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Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
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«У світі жіночої поезії»
Хто така жінка? Це — загадка, яку постійно намагаються відгадати поети, художники, скульптори та інші митці. Але все марно, бо жінка—це вічна таємниця! Недаремно жінку порівнюють з птахом Фенікс: вона згасає, щоб тут же відродитись заново і знову кинутись у всеспопеляюче полум'я пристрасті, що зветься кохання!

Історія жінки.
Вона прийшла непрохана й неждана,
І я її зустріти не зумів.
Вона до мене випливла з туману
Моїх юнацьких несміливих снів.
Вона прийшла, заквітчана і мила,
І руки лагідно до мене простягла,
І так чарівно кликала й манила,
Такою ніжною і доброю була.
І я не чув, як жайвір в небі тане,
Кого остерігає з висоти…
Прийшла любов непрохана й неждана
Ну як мені за нею не піти?
Василь Симоненко

Напитись голосу твого,
Того закоханого струму,
Тієї радості і суму,
Чаклунства дивного того.
Завмерти, слухати, не дихать,
Зненацька думку перервать.
Тієї паузі безвихідь
Красивим жартом рятувать.
Слова натягувать, як луки,
Щоб вчасно збити на льоту
Нерозшифрованої муки
Невідворотну німоту.
Триматись вільно й незалежно,
Перемовчати: хто кого.
І так беззахисно й безмежно
Чекати голосу твого.
Ліна Костенко
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А жінка в світ приходить для
любові!
Любити маму — поки ще мала.
Любити лялю — тільки підросла.
А коли вперше стала на поріг —
Любити небо і м’який моріг,
Дім батьківський і квіти чорноброві,
Бо жінка в світ приходить для любові.
Вона росте — росте її любов,
Ростуть її бажання і надії.
І от приходять роки молодії,
І по землі вона не йде — несеться,
І прислухається до свого серця,
Що в гулі міст чи в шелесті дібров
Підкаже їй: — Прийшла твоя любов!
Це ж та любов, що перша і
остання!
Такої ще ні в кого не було!
До неї підступить не сміє зло!
Вона яркіш, як сотня сонць, сія!
Вона твоя! Вона лише твоя!
Ії тобі на сотню років стане!
Це та любов, що перша і остання!
І відшумить весільний водограй,
Та як же знову світу не радіти,
Коли народжуються в тебе діти!
І ночі всі недоспані дарма,
Коли воно лепече вперше: — Ма...
І ти — свята, і в тебе в серці —
рай,
Хоч відшумів весільний водограй.
І от ідуть літа, літа, літа...
Годуєш всіх, сама, бува, голодна
І часом нерви стримати не годна,
Та будеш захищати, як в бою,
Оту домашню каторгу свою,
Хоч сум торкає очі і уста,
І хоч ідуть літа, літа, літа...
А якби все те розпочати знов?
Але ж обід — щоденний — то любов!
Сорочка, чисто випрана, — любов.
І ночі, що не спала ти, — любов.
І пісня, що співала ти, — любов.
І квіти, що посіяла, — любов.
І очі правнуків ясні — любов.
Було б все так, якби почати знов.
Жіноча доля в світі — це любов.
Галина Гордасевич

Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну
То знов таємно-тихо шепотіла.
Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.
Леся Українка

Знати і дотримуватися правил дорожнього руху повинна кожна дитина ще до того, як
вона самостійне вийде на вулицю - це допоможе їй безпечно ходити вулицями і дорогами
наших міст і сіл, а водіїв автотранспорту позбавити багатьох неприємностей.
Запам'ятай ці правила дорожнього руху.

КОЛИ ТИ ПІШОХІД
1.Пішоходи ходять лише тротуарами тримаючись лише правого боку щоб не заважати зустрічним пішоходам.
2.За містом треба ходити узбіччям назустріч автомобілям, що рухаються, з тим,
щоб вчасно побачити їх і поступитись дорогою.
3. Перехрестя - найнебезпечніше місце для
пішоходів. Переходити перехрестя необхідно лише визначеними переходами.
4. Найнебезпечніше переходити дорогу підземними переходами.
5. Якщо підземних переходів немає, дорогу
треба переходили в тих місцях, які означені
лініями розмітки або дорожніми знаками.
6. До того, як переходити вулицю, спершу
треба подивитися ліворуч. Якщо проїжджа
частина вулиці вільна - можна йти.
7. Коли ти дістався середини вулиці, подивися праворуч. Якщо проїжджа частина
вільна - переходь.
8. Якщо ти не встигаєш перейти вулицю,
обов'язково зупинися на острівці безпеки. В
разі відсутності його - треба зачекати на
лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямів. Вулицю, де відсутній
пішохідний перехід, треба переходити від
одного рогу до протилежного.
9. Під час переходу вулиці уважно стежте
за сигналами світлофора.
10. Червоний колір означає: "Стій! Зупинися!"
11. Жовтий колір світлофора попереджає:
"Увага! Приготуйся!"
12. Зелений колір світлофора подає команду: "Шлях вільний! Можна йти!"

КОЛИ ТИ ПАСАЖИР
1. Перебуваючи в автобусі, трамваї чи тролейбусі не заважай пасажирам заходити або виходити з транспорту.
2. Заходити треба через двері з написом "Вхід", а виходити - через двері з написом "Вихід".
3. Забороняється відволікати розмовами водія під час руху
транспорту.
4. В громадському транспорті не можна перевозити вантажі, що мають неприємний запах або можуть забруднити пасажирів. Ні в якому разі не можна перевозити вибухонебезпечні або легкозаймисті речовини.
5. Пасажирові забороняється заважати під час зачинення
або відчинення дверей, притулятися до них, а також визирати з вікон громадського транспорту.
6. Після виходу з трамваю, треба дістатися пішохідного
переходу і тільки там переходити дорогу.
Обходити трамвай треба лише спереду.

Знати і дотримуватися правил дорожнього руху повинна кожна дитина ще
до того, як вона самостійне вийде на

Стр.4 День матері!

У багатьох країнах світу
відзначають День матері.
В Україні—цей день відзначається в другу неділю
травня.

У календарі свят
для мам визначений особливий день, який святкується в Україні у другу неділю травня. Офіційне державне свято - День матері,
встановлене в 1999 році.
Святкування стало популярною і доброю сімейною
традицією.
У багатьох країнах
світу відзначають День матері 13 травня. В Україні цей день відзначається в
другу неділю травня відповідно до Указу Президента
України від 10 травня 1999
року
№
489/99.
Історія свята така: у 1908
році молода американка
Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою
вшановування матерів у
пам’ять про свою матір,
яка передчасно померла.
Анна писала листи до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб
із пропозицією один день у
році присвятити вшануванню
матерів.
Її старання увінчалися успіхом - у 1910 році штат
Вірджинія перший визнав

Стр.4

День матері як офіційне
свято. Хоча по суті це свято вічності: з покоління
в покоління для кожного
мама – найближча людина.
Безумовно, День матері це одне з самих зворушливих свят, тому що кожен з
дитинства береже у душі
єдиний і неповторний образ - образ своєї мами, яка
все зрозуміє, пробачить,
пожаліє і буде самовіддано
любити незважаючи ні на
що. Щасливі діти ростуть у
дружній родині й під опікою
щасливої
матері.
У цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з 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
провели свято для своїх
матусь. Вірші, пісні, сценки з життя, підготовлені

Також в дарунок для всіх матусь учнями
школи було проведено флешмоб. Учні підготували слова подяки для найрідніших
мам і змонтували відео звернення, яке продемонстрували на святковому концерті.
«Таким своїм виступом у формі флешмобу
ми хотіли привітати всіх матерів зі святом,
а також висловити вдячність матусям, –
розповідає учасник флешмобу, учень 8-Д

Сторінки шкільного життя

Стр. 5

Прощавай Букварику, в школі кращий друже!
Прощавай, Букварику, в школі перший друже,
Ми тобі, Букварику, дякуємо дуже.
Традиційне шкільне свято – свято Букваря відбулося в учнів перших класів нашої школи. Свято, на якому діти попрощалися зі
своїм першим підручником.
З яким же нетерпінням першачки чекали цієї події.
Так старанно готувалися, вивчали пісні та вірші,
готували неймовірні номери. А як же інакше?!
Адже на свято завітало стільки гостей. Це і вчителі,
батьки, бабусі та дідусі, братики й сестрички.
Першокласники показали, чому вони навчилися та
представили веселу Абетку. Кожна дитина говорила про значення цінність кожної букви. Багато діти
розповідали як вони Буквар вивчали, а скільки веселих пісень заспівали. У гості до дітей завітали
нові їх друзі: Читанка, Математика, Рідна мова.
Свято Букварика закінчилось, але шлях до знань тільки розпочався. І
це свято – перша сходинка у шкільному житті, яку першокласники
подолали разом зі своїми класоводами, які стали для діток і другом, і

Цей березневий день….
Нарешті настав цей березневий день, коли сильна стать
може задовольнити всю прекрасну половину людства подарунками, кольорами почуттів і радості. У цей день жінка
- це перш за все чуйність, вона заполоняє повітря своєю
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 самоврядування школи привітали
вчителів смачними подарунками. Всі діти щиро вітали
своїх вчителів, а хлопчики
своїх однокласниць. Не менш
приємним подарунком для

вчительського чарівного жіночого колективу став концерт. У ньому брали участь
учні як старших, так і молодших класів. Вони порадували
своїм співом, звабливими та
запальними танцями, зворушливими віршами. Тож вмійте
дивувати жінок, бережіть їх і
даруйте їм радість та позитивні емоції не лише 8-го березня, а й щодня. Зі святом любі і
дорогі представниці прекрас-

Стр.5

Стр.6 Сторінки шкільного життя

«Дивосвіт дитячих талантів»
18 квітня в Палаці культури
містя Луцька відбувся творчий
звіт колективів художньої самодіяльності і виставка робіт гуртків декоративно-прикладного
та образотворчого мистецтва школи. Такі мистецькі підсумки навчального року стали уже традиційними. Для глядачів та вельмишановного журі було представлено 29 Художніх номери.
Організаторами концерту були:
Петренюк З. В., Смалюк Р.А.,
Богдан В.М., Кубай А.О., Яковлюк О.В. На виставці декоративно прикладного та образотворчого мистецтва було продемонстровано близько 400 робіт.
Виставку було організовано вчи-

День вишиванки, свято національної
єдності

телями Волошиною В.Ф., Онисюк І.Й., Янчук О.А., Патолою
А.А., Миляшкевич Ж.О., Гірським В.Я., Войтовичом В.Г.. Подивували публіку своїм вмайстерним виконанням солісти Росинюк Аліна (керівник Панченко
В.Й.), Тимочук Матвій (керівник
Панченко В.Й.), сестрички Анна
та Марина Марчуки (керівник
Фещук М.В.) та танцювальний
колектив «Фантазія»(керівник
Парфисюк Ю.В.). Свято завершилося вітальними словами директора школи Мартинюка Віктора Семеновича, який привітав
учасників та керівників із вдали-

Не перший рік у нашій школі, як і у всій Україні, відзначають День вишиванки. Ще з сивої давнини відомо, що
вишита 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 реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки й нині
символізує чистоту почуттів, глибину
безмежної любові до Батьківщини. І
цього року учні, вчителі та батьки школи долучилися до акції “Одягни вишиванку” у третій четвер травня. Хтось радів своїм новим вишитим обновкам, хтось вдягнув улюблену вишиванку. Але всі були єдині у думці, що таке свято об’єдСтр.6

Сторінки шкільного життя Стр.7

«З добром у серці»
Протягом навчального року наша школа організувала різні заходи, спрямовані задля допомоги нашим бійцям в зоні АТО.
Все розпочалося із акції «Лист солдату». Учні 1 –11 класів проявили в своїх
листах любов та підтримку, патріотизм та турботу до наших солдатів. Вони
шлють своє прохання кожному солдату, що зараз відстоює Свободу України –
«Повертайтеся живими!» Всі листи зворушливі, просякнуті любов’ю та турботою, гордістю та вдячністю за подвиги українських солдатів.
Також учні активно долучилися до акції «Допоможемо дітям зі Сходу». Під
час якої було зібрано десятки канцелярських наборів, в які входить типове шкільне приладдя: ручки, олівці, зошити, кольоровий папір, картон та інше. До даної акції долучилися всі учні, небайдужі до долі діток зі сходу. По її завершенню були зібрані повноцінні шкільні набори та передані діткам, які цього потребують.
Згодом, школа взяла участь у акції “Допоможи бійцям на фронті”. Була
зібрана велика кількість медикаментів, засобів
для гігієни для наших військовослужбовців, які
наразі перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, солодощів, які діти випікали власноруч. Усе зібране було відправлене волонтерами на схід країни для підтримки війсь-

«Золоте зерно 2018»
Доброю традицією нашої школи є відзначення кращих
учнів школи, започатковане ще у 2007 році. Відтоді,
щороку наша школа святково й урочистовітає свою
гордість, юних інтелектуалів, які своїми досягненнями, перемогами збільшують її велич і славу. Адже серед них чимало призерів обласних та всеукраїнських
предметних олімпіад, конкурсів та учасників
міжнародних конкурсів, міських мистецьких фестивалів, спортивних змагань.
16 травня 2018 року у нашій школі відбулося урочисте
нагородження призерів з нагоди 10-тої річниці свята
«Золоте зерно». Багаточисленний зал під гучні оплески вітав кожного учня, які впевнено й гордо крокували
святковою залою.
Церемонію нагородження вітальним
словом розпочав директор школи
Віктор Семенович Мартинюк. Він
привітав
кращих
учнів
школи,
побажав їм нових успіхів й
досягнень, а також висловив щиру подяку вчителям

і батькам за виховання справжніх особистостей.
Традицією стало відзначати почесними грандами
учнів, які стали переможцями загальношкільного конкурсу «Обдарованість року».Членами комісії за підсумками участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН,
творчих конкурсах, діяльність Шкільної республіки,
спортивних змаганнях було визначено та нагороджено
таких переможців: Бояр Діана, учениця 10-А класу
«Інтелект року –2018», 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 Олек-

сандра, учениця 4-Г
класу «Читач року2018», Туз Андрій,
учень 9-Б класу
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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 житті іти.

Стр.8

Редактори: Мартинюк Софія, Лучковська Юлія,
Остап'юк Софія
Редактор: Корнійчук Т.В., вчитель української мови
та літератури
Комп’ютерний дизайн: Богдан В.М., педагогорганізатор
Адреса редакції: м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської,
56
тел. 25-85-48, e-mail: Zosh23_@ukr.net
Редакція веде листування лише на сторінках газети.
Надіслані та надані матеріали не повертаються.
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів.

