
тичного простору. 
До того ж програма 
глобалізації Goglobal, 
принципи якої зараз 
зберігаються в Україні, 

вказує на вивчення 
англійської мови як 
одного з основних 
пріоритетів розвитку. 
      Рік англійської мо-

ви  передбачати-
ме комплекс захо-
дів для активного ви-
вчення громадянами 
англійської мови.  

Які саме заходи? 

 
1. Викладанню англій-
ської мови у вищих 
навчальних закладах 
буде приділятися біль-

ше уваги. 
2. Чисельність гуртків 
та інших позашкільних 
закладів вивчення іно-
земної мови має бути 

збільшена. 
3. Проведення олімпі-

   Президент України 

Петро Порошенко 
урочисто оголосив 
Рік англійської мови 
в Україні. Ним стане 
вже наступний 2016 

рік. 
 Оголошення 
сталося не тільки на 
словах. Головою 
української держави 

також був підписа-
ний Указ «Про ого-
лошення 2016 року 
Роком англійської 
мови в Україні». Це 
означає, що наступ-

ного року вивченню 
іноземної мови буде 
приділятися більше 
значення. 
      За словами Петра 

Порошенка володіння 
мовою міжнародного 
спілкування вкрай 
необхідно українцям, 
адже це розширює 

доступ громадян 
до світових можли-
востей освіти, куль-
тури та економіки. 
Без належного знан-

ня українцями анг-
лійської мови на на-
лежному рівні немож-
лива інтеграція Укра-
їни до наукового, 
економічного та полі-

ад та інших змагань на 
знання англійської мо-
ви серед учнів та сту-
дентів. 

4. Обмін учнями та сту-
дентами з України та 
носіями мови. 
5. Активізація програ-
ми «E-Twinning Plus». 
6. Розповсюдження ме-

режі літніх мовних та-
борів з вивчення анг-
лійської мови. 
7. Запровадження пое-
тапної сертифікації 

вчителів щодо їхньої 
мовної освіти, резуль-
тати чого будуть впли-
вати на оплату їхньої 
праці. 

8. Поширення англійсь-
ких фільмів із субтит-
рами, а також освітніх 
радіо- та телепрограм 
із вивчення мови. 
9. Організація мовних 

курсів для державних 
службовців після пере-
вірки їхнього рівня. 
10. Врахування міжна-
родного досвіду та за-

лучення міжнародної 
допомоги для вдалої 
реалізації всіх заходів. 
 
     Хай вивчення анг-

лійської буде приєм-
ним! 

Комунальний заклад 

«Луцька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  
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 Сьогодні ти щас-

ливий, усміхнений, то-

бі все вдається, уроки 

цікаві, а навколо при-

вітні люди. Іншого дня 

тебе дратують дрібни-

ці, вчителі прискіпу-

ються, ще й на перерві 

боляче штовхнули. Це 

вияви різного настрою. 

Людина задоволена, 

якщо вона отримала 

те, що хотіла, на що 

сподівалася, у неї хо-

рошій настрій. Якщо 

«не так сталося, як га-

далося», людина за-

смучується, її настрій 

псується. 

 

  Зазвичай, на-

стрій змінюється до-

сить часто. І залежить 

це від обставин та 

емоцій, які ти пережи-

ваєш. Через настрій 

людина виражає своє 

ставлення до всього, 

що відбувається в жит-

ті.  

   Залежить 

настрій і від 

того, як роз-

в и в а ю т ь с я 

події у твоє-

му житті-

згідно з твої-

ми бажання-

ми чи всупе-

реч ним.   Настрій зале-

жить не лише від подій у 

житті людини, а й від того, 

як вона оцінює їх. Настрій 

значною мірою залежить і 

від здоров’я людини. На-

самперед від стану нерво-

вої системи. Тому варто по-

радитися з лікарем, якщо 

ти помітив, що в тебе часто 

псується настрій. 

 Не варто чекати, що 

хороший настрій сам при-

йде до тебе. Від тебе само-

го залежить, яким він буде. 
Щоб почати день з гар-

ним настроєм потрібно: 

* Щодня привітайся зі сво-

їм відображенням у дзерка-

лі. Посміхнися собі і скажи 

щось приємне. 

* Спробуй щодня говорити 

іншим хороші слова. В од-

нокласниці нова зачіска – 

скажи, що вона їй личить. 

Дівчина посміхнеться у від-

повідь, і твій настрій стане 

кращим. 

      Настрій — це 

емоційний стан, 

який протягом 

певного проміжку 

часу впливає на 

поведінку люди-

ни. Коли в нас 

хороший настрій, 

ми концентруємо-

ся насамперед на пози-

тивному в людях і поді-

ях, відчуваємо внутріш-

ню гармонію та рівнова-

гу, у нас бадьоре само-

почуття, нормальні сто-

сунки з оточенням. 

  При конфліктах і 

сварках настрій може 

погіршуватися на корот-

кий час, але не перехо-

дить у страждання, де-

пресію як блокаду праг-

нень і намірів. 

  У нормальному на-

строї нас тішать навіть 

дрібниці – хороша пого-

да, красиві предмети 

або пейзажі, зустріч чи 

розмова з кимось. Ми 

ставимо перед собою 

близькі або далекі цілі 

та, як правило, їх дося-

гаємо, мріємо про май-

бутнє, не маючи остраху 

перед ним, а певні про-

блемні ситуації чи нега-

Стр. 2 Свіжий вітер 
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разди сприймаються як 

невід’ємна частина життя 

(як день і ніч, добро і 

зло). 

 Звісно, про-

тягом дня настрій 

може змінюватись 

у будь-якої люди-

ни, оскільки в на-

шому житті відбу-

ваються різні по-

дії. Якась – радує, 

якась – пригнію-

чує. Це цілком но-

рмально. Але недарма 

людей поділяють на оп-

тимістів, у яких навіть 

при негараздах перева-

жає позитивний настрій і 

віра в те, що все налаго-

диться, та песимистів, які 

у діжці з медом обов’яз-

ково знайдуть ложку дьо-

гтю. Ще виділяють лабі-

льний тип, у якого на-

стрій дуже швидко зміню-

ється від щастя до горя, 

інколи без об’єктивних 

причин. Також трапля-

ється циклічний тип, ко-

ли про-тягом 2-3 тижнів 

переважає веселий на-

стрій, а наступні 2-3 тиж-

ні – депресивний. 

 До різких змін на-

строю протягом дня біль-

ше схильні холерики, які 

є неврівноваженим ти-

пом, та меланхоліки, кот-

рі занадто чутливі, образ-

ливі, болісно реагують на 

незначні дрібниці. Менше 

схильні до швидких змін 

у настрої без 

п о в а ж н и х 

причин санг-

вініки та фле-

гматики. 

Можливо, се-

ред цих типів 

ви впізнаєте й 

себе? У підлі-

тків під час 

гормональної 

перебудови» переважає 

негативний настрій, приг-

нічення, роздратування, 

сльози, втомлюваність, 

упадання в розпач, де-

пресивність, які обумов-

лені, насамперед, фізіо-

логічними факторами і з 

часом при правильній по-

ведінці та реакціях доро-

слих нормалізуються в 

адекватні 

форми по-

в е д і н к и . 

Н е д а р м а 

цей період 

становлен-

ня особис-

тості нази-

вають «важким». 

Поганий настрій нерідко 

супроводжується невмо-

тивованим гнівом. Давай-

те розглянемо ті несклад-

ні прийоми, які можуть 

допомогти цей гнів конт-

ролювати: 

1. Якщо гніваєшся і виявля-

єш це, використовуй цивілізо-

вані способи. 

2. Гнів можна виразити та-

кож опосередковано, перенес-

ти його на інші об’єкти 

(наприклад, боксерська гру-

ша). 

3. Спробуй стриматися. Як-

що для цього треба вийти з 

приміщення подалі від причи-

ни гніву – зроби це негайно. 

Якщо треба рахувати до 1000 і 

більше – рахуй. 

4. Намагайся усунути причи-

ну поганого на-строю або гні-

ву, проаналізуй ситуацію логі-

чно та об’єктивно, тільки так 

ти зможеш узяти її під конт-

роль. 

5. Розвивай почуття гумору, 

спробуй знайти не трагічне, а 

щось смішне та 

незвичайне. 

Якщо в житті 

ти хочеш бути 

успішною лю-

диною, яка по-

добається й ін-

шим, і собі са-

мій, варто прагнути до 

позитивного або норма-

льного настрою, що пе-

реважає протягом дня. 

 

Підготувала Кубай А.О. 
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 Стати сильнішим і 

красивим можна. Подивись 

уважно на себе і оточуючий 

світ. Кожного дня ти бачиш 

себе в дзеркалі. Щось тобі 

подобається в своєму відо-

браженні, а щось хотілось би 

змінити. 

        Багатьом підліткам мо-

же не подобатись їхнє об-

личчя, волосся, голос, фігу-

ра та ін. Досить рідко можна 

взагалі знайти людину, яка 

повністю задоволена своєю 

зовнішністю. 

       Тобі може бути незручно 

від своєї зовнішності, але, 

повір, оточуючі звертають на 

це набагато менше уваги, 

аніж ти думаєш. Зовнішність, 

проблема ваги, швидкий або 

повільний ріст – все це може 

стати серйозними випробу-

ваннями в юнацькі роки. Але 

з часом більшість із цих про-

блем зникне. А деякі зали-

шаються. І багатьом дове-

деться змиритись з тим, що 

хтось може бути кращим. В 

твоїх силах вміти залишатися 

завжди самим собою і пока-

зати себе виграшно. Тому 

важливо в розумній мірі ціка-

витись своєю зовнішністю. 

Те що може не подобатись 

тобі, може подобатись іншим 

і викликати у них захоплен-

ня, а навіть і заздрість. 

       Нічого не заважає твоє-

му волоссю, обличчю, рукам 

і нігтям бути завжди чисти-

ми. Білі зуби, здорові, рожеві 

ясна зроблять твою посмішку 

більш привабливою. Прави-

льне харчування і фізичні 

вправи допоможуть тобі 

слідкувати за вагою. 

Крім того завжди можна пі-

дібрати фасон одягу і сти-

льну зачіску, які зможуть 

підкреслити переваги твоєї 

зовнішності і приховати не-

доліки. Додай зусилля й 

фантазію і твоя зовнішність 

зможе вигідно змінитися. 

Не забувай про те, що кіно і те-

лепередачі, красиві жінки і 

«накачані чоловіки» – все це 

реклама. Саме вони – виробни-

ки і рекламодавці, що отриму-

ють великі прибутки втискають 

нас в певні рамки «краси». їм 

вигідно, щоб ми купували доро-

гу косметику для тіла і сиділи на 

«модних» дієтах. Перед тим як 

вийти на подіум чи з’явитись на 

обкладинці журналу над фото-

моделлю чи моделлю працює 

ціла група візажистів, стилістів і 

косметологів. Далеко не всі ви-

глядають як супермоделі. 

      Пам’ятай! Нікому не дозво-

ляй втиснути себе в чиїсь рам-

ки. Будь по своєму красивим! 

      Стань перед дзеркалом за-

раз і заглянь собі в очі. Чи сим-

патичні вони? Що ти в них поба-

чив? 

    Веселі смішин-

ки, чи смуток, чи 

ще щось, що не 

можна передати 

словами? 

Згадай які очі у 

твоїх друзів, у 

однолітків? Чому 

одні очі тобі по-

добаються, вони 

тебе притягують, 

тобі хочеться поз-

найомитись з цією людиною, а 

інші, навпаки, відштовхують. 

Буває й так, що хтось має кра-

сиве тіло, обличчя, а погляд – 

неприємний. Чи захочеться тобі 

з ним подружитись? 

    Крім того, подумай – біль-

шість твоїх друзів мають прекра-

сні якості і ти навіть не думаєш 

про те, як вони виглядають. І 

ти також маєш чесноти, які 

здатні затьмарити будь-які фі-

зичні недоліки – і реальні, і 

надумані. 

Як перемогти невпевненість 

у собі 

       Перед тим, як розпочати 

боротьбу зі своїми комплекса-

ми, «загляньте» їм у вічі й ви-

значте, що утримує вас на місці 

й заважає робити крок уперед. 

Але будьте відвертими по від-

ношенню до себе. Пам’ятайте: 

навіть сміливі й вольові людиі-

нколи почувають себе невпев-

нено й це цілком закономірно. 

Перша й найголовніша ознака 

невпевненості: ви навіть не 

прагнете досягти того, що хо-

чете, а, скоріше, побоюєтеся. 

А, можливо, ви наперед пере-

конали себе в тому, що нічого 

не вийде? Ви побоюєтеся нев-

дачі? Чи боїтеся глузування 

над вами? 

         Пам’ятайте: невдачі були 

в кожного. Але для того, щоб 

спробувати, потрібен характер! 

То чи не краще потерпіти нев-

дачу, аніж узагалі нічого не 

робити? Дуже обережні люди 

втрачають віру в себе і все то-

му, що вони не мають 

із чим себе привітати. 

Якщо вам щось не 

вдається, скажіть со-

бі: “Цього разу в ме-

не нічого не вийшло, 

але наступного разу 

все буде добре!” 

Чи бажали ви колись 
одягатися, жартувати, 

поводити себе, так, 

як хтось інший? Ось 

ще одна ознака нев-

певненості: коли людина пов-

сякчас порівнює себе з іншими, 

вона тим самим надає іншим 

більшого значення, ніж собі. 

Себе потрібно оцінювати, вихо-

дячи з власних здібностей, ін-

тересів і мети. 

Підготувала Казмірук Н.О. 
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 У Палаці куль-

тури міста Луцька в 
р а м к а х  п р о е к т у 
«Некорумповане по-
коління» відбувся 
майстер-клас для учнів 

8-Г класу нашої школи. 
Його провели спеціалі-
сти Луцького міського 
центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей 

та молоді. Потім народ-
ний аматорський ан-
с а м б л ь  т а н ц ю 
“Волиняночка” провів 
флеш-моб для школя-
рів. 

 У заходах взяли 
участь директор Луць-
кого міського центру 
соціальних служб для 

сім'ї, дітей та мо-
лоді Ліна Галан, 
голова Волинсько-
го обласного бла-

годійного фонду 
«Дитяча місія. 
Україна» Людмила 
Лонюк, представ-
ник Скандинавсь-

кої дитячої місії Ліна 

Мелєстед. 
 Людмила Ло-
нюк розповіла, що 
три роки тому у на-
шому місті стартував 

п р о е к т 
«Некорумповане по-
коління», його презе-
нтував Президент 
Скандинавської місії, 

почесний консул 
Швеції в Україні Бо 
Валленберг, адже він 
любить нашу країну, 
наших гостинних лю-
дей і дітей, йому ду-

же хотілося б бачити 
Україну заможною і 
щасливою державою. 
«А для цього треба 

виростити молоде неко-
румповане покоління», – 
зазначила Людмила Ло-
нюк. 

 Ліна Галан розпо-
віла, що ВОБФ «Дитяча 
місія. Україна» є їхнім 
партнером у багатьох 
хороших справах, особ-
ливо цікавим для обох 

с т о р і н  є  п р о е к т 
«Некорумповане поко-
ління». Саме в рамках 
цього проекту відбува-
ються навчальні заходи 

та тренінги, які допомо-
жуть дітям повірити, що 
усі люди рівні перед за-
коном, і це в майбутньо-
му не спонукатиме їх да-

вати хабар, чи когось 
обійти, щоб отримати 
певні преференції. Про-
ект успішно працює у 18 
країнах світу. На завер-
шення майстер-класу 

луцькі школярі отримали 
іграшки та канцтовари, 
які надійшли з Німеччи-
ни. 

них матері-
а л і в : 

«Метелик 
з сухої 

трави вла-
сними ру-

ками». За-
хід органі-

зували класні ке-

рівники Бортнік 
С.С., Пономарен-

ко Н.І. та бібліо-
текарі Волинської 

обласної бібліоте-
ки для дітей. 

   1 1 . 0 3 . 2 0 1 6 

року у школі з 
учнями 2 – А , 2 

– Г класу було 
п р о в е д е -

но майстер-
клас з природ-

    Все ожило в 
умілих руках. Су-

ха трава – чудо-
вий матеріал для 

творчості . Виро-
би дуже приваб-

ливі, красиві. У 
дитячих оселях 

закружляють ча-

рівні метелики. 
Учні та батьки 

вдячні за творчу 
роботу. 
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     Згідно плану 

управління освіти 
Луцької міської ради 
15 квітня 2016 р. в 

освітніх закладах 
м.Луцька проводився 
єдиний День Циві-

льного захисту. В 
школі були сплано-
вані та проведені за-

ходи, спрямовані на 
навчання учнів та 
постійного складу 

згідно з чинними 

програмами ЦЗ, 
проведення 
спеціальних 

тренувань, 
створення умов 
надійного захи-

сту учнів, пра-
цівників у над-
звичайних си-

туаціях, спро-
можності діяти у разі 

їх виникнення. 
     В ході Дня ЦЗ бу-
ли проведені висту-

пи керівного складу 
формувань по внут-
рішньому радіозв’яз-

ку, проведені відео-
перерви, заняття із 
користування засо-

бами захисту органів 
дихання, показові та 
практичні заняття з 

надання першої до-

медичної допомоги, 
естафети, спортивні 
конкурси та прийом 

нормативів. 
      Під час прове-
дення заходів відп-

рацьовувалась те-
ма: «Загроза вини-
кнення терористич-

ного акту», прово-
дилась евакуація 

учнів з приміщення 
школи за сигналом 
штабу ЦЗ. Керівний 

та особовий склад 
формувань діяв чіт-
ко, впевнено та 

злагоджено, що бу-
ло відмічено нача-
льником ЦЗ школи 

– директором шко-
ли Мартинюком В.С.  

школі, а також зв’я-
зок між учнями та 
випускниками, 

адже висаджені де-
рева молодші шко-

лярі будуть догля-
дати. 
      Участь у еколо-

гічних акціях - це 
не лише поліпшен-
ня стану довкілля 

школи, міста, Украї-

ни, а й виховання у 
підростаючого поко-
ління шанобливого 

ставлення до природи. 
Посаджене своїми ру-

ками дерево дитина 
ніколи не образить, а 
навпаки, буде його 

доглядати і оберігати. 
    Нехай буде біля 
школи затишно, зеле-

но, заквітчано! 

     22 квітня 2016 
року випускники 
школи взяли 

участь 
у акції «Алея ви-

пускників», по-
садивши алею мо-
лодих беріз. Учні 

зазначили, що це 
хороша справа й 
згадка про роки 

навчання у рідній 
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      З 18 по 26 квіт-
ня 2016 року у шко-
лі прохо-

дить декада, яку 
проводить шкільне 
наукове товарист-
во «Креатив». У 

рамках цієї декади 
відбувалося ряд за-
ходів, в яких беруть 
активну участь об-

даровані учні, агіту-
ючи і пропагуючи 
новинки наукових 
досягнень, техніч-

них умінь, свої твор-
чі роботи, якими 
презентують свої 
таланти. 

      Учні разом із 
вчителями прово-
дять позакласні за-
ходи такі, як: 

- екскурсія в музей 
корисних копалин 
(8-11 класи, вч. Ри-
ковська Т.Г.); 

- захід з хімії «Вода 
– унікальна і зви-
чайна речовина» 
для 7-их класів (вч. 

Дмитрук Ю.А.); 
- виступ агітбригади 
«День Землі» для 6-
их класів (вч.Трокун 

Т.В., Кузьмич В.Ю.); 

- засідання клубу 
«Творча особис-
тість» з елементами 

психологічного тре-
нінгу (вч. Солдатен-
ко Н.М. та психолог 
школи Казьмірук 

Н.О.); 
- виставка приладів 
технічної творчості 
для учнів 6-7-х кла-

сів (вч. Пашкетник 
В.А.); 
- конкурс екологіч-
ного плакату 

«Землю для нащад-
ків збережемо» (вч. 
Андрієвська А.І.); 
- конкурс «Що? Де? 

Коли?» для учнів 8-
10 класів (вч. Мед 
І.В.). 
Цікаво проходять 

уроки з елементами 
драматизації, вико-
нання пісень, презе-
нтацій власних до-

робок учнями: 
- як у вчителя Ле-
сик О.О. «Іван Фра-
нко – трибун народ-

ний»; 
- Газіної Г.І. – 
«Пасха в Німеччи-
ні» (нім. мовою); 

- Сокольської І.Є. та 

Луцюк О.А. – «Шекспір 
– геній доби Відро-
дження» (укр. та англ. 

мовами); 
- «Подорож Краковом» 
польською мовою – вч. 
Германович Л.Я. 

Методичне об'єднання 
математичних дисцип-
лін презентує такі за-
ходи, як: 

- пізнавальна гра «Що? 
Де?Коли?» з історії ма-
тематики для учнів 5-
6х класів (вч. Гвозде-

цька З.М.); 
- цікаві логічні задачі і 
шаради у 
«Математичних сходин-

ках» для учнів 7-8х 
класів (вч. Сахнік 
С.М.); 
- «Цікаво про складне» 

- незвичайні фізичні 
явища (вч. Шмідт 
Л.А.); 
- «Астрономія і мистец-

тво» - 10-11 класи (вч. 
Юревич В.М.). 
   Декада ШНТ 
«Креатив» ще раз підт-

верджує, що в навча-
льному закладі створе-
ні оптимальні умови 
для розвитку кожної 

особистості. 

свого дитинства! 

Вона нагадує нам, 

дорослим, що мож-

на радіти елемента-

рним речам! У квіт-

ні вчителі початко-

вих класів Бортнік 

С.С., Степанова 

О.В., Ковтунець 

О.М., Пономаренко 

Н.І. разом із бібліо-

текарями Волинсь-

кої обласної бібліо-

теки для дітей ор-

    Дитяча творчість 

завжди дивує. Вона 

проста, і в той же  

час настільки гли-

бока, що інколи 

здається, що в ній є 

відповіді на багато 

складних життєвих 

питань. Її дуже 

важко скопіювати. 

Їй властива відкри-

тість та щирість. У 

ній кожен бачить 

частинку себе та 

ганізували для учнів 

2-их класів майстер-

клас «Лялька-

мотанка з косичка-

ми». 

   Безліч таємниць 

несе в собі лялька – 

мотанка. Кожна з них 

особлива та загадко-

ва, кожна має своє 

призначення. Надзви-

чайні враження зали-

шилися в другоклас-

ників від роботи. 
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      4 березня уч-
ні школи вітали 

усіх жінок зі свя-
том 8 Берез-
ня.  Солодкі суве-

ніри чекали на 
чарівну половину 

нашої школи, які 

вони отримали 

перед початком 
робочого дня та 
«мішечки хорошо-

го настрою». 
 У цей вес-

няний день на ад-
ресу прекрасної 
половини людства 

звучали теплі 
слова побажань, 

пісні та танці, щи-
рі вітання - від 
директора школи 

Мартинюка Вікто-
ра Семеновича. 

      Вітаємо всіх 

жінок зі святом, 

бажаємо миру, до-
бра і любові! Бажа-
ємо Вам весняного 

яскравого настрою, 
ніжних почуттів, 

квітучої краси та 
душевної гармонії! 
Нехай любов, ро-

зуміння та щастя 
стануть Вашими 

вірними супутника-
ми, а в оселях зав-
жди пануватиме 

злагода й добро-
бут! 

ренко Н.І. провели з діть-
ми чимало виховних бесід 
про хліб, бережне та ша-
нобливе ставлення до 
нього. З метою форму-
вання уявлення про те, як 
«приходить» хліб на наш 
стіл для другокласників 
було організовано екскур-
сію на ПАТ « Теремно 
Хліб». Працівники підпри-
ємства щиро зустріли 
школярів. Учні мали змогу 
прослідкувати технологію 
вимішування тіста, випіч-
ки хліба. Дітей пригостили 
смачними булочками., 
свіжим запашним хлібом. 
Школярам було цікаво 
знайомитись з роботою 
хлібокомбінату. Учням ек-
скурсія дуже сподоба-
лась. 

Як пахне хліб? Ви знає-
те, як пахне хліб? 

Диханням косарів, вог-
нем гарячих діб, 

Трудом і творчістю, 
людським гарячим по-

том, 
Він пахне солодко, як па-

хнуть меду соти. – 
Любов Забашта 

           Народна муд-
рість вчить: « Хліб – 
усьому голова», « Не-
ма святішої святині, як 
хліб на нашому столі». 
Для українців хліб – 
особливо шанований 
символ, ознака благо-

получчя, достатку та ми-
ру. З раннього дитинства 
у народі вчать дбайливо 
ставитись до хліба, по-
ваги до хліборобської 
праці. Вчителі початко-
вих класів Бортнік С.С., 
Ковтунець О.М., Понома-
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Цікавий і чарів-
ний світ квітів. 
Немає, мабуть, 

жодної людини, 
яка б не була за-

кохана у квіти. 
Вони такі ніжні і 
духмяні, мають 

різноманітну фор-
му і забарвлення, 

кожна з них ви-
кликає певні по-
чуття, дарує неза-

бутні враження. 
Квіти — вічні су-

путники людини з 
самого дитинства 

і до кінця життя. І 
здається, без них 
світ був би безба-

рвним і сумним, 
не звучало б сті-

льки чарівних пі-
сень і радості. 
      11 березня 

2016 року актив 
учнівського само-

врядування та уч-
ні 1-Д класу про-
вели День квітів.  

Актив учнівського 
самоврядування 

підготував виста-
вку «Легенди про 
квіти», першокла-

сники на уроці 
трудового на-

вчання виготови-
л и  п л а к а т 
«Квітковий годин-

ник».  
     Учні з ранку 

провели акцію 
«Улюблена квітка 
в ч и т е л я » , 

«Настрій першок-
ласників» й дару-

вали учням та пе-
дагогам квіти для 
хорошого на-

строю. Учні 1-Д 
класу на уроці об-

разотворчого мис-
тецтва малювали 

п а л ь ч и к а м и 
«Квіти моєї душі» 
та організували 

виставку у фойє 
школи. Також 

взяли участь у  
флешмобі «Квітка 
дружби».  

      Завершенням 
свята квітів став  

захід «Яскрава 
усмішка землі - 
квіти». До дітей 

на заході завітали 
Флора, Квітникар-

ка, Лісова фея, 
Берегиня, Черво-
на книга, яких пі-

дготувала педа-
- о р г а н і з а т о р           

Мед І.В. Герої 

свята розповіли 
цікаві факти про 
квіти, про її кра-

су, цілющі власти-
вості, ознайомили 

із звичаями та об-
рядами, пов’яза-
ними з квітами, 

про рідкісні квіти 
та наголосили, що 

потрібно берегти, 
шанувати й люби-
ти природу. 

     Петренюк З.В., 
вчитель початко-

вих класів разом 
із учнями 1-Д 
класу вдало підіб-

рали вірші про рі-
зні квіти, а батьки 

підготували кос-
тюми для дітей. 
На даному заході 

першокласники 
сплели вінок із 

квітів та стрічок, 
який прикрашати-

ме нашу рідну Зе-
млю, щоб наша 
рідна Україна цві-

ла, немов у вінку.  
        Фещук М.В., 

вчитель музики, з 
учнями підготува-
ла пісні про квіти.  

     Всі учасники 
свята проявили 

винахідливість, 
естетичний смак, 
фантазію, згурто-

ваність у прове-

денні заходу.  
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21 квітня 2016 року де-
в’ятеро конкурсанток – 

учениці 3-4 класів зма-
гались за почесне зван-
ня у конкурсі кра-

си «Міс Україночка». 
На учасниць чекали 
найрізноманітніші за-

вдання – від творчого 
представлення у націо-

нальному вбранні та презе-
нтації власного хобі до демон-
страції вокальних, кулінарних 

і навіть розумових здібностей, 
а ще перевірка пластики та 
граційності – такими були ви-

пробування на дівочу красу. 
Оцінювало її компетентне журі 

у складі керівника танцюваль-
ного колективу «Фантазія» 
Житинської Ю.В., соціального 

педагога Кубай А.О., медичної 
сестри Рожко В.П. та президе-

нта ШР Данилюк Ангеліни. 
  Найперше конкурсанток за-
просили на сцену ведучі, уче-

ниці 7–А класу Мартинюк Со-
фія та Олійник Катерина. На-
с т у п н и й  к о н к у р с  – 

«Знайомство», в якому дівчата 
розповіли про себе, свої захо-

плення та походження свого 
імені. 
 У конкурсі «Талант» для 

дівчат було підготовлено за-
вдання – познайомити гляда-
чів зі своїми улюбленими за-

хопленнями. Учасниці та-
лановито виконували пісенні 

та музичні композиції, проде-
монстрували спортивні нахили 
(дзюдо), презентували творчі 

роботи. 
       Цікавим виявився кон-

курс «Мамина помічниця», під 
час якого дівчата відгадували 
страви за допомогою набору 

продуктів. 
      Змагались красуні в кон-

курсі «Світська розмова», 
який викликав особливу ці-

кавість. Дівчата на поставле-
ні питання давали повну об-
ґрунтовану відповідь, демон-

струючи усім, що українки 
вміло володіють своєю мело-
дійною мовою. 

        За результатами прове-
дених конкурсів членам журі 

визначитися було нелегко, 
адже учасниці проявили та-
лант, майстерність та артис-

тичність. Тому жодна з них 
не залишилась без звання, 
кожна стала переможницею у 

своїй номінації. «Міс Стиль» - 
Доманська Юлія, учениця 4-Г 

класу, «Міс Талант » – Фурс 
Дарина, учениця 3-Г класу, 
«Міс Симпатія» - Бубела Ан-

на, учениця 3-В класу. Титул 
«Міс Ерудиція» здобула Пи-

липчук Дарина, учениця 3-А 
класу, «Міс Інтелект» - При-
дальна Тетяна, учениця 4-б 

класу, «Міс Елегантність» - 
Пахомова Вікторія, учениця 3
-Д класу, «Міс Грація» – Ян-

чук Іванна, учениця 4-В кла-
су. 

   Звання «Міс Україночка» 
здобули Бурик Аліна, учени-
ця 3-Б класу, Гагаловська 

Ірина, учениця 4-Г класу. 
    Ми переконались, що є у 
нас справжні красуні: тала-

новиті, розумні, кмітливі, 
працьовиті та ними славиться 

наша школа. Сподіваємось, 
що вони прославлять і на 
весь світ нашу Батьківщину, 

її національні та культурні 
традиції, її багату духовну 

культуру. Бажаємо дівчатам 
успіхів, хорошого настрою та 
впевненості на шляху до но-

вих перемог. 
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Квітуй, мій краю, 

у вінку барвистім, 
Хоч нелегкий сьо-
годні в тебе шлях, 

Та Україна озо-
веться в пісні 

І у живих Шевче-

нкових словах. 

    7 квітня 
2016 року 

в примі-
щенні Па-
лацу учнів-

ської моло-
ді відбув-
ся творчий 

звіт юних 
т а л а н т і в 
художньої самодія-

льності «Квітуй, 
мій краю, у вінку 
барвистім Украї-

ни», присвячений 
25-ій річниці Неза-
лежності України. 

Керівники та орга-
нізатори концерту 
підготували 26 ху-

дожніх номерів. 
     У фойє ПУМу 
була організована 

виставка робіт ви-
хованців шкільних 
гуртків, а саме: 

вишивані рушники, 
картини, виконані 
різною технікою, 

вироби з дерева, 
бісеру та різнома-
нітних матеріалів, 
композиції, малюн-

ки ,  апл ікац і ї . 
Концертна програ-
ма розпочалась з 

пісні на слова 
А . Г о р б а т ю к а 
«Волинь моя» у 

виконанні вокаль-
ного ансамблю 
«Мальви» та тан-

цювального колек-
тиву «Фантазія».  

У творчих виступах 
учасників заходу 
особливе місце за-

ймали твори про 
трагічні сторінки в 
історії України: піс-

ня «Не твоя війна» 

у виконанні Іллі 
Тимощука та Ми-
хайла Кліша; пісня 

««Небесна сотня... 
Тільки, щоб не да-
ремно» у виконан-

ні хору учнів 5-10 
класів, написані 
авторами під впли-

вом подій в Украї-
ні, які відбувають-
ся протягом остан-

ніх двох років. 
    У концертній 
програмі звучали 

пісні за участю хо-
рів молодших кла-
сів та хору хлопців 

«Соколи», вокаль-
них груп та ансам-
блів (керівники 

Марія Фещук та 
Валентина Панчен-
ко). З композицією 

«Ой ти, весно кра-
сна» виступив фо-
льклорний гурт 

«Вишиванка» (кері
вник Сергій Шуль-
гач). Танцюваль-
ний  колектив 

«Фантазія» під ке-

рівництвом Юлії 
Житинської проде-

монстрував різно-
манітні хореографі-
чні композиції. Ко-

жен номер вирізня-
вся розмаїттям кос-
тюмів, які надавали 

значимості кожному 
колективу, естети-
кою, сценічною ку-

льтурою. 
    З а в е р ш и л о с я 
свято піснею «Ми за 

мир» у виконанні 
учасників концерту, 
танцювального ко-

лективу «Фантазія», 
під час якої усі ви-
йшли на сцену із 

білими голубами в 
руках. У концерті 
взяло участь понад 

650 вихованців гур-
тків  художньо-
естетичного спря-

м у в а н н я . 
      Вітали учасни-
ків творчого звіту 

Олег Гребенюк – 
начальник управ-
ління освіти Луцької 

міської ради, Ольга 
Прохорук – голова 
піклувальної ради 

школи, Наталія На-
лепа – голова ради 
школи та Віктор Ма-

ртинюк - директор 
ш к о л и . 
Відзначивши розма-

їття творчих талан-
тів дітей, виступаю-
чі подякували їм та 

їхнім художнім кері-
вникам за творчу і 
копітку роботу, яка 

приносить вагомі 
результати. 
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Прощавай Буква-

рику, наш  

перший 

 друже! 

Ми тобі, Буквари-

ку, дякуємо дуже! 

     

     20 квітня 2016 
року для учнів 1-х 

класів відбуло-
ся свято Букваря. 
Свято, на якому діти 
попрощалися зі своїм 
першим підручником 

– Букварем. 
      З яким же нетер-
пінням першачки че-
кали цієї події! Так 
старанно готувалися, 
вивчали пісні та вірші, 

готували неймовірні 
номери! А як же інак-

ше?! Адже на свято 
завітало стільки гос-
тей! Це і вчителі, і 
учні інших класів, ба-
тьки, бабусі та дідусі, 

братики й сестрички. 
Учні всім продемонст-

рували чому вони на-
вчилися протягом свого 
першого шкільного ро-
ку. Кожна дитина з ра-
дістю та гордістю гово-

рить про значення рід-
ної мови в житті люди-
ни, про любов до нень-
ки України! 

        На свято до пер-
шокласників завітали 
казкові герої: дівчинка-

Женя, яка допомагала 
Абетці та Букварику 
відшукати літери, які 
загубилися, Читанка, 
Математика, Рідна мо-
ва, Я і Ураїна, Я і світі, 
Музика, Інформатика. 

Подякували першокла-
сники не лише Буква-
рикові, а й своїм бать-

кам. Це вони ділили їх 
перші невдачі, щасливі 
сльози, перші радощі і 
перемоги, коли вчили-

ся читати і писати літе-
ри. Дякували діти і сво-
їй першій вчительці за 
те, що з розумінням і 

любов’ю вчила всьому 
доброму і корисному, а 
головне – навчила лю-
бити рідну мову, свою 

Україну. 
        Із вітальними сло-
вами до учнів звернув-
ся директор школи Ма-
ртинюк Віктор Семено-

вич, який побажав уч-
ням хороших оцінок, 

здоров’я, мудрості та 
перемог й вручив кож-
ному учнівському коле-
ктиву диплом про те, 
що вони закінчили ви-
вчення Букварика та 
запам’ятали 33 літери 

української Абетки, на-
вчилися складати літе-
ри у склади, склади у 
слова й читати. 

   Свято Букварика за-
кінчилося, але шлях до 

знань тільки розпочав-
ся! І ми впевнені, що 
цей шлях буде легким 
та радісним! 

 В акції взяли участь 
не лише учнів, а й усі вчи-

телі та персонал школи.  
     Проведення такого свя-

та продемонструвало, що 
вихованці школи разом зі 
своїми батьками відчувають 

себе справжніми українця-
ми та налаштовані на збе-

реження культури, звичаїв 
й традицій свого народу. 

 Вишиванка – це 
наша національна гор-

дість.  
 Цього тижня в 

школі відбувся День ви-
шиванки. Дрес-кодом 
дня була вишиванка, і 

вся школа замайоріла 
різнобарвними візерун-

ками української вишив-
ки. 
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