й матір, 
Не жалійте їм свого тепла. 
Не робіть нікому зла і кривди, 
За добро добром спішіть віддать. 
Не чиніть ще зради Батьківщині: 
На чужині щастя не зазнать. 
Не забудьте мову калинову, 
Пам’ятайте мамині пісні. 
Згадуйте хоч інколи про школу: 
Тут лишились роки золоті. 
Не цурайтесь праці ніякої, 
Бо краса людини лиш в труді. 
Дбайте про добробут України: 
Хай же стане щастя на землі. 
Хай щастить вам завжди і в усьому. 
Не зазнайте горя і біди. 
Майте друзів вірних на дорозі, 
З ними легше по життю іти. 
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