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Свіжий вітер 

Випуск 2 
Фінішуємо! 

Дистанційне навчання завершено! 
   Закінчився ще один навчальний, проте не простий та спо-

внений випробувань, рік. Нас очікують теплі та незабутні         

канікули, які принесуть хороші новини та емоції. Навчальний 

рік, що минає, був насичений подіями, напруженою працею та 

позитивними звершеннями. Він дав нам життєвий і професій-

ний досвід, нові відкриття, багато здобутих перемог та               

неабияких досягнень. 

 Згадаймо найяскравіші сторінки шкільного життя року, 

що минає! 

   
“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 

І зранку в лузі слухати 

Тонку струну бджолину… 

                 А. Костецький  

 



      

Прийміть вітання наші щирі, 

Хай ваша доля розквіта, 

Хай у здоров’ї та щедротах 

Рясні красуються літа. 

Добро нехай незгасно світить, 

Ласкаве сонце радісно сія, 

Вам сьогодні — найтепліші 

І найщирішії слова. 

 

 

 Святковим концертом у нашій школі відзначили Міжнародний день прав жінок та 
миру. З першими теплими подихами весни приходить до нас жіноче свято – 8 Березня! 
Цей день знаменує ніжність і красу, тепло й добробут, любов і ласку. Адже все 
найсвітліше та найпрекрасніше в нашому житті пов’язують передусім із жінками. 

Стр.2 

Патріотичне виховання  

 Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаю-

чого покоління. Сприяють вихованню почуття патріотизму, глибокої любові до рідного краю.    

Тому 24 лютого 2020 р проведено виховну годину для 10-11 класів на тему «Інформаційна 
війна» за участю представників Центру національно-патріотичного виховання. 
 Для учнів 7-их класів була проведена вікторина на тему «Знавці рідного міста», де 
учні показали свої знання про рідний куточок та були активними у своїх відповідях. 
 

Шевчук Ілона, міністр освіти Шкільної 

республіки 

Каган Назар, міністр культури   

Шкільної республіки 

“Весна і жінка, жінка і весна...” 



Вшанування Героїв Небесної Сотні у ЗЗСО №23 

 

 У лютому 2014 року вся Україна і весь світ стали 
свідками нестримної, відчайдушної боротьби простих 
українців, відданих патріотів, за європейський вектор  
розвитку держави, за утвердження української нації, за 
гідне майбутнє для наступних поколінь. Відповідно до 
Указу Президента України «Про вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні» встановлено щорічне відзначення            
20 лютого Дня Героїв Небесної Сотні. 
 З нагоди цієї дати для учнів ЗЗСО було організова-
но відеоперерви та радіоперерви, приурочені вшануван-
ню подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
 Метою даних перерв було не тільки бажання нага-
дати учням про ці визначальні події у новітній історії 
України, а й виховувати в них патріотичну свідомість, 
любов до Батьківщини, бажання стати гідними              
громадянами України. 
 

         Героям Небесної Сотні присвячується…  

 Горить свіча і пам’яті сльоза 
Додолу з неї краплями стікає. 
Земля ридає, плачуть небеса – 
Героїв Україна пам’ятає. 

 Щороку 20 лютого ми відзначаємо День пам’яті Героїв Небесної Сотні.  Їх назвали 
Небесною Сотнею – українців, які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та 
Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою Батьківщину. 
Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем полинула у вирій вічності, 
ставши нашими Ангелами-Охоронцями на небі. Описати, а тим більше відчути глибину 
трагедії і болю, які впали невимовним тягарем на Україну, нині не під силу нікому. Гіркі 
події сьогодення не могли залишити байдужими і учнів нашої школи: відбулося віче-
реквієм, присвячене пам’яті Героїв Небесної сотні, хвилина мовчання, проведені виховні 
заходи та години пам’яті. Саме такими заходами запам’ятається День Героїв Небесної Сотні у 
нашій школі, день вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення їх пам'я-
ті. Мільйони українців віддали своє життя за власну націю і державу. 
Захисники нашої Вітчизни поклали душу й тіло на вівтар свободи 
своєї країни, і ми про це повинні завжди пам’ятати. Схиляємо голови 
перед солдатами, волонтерами, медиками, капеланами, які сьогодні 
виборюють наше право бути незалежними, наше право бути… 

 Молимось та пам'ятаємо тих янголів, які тримають небо для 
нас - нашу Небесну Сотню та всіх тих, кого забрала війна. 

Герої не вмирають! Слава Героям! 

 

Стр. 3 Свіжий вітер 

Яковлюк Оксана Василівна, 

педагог-організатор 

Остап’юк Софія , міністр інформації  
Шкільної республіки 

http://www.knlu.edu.ua/ru/about/news-and-events/582-heroiam-nebesnoi-sotni-prysviachuietsia


 

Дорогі діти! Шановні батьки! 
 Щиро вітаємо вас із світлим та прекрасним святом – Міжнародним днем захис-
ту дітей! 

 Дитинство – найпрекрасніша мить нашого життя, це – пора сподівань та здійс-
нення мрій. Немає більшого щастя у світі, аніж посмішка дитини. Піклування про пі-
дростаюче покоління, його майбутнє – головний обов'язок батьків, учителів, суспільс-
тва та держави. Врешті-решт, саме для цього всі ми живемо та працюємо. 

 Зігріваючи теплом і любов'ю кожне дитяче серце, об'єднуючи зусилля заради 
майбутнього – ми виховуємо достойних українців, які неодмінно стануть гордістю 
держави. Діти – наше майбутнє, а значить – майбутнє України. Саме від нас, дорос-
лих, залежить, яким буде становлення маленької людини та як складеться її доля. 

 Тому наше основне завдання – виховати своїх дітей розумними, порядними, до-
брими, зі щедрою та гармонійною душею, впевненими в собі. А ще – прищепити їм 
палку любов до знань, рідної Батьківщини, мови та культури. 

 Любі діти! Нехай роки дитинства будуть яскравими та незабутніми, а в житті 
кожного обов’язково засяє зірка, що вкаже шлях до щасливого прийдешнього. Ви – на-
ше майбутнє, майбутнє нашої держави, нашої Планети. Тому бажаємо вам якомога 
більше щирих усмішок, приємних несподіванок долі, веселих та надійних друзів. 

 Щастя вам, чистого і мирного неба, сонячних ранків, світлих і неповторних 
вражень, здоров’я та удачі на життєвих дорогах! 

Стр. 4 

Глова Надія Олегівна, 

педагог-організатор 



Дистанційний тиждень психології  

        

Стр. 5 Свіжий вітер 

З 21.04 по 24.04. в ЗЗСО №23 проводився тиждень психології на тему: «Тиждень психоло-

гічного комфорту і добра» 

Тиждень психології у закладі розпочався анонімним онлайн - опитуванням учасників осві-

тнього процесу. Дане анкетування дало змогу побачити, наскільки важливою є психологія в 

житті усіх учасників навчально-виховного процесу. 

Було запропоновано інформаційний вісник для усіх учасників освітнього процесу – озна-

йомлення з висловами відомих людей про доброту. 

Акція “Квітка доброти” для учнів 1-4 класів була організована з метою дистанційного    

налаштування на позитивні емоції та добрі вчинки. 

Проведення челенджу «Я і мій домашній улюбленець» мало великий успіх серед школя-

рів, особливо активними були наймолодші учні. 

«Поетична онлайн-хвилинка» для учнів 5-8-х класів, метою якої було налаштування дітей 

на добро та позитивні емоції, залишила приємні спогади та вражнення.  

Запропоновано онлайн-дайджест для батьків "Баночка щастя" з метою формування пози-

тивного мислення у сім’ях. Батькам були рекомендовані мотиваційні вислови про виховання,  

адже кожен із них робить все для того, щоб їхні діти виросли здоровими, оптимістичними та по-

зитивно-налаштованими. 

 

Горніч Любов Іванівна, практичний психолог,  

Кубай Аліна Олександрівна, соціальний педагог 

Глова Надія Олегівна, 

педагог-організатор 



 

 “Дорогі учні, вельмишановні колеги та батьки. 

Підходить до завершення 2019-2020 навчальний рік. 

Рік непростий для кожного з нас, рік труднощів і сер-

йозних випробувань, рік, коли нам разом довелося пе-

реформатовувати звичний для всіх освітній процес і 

вчитись співіснувати у кардинально нових умовах дис-

танційного навчання. Однак саме за цих умов ми зрозу-

міли, що таке справжня шкільна дружба, взаємодопо-

мога і щира підтримка. А ще цей рік нас навчив прави-

льно розставляти акценти на найважливіших людських 

цінностях і взагалі любити й цінувати найголовніше: 

своє життя і життя своїх близьких. Проте і цей незвич-

ний для нас рік був позначений вагомими результатами 

та успіхами. Наші учні та їх наставники вкотре гідно демонстрували свій високий рівень на пре-

дметних олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах, спортивних змаганнях. І всі цього-

річні перемоги були присвячені знаменній події—30-річчю школи. За 30 років свого існування 

колектив нашого освітнього закладу пройшов результативний шлях свого становлення та розви-

тку, виробивши імідж успішної установи в освітньому просторі міста та регіону. Пройдуть ще 

десятки років, а Луцька школа №23 залишатиметься школою радості й доброти для багатьох 

прийдешніх поколінь учнів. А нинішнім школярам я бажаю нових успіхів, гарного літнього від-

починку, аби в наступному навчальному році зробити впевнений поступ у шкільне майбутнє. 

 Дорогі одинадцятикласники! У житті кожної людини відбувається багато знаменних по-

дій. Однак сьогоднішній день - особливо пам'ятний, адже саме сьогодні ви переступаєте межу, 

позаду якої залишаються роки світлого, безтурботного дитинства. Попереду - відповідальна по-

ра дорослого життя. Воно не буде для вас легким, адже це період серйозних випробувань (як, 

от, наприклад, зовсім скоро зовнішнє незалежне оцінювання), це період прийняття своїх влас-

них рішень. Це час перших справжніх труднощів і наполегливої праці задля того, аби знайти 

своє гідне місце в житті. Однак ми переконані, що у вас вистачить знань, сили, натхнення, напо-

легливості, аби сміливо йти до своєї мети. Адже всі попередні 11 років цьому вас навчали ваші 

батьки та вчителі. 

 Сьогодні ви, як юні орлята, впевнені в собі, сповнені бажання розправити свої зміцнілі 

крила і зробити перший політ у невідоме, але таке бажане майбутнє. Бажаю вам знайти себе у 

безмежному життєвому просторі. Однак пам'ятайте, де б ви не були, куди б не закинула вас до-

ля, є у світі острівець, на якому завжди тепло, затишно і комфортно. Це ваша мала батьківщина, 

де живуть ваші батьки, де не згасають приємні спогади про ваше яскраве дитинство, у якому 

залишились шкільні друзі, вчителі, а ще багато пам'ятних подій, незабутніх зустрічей, позитив-

них емоцій, радісних моментів—всього, що називається просто і коротко - щастя. 

 Одинадцятикласникам зичу здійснення усіх заповітних мрій. Ви—наша гордість і надія. 

Упевнений у вашому світлому й успішному майбутньому на радість вашим батькам та             

вчителям. 

 Прикро, що для усіх цьогорічних випускників завершення школи відбувається в таких 

своєрідних умовах. Однак, це не привід для печалі. Двері рідної школи для вас відчинені зав-

жди. Ваше бажання зустрітись у будь-який час після карантину буде і позитивно прийняте вчи-

телями, дирекцією школи і ми чекатимемо на вас, аби щиро порадіти за ваші перші успіхи й  

перемоги. Творчих вам злетів, наснаги й терпіння! 

 Дякую вам, мої дорогі колеги-педагоги за вашу самовіддану працю. Слова вдячності вам, 

шановні батьки, за вміння розуміти і допомагати навіть у таких складних умовах, як цьогоріч. 

Усім бажаю здоров'я, миру і благополуччя.” 

Стр.6    Свіжий вітер   
Останній дзвоник  - 2020 

Мартинюк Віктор Семенович,  

директор ЗОШ №23 



 
 Дорогі випускники!      

 Як швидко пролетіли всі ці роки. Зда-
ється, ще вчора ви були такі маленькі, такі 
крихітні, такі безпорадні, мов пташенята, які 
роблять спроби свого першого польоту. Ще 
вчора ви тремтіли, боязко й крадькома дивля-
чись на вчителів, переступаючи поріг рідної 
школи. 
 Ще вчора ви трепетно стояли біля бать-
ків, не знаючи, що ж вам робити далі. Начеб-
то часу пройшло так мало, адже шкільне  
життя пролетіло, немов одна мить. Поріг цієї 
школи все той же, а ось ви стали іншими. Ви 
вже не ті діти, ви дорослі люди, попереду у 
яких нове, але таке цікаве життя. 
 Ви завершили поки тільки один виток, у якому вам допомагали батьки й 
учителі. У цих стінах вам було дано необхідне джерело знань, ви навчилися розу-
міти себе і свій внутрішній світ, відстоювати свою точку зору і принципові переко-
нання. 
 Це той первісний капітал, який покликаний стати вам надійною опорою в 
боротьбі з майбутніми життєвими негараздами й випробуваннями.  
 Попереду багато нових і цікавих доріг, вибрати і пройти які потрібно вже 
самостійно. Кожна з цих стежок лише тоді приведе до успіху, коли ви дійсно       
будете прагнути цього, досягнувши найвищого ступеня майстерності в тій справі, 
яка вам сподобається найбільше. 
 Нехай ваш перший крок буде вдалим, адже саме від нього залежить так бага-
то! Нехай кожен прожитий день радує вас справдженими надіями і планами, по-
зитивними емоціями й такими необхідними вашими досягненнями. 
 Що б не трапилося, впевнено крокуйте до чітко поставленої мети - і тоді у 
вас обов'язково все вийде! 
 Поважайте своїх батьків, зберігайте їх традиції і працюйте на славу рідної 
країни, як це робили великі люди, про яких ви вперше дізналися зі шкільних під-
ручників. 
 Адже ви - такі юні та безтурботні, такі молоді й сильні, такі здорові й перспе-
ктивні - ви і тільки ви є нашою надією, нашою майбутньою опорою. Ви - наше сьо-
годення і наше майбутнє, так не бійтеся втілювати всі ваші бажання, всі, навіть 
найсміливіші мрії, у відчутну реальність! 
 Збережіть у собі ту наївну дитину, якою ви колись уперше прийшли сюди, 
дбайливо плекайте в пам'яті світлу безтурботність неповторних шкільних років. 
 Нехай вас завжди оточує тільки щира любов і міцна дружба. А вчителі      
завжди будуть пам'ятати роки, проведені разом із вами. 
 У добру путь, дорогі наші випускники!  

Стр.7 

Яковлюк Оксана Василівна, 

педагог-організатор 



Стр. 8 

 Щороку 15 травня вся країна відзначає Міжнародний день сім’ї - день наших із вами ро-

дин. 

 ЗОШ №23 приєдналась до вітань, поділившись своїми сімейними фото. 

 Сім’я, увібравши в себе історичний досвід всіх попередніх поколінь, завжди була і зали-

шається осередком збереження духовних традицій нації. Весь світ знає, якою талановитою, пра-

целюбною, духовно багатою є українська нація. Ці високі якості закладаються саме в сім’ї, де ди-

тина отримує перші уроки любові до батька, матері, до своєї Батьківщини. У сім’ї вона набира-

ється сил і натхнення, які допомагають їй упродовж усього життя долати життєві труднощі, дося-

гати вершин і отримувати перемоги, адже саме родина є тією цеглинкою, з якої складається доб-

робут та спокій у нашій державі . 

Міжнародний день сім’ї  

 

Свіжий вітер 

Яковлюк Оксана Василівна, 

педагог-організатор 

Де сонце засинає вечорами 

Під тихі колискові давніх літ, 

У спогадах живе разом з піснями 

Родинного тепла безмежний світ. 

 

Примножить щастя й радість із роками 

Тепло родинне, вишите добром, 

Якщо плекають діти із батьками 

У люблячих серцях його разом. 

Літа гайнуть у вирій за птахами, 

Минуле перейде у спогад-дим, 

Та вічно залишатиметься з нами 

Тепло, яке нам дав батьківський дім. 



Стр. 9 Свіжий вітер 

 Цьогоріч День вишиванки  в Україні припав на 21 травня, організація та проведення від-

бувалися online. Учні, батьки та вчителі нашої школи здійснили добірку фото у вишиванках. 

Адже не можливо мовчати про нашу українську красу, тому школярі, одягнувши національну 

сорочку, продекламували вірші та оспівали її. 

 Зробімо цей світ яскравим! Краси, гармонії, здоров'я добра всім! 

 

День вишиванки 

Свіжий вітер 

Глова Надія Олегівна, 

педагог-організатор 

Яковлюк Оксана Василівна, 

педагог-організатор 



 Ось і добіг до завершення черговий навчальний рік. 

Проте закінчився він незвично для усіх нас - дистанційно… 

Наша школа успішно пройшла етап дистанційного навчання. 

Плідно працювавши, ми здобули безліч перемог, отримали 

новий досвід, зміцніли духом, пройшовши усі перешкоди, пе-

ред якими постала школа останнім часом. Важливу роль у ди-

станційному навчанні відіграли педагоги, які осучаснювали 

звичне навчання та безпосередньо навчалися новим інформа-

ційним технологіям. Здобувачі освіти максимально швидко 

включилися до навчального процесу через усі можливі спосо-

би комунікації та передачі інформації, опанували нові плат-

форми для роботи над вивченням навчального матеріалу. Ми 

змужніли, стали ще більш сучасними та підвищили статус 

школи, потрапивши в ТОР-100 Всеукраїнського рейтингу за-

кладів освіти за кількістю переможців, що брали участь в 

олімпіаді “Всеосвіта Весна—2020” та посівши 34 місце.  

 Із кожним роком зростає кількість учнів, а разом з цим 

і престижність нашого навчального закладу. Ми дякуємо за 

старанність нашим учням, батькам за підтримку в нелегкому 

навчанні та вчителям за їх професіоналізм, навіть у таких не-

звичних умовах. 

 До зустрічей у новому навчальному році! Міцного здо-

ров'я усім та веселого літа! 
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Завершаємо рік дистанційно... 


