
проводили заходи спортивно-

оздоровчого характеру: 

«Сильний, сміливий, сприт-

ний» (І місце – ІІІ загін 

«Краплинки»), «Піонербол» (І 

місце –ІІ загін «Дружба»), 

«Футбол» (І місце – ІV загін 

«Cонечко»), «Веселі естафе-

ти» (І місце – V загін 

«Веселка»), «Острів скарбів» (І 

місце – І загін «Капітошки»), 

«Веселі старти» (І місце – VІ 

загін «Усмішка»), «Козацькі 

забави» (І місце –ІІІ загін 

«Краплинки»), «Малі олімпійсь-

кі ігри» (І місце – VІ загін 

«Усмішка»), «Поклик джунг-

лів» (І місце - ІІ загін 

«Дружба»), «Спортсмен табо-

ру» - (Богушевський М., V загін 

«Веселка»). Також проводили-

ся турніри та чемпіонати з 

баскетболу, футболу та волей-

болу. Діти відвідували трена-

жерний зал. Спортивні зма-

гання проводились із викори-

станням різного спортивного 

інвентарю, що дітям дуже 

подобалось. Всі переможці 

змагань були нагородженні 

грамотами та подарунками. 

  У день  закриття 

табору були присвоєні звання 

кращим вихованцям:  «Талант 

загону» (ІІ загін «Дружба»), 

караоке «Найкращий співак 

табору» (V загін «Веселка»- 

Обаровська Вероніка), «Міс 

табору» (Синюк Віталіна, V 

загін «Веселка» та Синюк Ма-

р'яна, ІІІ загін «Краплинки»), 

«Містер табо-

ру» (Кулаковський Денис, V 

загін «Веселка»), «Козак табо-

ру» (Никонюк Павло, ІІІ загін 

«Краплинки»), «Міс україноч-

ка» (Боднарчук Олександра, ІV 

загін «Cонечко»), «Гімнастка 

табору» (Коб’юк Анна, V загін 

«Веселка»), «Художник табо-

ру» (Сенів Софія, VІ загін 

«Усмішка»), «Умілі ручки табо-

ру», (Хомич Діана, Моргун 

Юліана, Лавренюк Анастасія, 

VІ загін «Усмішка»), «Гуморист 

табору» (Коротаєв Ілля, ІІІ 

загін «Краплинки»). 

 

Підготувала МедІ.В. 

 

 Діти – це наше май-

бутнє. Кожен навчальний день, 

тиждень, місяць і рік учителі 

працюють над вихованням 

свідомої, соціально та духовно 

сформованої особистості. Але 

навчально-виховний процес – 

це не лише час навчання, а й 

канікул. Особливо гостро пос-

тає питання зайнятості учнів у 

канікулярний час. Літні каніку-

ли є найбільшими у навчально-

му році. Кожна дитина чекає 

літа з нетерпінням, адже це 

ч ас ,  к о л и  мо ж на  п о -

справжньому відпочити і не 

думати про уроки. Пришкіль-

ний табір – одне із місць, де 

можна відпочити, змістовно 

провести час, побувати на 

різноманітних екскурсіях, взя-

ти участь у цікавих конкурсах: 

інтелектуальних, спортивних, 

гумористичних, мистецьких, 

музичних тощо.  

 Згідно з планом робо-

ти кожного дня у таборі прово-

дилися заходи на відповідну 

тематику, де учні змогли ви-

явити свої здібності, вміння, 

таланти.  

 Саме завдяки злаго-

дженій та чіткій роботі адмініс-

трації, вихователів, медичної 

сестри, бібліотекаря, працівни-

ків харчоблоку та технічних 

працівників вдалося забезпе-

чити цікавий, змістовний, акти-

вний та корисний відпочинок 

для вихованців табору з ден-

н и м  п е р е б у в а н н я м 

“Незабудка”.  

 З числа учнів було 

сформовано 6 різновікових 

загонів, які мали девізи, речів-

ки,  пісні, атрибути, емблеми. 

Робота у загонах планувалась 

згідно плану роботи табору. 

Для них було виділено 6 клас-

них кімнат, спортивний, трена-

жерний, актову зали, футболь-

не поле зі штучним покриттям, 

комп’ютерний та мультимедій-

ний класи, бібліотеку. Загони 

мали такі назви: «Капітошки», 

«Дружба » ,  « Крапл ин ки » , 

« С о н е ч к о » ,  « В е с е л к а » , 

«Усмішка».  

              Під час функціонуван-

ня табору було організовано 

такі заходи: конкурс малюнків 

«Квіткова фантазія» (І місце -  

V загін «Веселка»), «Щасливе 

дитинство» (І місце – І загін 

«Капітошки»), «Бантики – 

чарівні прикраси» (І місце – 

VІ загін «Усмішка»), «Мої улю-

блені казкові герої» (І місце – 

ІІІ загін «Краплинки»), кон-

курс малюнків на визначен-

ня найкращого художника 

табору «Табір майбутнього» (І 

місце – VІ загін «Усмішка»), 

«Мій відпочинок у таборі 

«Незабудка» (І місце - V загін 

«Веселка»), «Квітка незабуд-

ка» (І місце – ІV загін 

«Cонечко»), «Ми любимо 

спорт» (І місце - ІІ загін 

«Дружба»), «Історія про кві-

ти» (ІІ загін «Дружба»), «У світі 

т в а р и н »  ( І І І  з а г і н 

«Краплинки»), «Ми до тебе, 

казко, в гості завітали» (VІ 

загін «Усмішка»), «Загадка - 

відгадка» (V загін «Веселка»), 

проводилися заняття зі співу 

«Співаємо і розважаємось», 

перегляд мультфільмів, акція 

« Ч а р і в н і  д о л о н ь -

ки» (виготовлення плакату 

«Долоньки єднання»), зустрічі 

з медичною сестрою, пред-

ставниками шкільної бібліоте-

ки, працівниками поліції, 

міської та обласної бібліотеки 

для дітей.  

У таборі проводили-

с я :  « Д е н ь  м е т е л и -

ка» (найкращими були вихо-

ванці ІІ загону «Веселка»), 

«День бантика» - ІІ загін 

«Веселка», «День квітів» - І 

загін «Капітошки», «День па-

р а с о л ь о к »  -  І  з а г і н 

«Капітошки»).   

 З метою оздоров-

лення, заохочення до здоро-

вого способу життя, пізнання 

історії рідного краю, природи 

з вихованцями табору було 

проведено ряд екскурсій: 

екскурсії до ставка в мікро-

район Теремно, «Порт-Сіті», 

культпоходи в парк імені Лесі 

Українки, 900-річчя Луцька,  

на ігровий майданчик 

«Мадагаскар», зоопарк. 

 Щодня свою роботу 

розпочинали із ранкової гім-

настики, навчили учнів швид-

ко шикуватися, крокувати, 

Веселі спогади про кольорове літо!  

Свіжий вітер 

 

 

 

Літо – це море  

сонця, світла,  

тепла …  

Це пора радості …  

Це сонце в небе-

сах … І яскравий 

блиск в очах …  

Комунальний заклад “Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23  

Луцької міської ради” 

Літо, 2016 
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 Сучасне життя 
сповнене турбот і про-
блем, які заганяють лю-
дину в кут, не залиша-
ючи часу для простого 
відпочинку, спілкуван-
ня і веселощів. Сміх – 
не лише вияв радості 
та веселощів. Це ще й 
особлива робота орга-
нізму, у процесі якої 
виділяються корисні 
речовини та працює 
безліч груп м’язів. 
   Про користь сміху 
пишеться і говориться 
чимало, тому не зай-
вим буде ще раз нага-
дати про це. 

 Вважається, що 
людина вчиться смія-
тися приблизно так са-
мо, як і говорити. Но-
вонароджена дитина 
протягом перших вось-
ми тижнів життя 
вчиться цьому процесу, 
вивчаючи вираз очей 
матері, і тільки у віці 
двох - трьох місяців 
починає сміятися вго-

лос. Якщо вірити вче-
ним - геотологам, то в 
середньому шестиріч-
ний малюк сміється і 
посміхається приблиз-
но 300 разів на день. 

Згадайте, як весело і 
заразливо звучить ди-
тячий сміх, він щирий, 
чистий, безтурботний. 
Дорослішаючи, ми по-
чинаємо посміхатися 
рідше, і ще рідше сміє-
мося від душі. Все це 
відбувається близько 15

-ти разів за день. Згід-

но досліджень психоло-
гів подібні "спади" мо-
жуть призвести до ря-
ду захворювань. 
 Сміх може бути 
різним, власне як і 
привід, який примушує 

нас широко усміха-
тись або єхидно пос-
міхатися. Саме тому 
не кожен вид сміху 
позитивно впливає на 
здоров'я людини. 
 Вільям Фрай, 

відомий американсь-
кий невролог, розгля-
дав сміх як якусь ди-
хальну гімнастику. 
Коли людина смієть-
ся, її вдих довший, а 
видих - короткий. Але 
за рахунок інтенсив-
ності сміху легені зда-
тні вивільняти більше 
повітря. Сміх знижує 
кількість кортизону 

(гормон стресу) і ад-
реналіну, але сприяє 
виробленню гормону 
задоволення - ендор-
фіну, до того ж подіб-
ні "дихальні вправи" 
покращують кровоо-
біг сприяють очищен-
ню верхніх дихальних 
шляхів. 
 Крім того, 5 

хвилин сміху "від ду-

ші" замінять 40 хви-

лин повноцінного від-
починку, адже сміх 
сприяє розслабленню 
80-ти різних груп м'я-

зів. 
   Вважається, що 
сміх має цілющі влас-
тивості. Психологи 
рекомендують смія-
тися не менше 30 хви-

л и н  в  д е н ь .   
   Сміхотерапія — 
відмінний засіб від 
депресії, так як сміх 
знижує рівень гормо-
н і в  с т р е с у . 
   Під час сміху м’язи 
обличчя посилають до 
мозку особливі імпу-
льси, які позитивно 
впливають на його 
діяльність і нервову 

систему. Причому цей 
механізм спрацьовує 
навіть тоді, коли ми 
просто посміхаємося. 
   Сміх зміцнює імуні-
тет. Організм краще 
протистоїть бактері-

ям, вірусам і навіть 
онкозахворюванням. 
Доведено, чим веселі-
ша людина, тим міц-
ніша її імунна систе-
ма. Сміх збільшує кі-
лькість лімфоцитів, 
здатних виявляти ін-
фекцію, тому почуття 
гумору і позитивний 
погляд на життя ря-
тують не лише від де-

пресій та ангін, але й 
від розладів імунної 
системи. Частіше пос-
міхайтеся, обнімайте-
ся, цілуйтеся – такти-
льні відчуття звільня-
ють людину від нега-
тиву. Коли людина 
часто посміхається, 
то оздоровлюється 
серце, нормалізується 
кров’яний тиск, змен-

шується ризик серце-
вих захворювань. 
   Сміх має знеболю-
вальний ефект. Ендо-
рфін є природним 
знеболювальним засо-
бом, а сміх відволікає 
увагу від неприємних 
п о ч у т т і в . 
   Лікує органи дихан-
ня. Завдяки активній 

діяльності легень ки-
сень насичує кров, 
прочищаються диха-
л ь н і  ш л я х и . 
   Сміх перемагає 
стрес. В організмі ме-
ншає “стресових гор-
монів” – адреналіну 
та кортизону, що до-
помагає позбутися 
фізичного та емоцій-
ного напруження. 

Хвилина сміху на здоров'я  

Стр. 2 Свіжий вітер 

"Сміх - 

найкращі 

ліки від 

депресії"  

Поради педагога 



   Зрештою, сміх підт-
римує належну фор-
му, адже активізуєть-
ся робота внутрішніх 
органів, укріплюють-
ся м’язи живота і спи-
ни.    За 10 хвилин 

сміху в організмі спа-
люється 80 калорій. 

   Сміх убиває ста-
рість. Учені підраху-
вали: якщо людина 
впродовж дня смієть-
ся не менше як 17 

хвилин, то вона про-
довжує своє життя. 
   Сміх – прекрасна 
аеробіка для м’язів і 
непоганий масаж для 
багатьох внутрішніх 
органів. Під час ньо-
го, як і при звичай-
них фізичних наван-

таженнях, знижуєть-
ся рівень “поганого” 
холестерину та покра-
щується кровопоста-
чання, адже у цей час 
починає працювати 
одразу вісімдесят 
груп м’язів. І особливо 
працюють м’язи ніг, 
спини та живота. Су-
часні вчені порівню-
ють одну хвилину смі-

ху із п’ятнадцятьма 
хвилинами їзди на 
в е л о с и п е д і . 
   Сміх – це зарядка 
для обличчя, яка за-
безпечує хороший 

прилив крові до його 
шкіри. А це – додат-
кове харчування для 
клітин, пружність і 
здоровий рум’янець. 
Не дарма відзнача-
ють, що веселі й опти-
містичні люди завжди 
виглядають молодши-
ми за однолітків. 
 Сміх робить 
нас більш привабли-

вими. Уявіть, ви йде-
те по вулиці, все в 
своїх думках після 
важкого трудового 
дня, тут уже не до 
сміху, а ще вдома вас 
чекає, прання, прасу-
вання, прибирання, 
готування ... Але рап-
том, на зустріч вам 
іде малюк, такий собі 

янголятко з кучерика-
ми, і посміхається на 
всі зуби. Ви навіть не 
помічаєте, як почина-
єте посміхатися йому 
у відповідь, і вже 
"домашні клопоти" 
відступають на дру-
гий план. Посмішка 
прикрашає і притя-
гує, розташовує до 
спілкування. А нахму-

рений незадоволений 
вигляд - відштовхне 
будь-кого.  
 У різних краї-
нах сміх у людей ви-
кликають зовсім різні 

жарти. Наприклад, ми 
навряд чи тримаємося 
за животи від жартів 
англійців, так само як і 
вони часто не розумі-
ють над чим сміємося 
ми. А запущений в об-
личчя торт в американ-
ських фільмах викли-
кає гуркіт сміху в кіно-
залі, але, тільки в Аме-
риці чи Німеччині. Мо-

жливо, там люди більш 
розкуті, а нас з дитинс-
тва вчили, що їжею 
грати недобре, хоча 
згадайте, як весело бу-
ло жбурляти в сусіда в 
дитячому саду, манну 
кашу; за такі витівки, 
до яких підключалася 
вся група, кожен третій 
з нас потім був покара-

ний суворою тіткою-
в и х о в а т е л е м .  
   Таким чином, сміх - 
якщо і не кращі ліки, 
то надійна профілакти-
ка багатьох захворю-
вань. Хороші жарти, 
анекдоти і комедії дійс-
но здатні продовжити 
нам життя! Заряджай-
теся позитивом кілька 
разів на день, підви-

щуйте собі настрій і 
зміцнюйте здоров'я.  
 

Підготувала Кубай А.О. 

зловтіхи. Сміх прихований, хит-
рий, затиснутий - отаке уїдливе 
хихикання нишком (його ще нази-
вають саркастичним). Тут, швид-
ше, немає виходу почуттям назов-

ні, а є лише внутрішній підтекст, 
якийсь умисел. Не сміх, а суща 
насмішка.   
Сміх на "е" (хе-хе-хе). Не надто 
симпатичний, неголосний смішок. 
Такий короткий, вимучений, нер-

вовий, що нагадує щось бекаюче. 
Часто буває у закоренілих підлабу-
зників у відповідь на сміх шефа. 
Чим більше чується голосна "е", 
тим більше зловтіхи, хамства, пре-
зирства. Усміхнені так люди схиль-

Сміх на "у" (ху-ху-ху). Тут від сміху 
майже нічого не залишилося - так, 
одна видимість. Людина, немов ухає 
пугач, намагається смішком заглу-
шити власну тривогу. Властивий 

людям із забобонами, боязким, а ча-
с о м  і  н е ч и ст и м  н а  р у к у .   
 
Сміх на "о" (хо-хо-хо). Громоподоб-
ний, гомеричний регіт, часто нестри-
мний. Може бути знущальним і про-

тестувальним, але завжди виходить 
від впевненої у своїх силах людини. 
Часом звучить  хвалькувато -
загрозливо, з нотками іронічного 
сумніву, критичного подиву.   
Сміх на "і" (хі-хі-хі). Суміш іронії і 

ні дотримуватися відомої дистанції 
по відношенню до співрозмовни-
ка.   
Сміх на "а" (ха-ха-ха). Справжнісі-
нький сміх. Йде від серця, повний 

гармонії з навколишнім світом, 
нескаламученої радості. Це і є вла-
сне сміх - відкритий, а тому і з 
широко відкритим ротом. Так смі-
ються по-справжньому веселі і 
добрі за вдачею люди, сміються 

всім тілом. Особливо ритмічно це 
виходить у жінок.   
 

Смійтеся на здоров’я!  

Характеристики видів сміху 
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Сміх, почуття 

гумору 

та гарний 

настрій 

необхідні нам: 

хороший сміх 

оздоровлює 

як душу, так і 

тіло.  
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Гумор —

 це рятівний 

круг на хвилях 

життя.  



Спробувавши проаналізувати 

проблему сленгу в сучасній 

мові, я не знайшла жодної 

людини, котра б говорила 

виключно правильною, літе-

ратурною мовою. А отже, всі 

ми є вже трішечки ненорма-

льними. А скоріше світ, в яко-

му ми живемо. Саме поняття 

культурної людини сьогодні 

змінилося. Отже, давайте 

спробуємо розібратися, з чого 

складається наша «нормальна» 

повсякденна мова. 

 Невід’ємним атрибу-

том живого функціонування 

будь-якої мови є існування в 

ній своєрідних підмов — так 

званих соціолектів. Це мови, 

якими спілкуються окремі 

соціальні групи, представники 

певних професій та вікових 

категорій. Знакове місце се-

ред них займають жаргони. 

Нині найпопулярнішим серед 

жаргонів є молодіжний сленг. 

 Як ви знаєте з курсу 

психології, людина в звичай-

ному житті користується декі-

лькома так званими ролями. 

Тобто ми кожен день граємо 

по черзі певні ролі: мами, 

вчительки, покупця в магази-

ні, подруги... Всі вони відріз-

няються не тільки вашою по-

ведінкою, а й, що важливо, 

мовою. 

 Найбільш наближена 

до літературної, нормативної, 

ваша мова, звісно ж, у класі. 

Це обумовлено вимогою бути 

прикладом для учнів. Усі ін-

ші коктейль з літературної 

мови, професійних термінів 

та жаргонізмів, а точніше, 

сленгу. Особливо сильний його 

вплив відчувається в мові 

молодого покоління і школя-

рів також. Що ж тоді казати 

про мову, котрою користують-

ся наші діти? 

 Не так давно межа 

між жаргоном та нежаргоном 

була чітка. Під ним розуміли 

різновид мови, що використо-

вується переважно в усному 

спілкуванні окремою групою 

мовців, що об’єднує людей за 

ознакою професії, інтересів, 

звичок, занять, суспільного 

становища чи віку. Існує жар-

гон молоді, програмістів, мис-

ливців, рибалок, спортсменів, 

п’яниць, стоматологів, засу-

джених та інших, для яких 

ж а р г о н  є  е л е м е н т о м 

«колективної гри». Психологіч-

ною основою появи молодіж-

них жаргонних слів є спокон-

вічне прагнення молоді підк-

реслити свою дорослість, 

незалежність і нестандарт-

ність у поведінці та суджен-

нях. Специфічний молодіж-

ний сленг — мова «тусовки» 

— природно зумовлений 

бунт проти понять та ідеалів 

«батьків». В епоху інформа-

ційного хаосу, відсутності 

усталених загальноприйня-

тих цінностей ці явища ви-

являються значно помітні-

ше та виразніше. Поява 

шкільного жаргону викли-

кана бажанням підлітків 

проявити свою самостій-

ність, показати приналеж-

ність чи то до любителів 

якоїсь музики, чи то до фут-

больних фанатів тощо. Жар-

гон — дуже приставуча ма-

нера мовлення. Школярі 

нібито говорять так для її 

оживлення, словесної гри, 

тому він так і приваблює. 

Основними причинами поя-

ви такої лексики, на думку 

науковців, є звичка, вплив 

оточення та прагнення не 

вирізнятися з-поміж інших. 

Однією з найважливіших 

цінностей у молодіжному 

середовищі є мода. Мода — 

це не тільки однакові джин-

си та кросівки, куртки та 

зачіски. Це ще й однакові 

смаки, запити, жарти і до-

тепи, спрямованість, і на-

віть напрямок думок, вчин-

ки. 

 Основою появи 

жаргонізмів у шкільному 

середовищі є бажання бути 

дотепними, вразити співбе-

сідників свіжістю, яскравіс-

тю і точністю висловлення, 

виділитись за допомогою 

мови між співрозмовника-

ми, самоствердитись, праг-

нення показати свою знева-

гу або байдужість до пред-

мета розмови, пом’якшити 

або, навпаки, посилити вра-

ження від висловлення, 

н а ма г а н н я  ун и к н ути 

«затертих» або пишномов-

них слів і виразів, настано-

ва на фамільярність вислов-

лення і, зрештою, гра слів 

для розваги. 

 Так для розваги 

учні вигадують та переда-

ють у «спадок» найменуван-

ня учителів: алгеброїд, фізи-

чка, істеричка, хімоза, фі-

зик-шизик, диря, рєп, учіл-

ка, піт. Назви учбових пред-

метів: фізра, літра, пінгліш 

(англійська мова), геос 

(геометрія) і т. д. Назви ін-

ших реалій учбового проце-

са: шпора (шпаргалка), зуб-

рила, шамовочна (їдальня), 

камчатка, чукотка (задні 

парти), грузити, зашивати-

ся, скатати, завалити... 

 Хибною є думка, 

ніби молодіжний сленг — 

здобуток XX століття. 

Йосип Дзендзелівський у 

своїй праці «Українська соці-

альна діалектологія» гово-

рить про існування шкіль-

ного діалекту ще у ХVIII ст. 

Предметом дослідження 

вченого стала повість А. 

Свидницького «Люборацькі». 

Це ніби словник бурсацько-

семінарського жаргону сере-

дини ХІХ ст. 

 Жаргону як мовній 

підсистемі притаманна за-

мкненість. А якщо відбува-

ється руйнування групової 

замкненості, то слід говори-

ти про формування сленгу 

як емоційно-забарвленого 

розмовного мовлення, яке 

відрізняється від прийнятої 

літературної мовної норми. 

 В ХХ столітті було 

зафіксовано п’ять помітних 

змін у молодіжному жарго-

ні, три з яких пов’язані з 

арготизацією лексики і два 

— з появою жаргонних слів 

англійського походження. 

 Можна спостеріга-

ти, як подружки розмовля-

ють «своїм» кодом, напри-

клад, на «ку» чи «сва». Тобто 

після кожного складу дода-

ють обраний шифр. В ре-

зультаті виходить тарабар-

щина і зрозуміти сказане 

можна хіба що після довгих 

тренувань, але їм більше 

подобається сам процес і 

резонанс від нього. 

 То що ж це таке — 

український шкільний жар-

гон? І чи існує такий взага-

лі? У певних колах побутує 

думка про те, що сучасний 

український жаргон, зокре-

ма, молодіжний сленг,— 

явище всуціль русифіковане 

чи, у кращому разі, англізо-

ване. Давайте розберемось. 

Одним з найбільших джерел 

поповнення жаргонів нови-

ми «надходженнями» є інші 

мови ? Найбільш викорис-

товувані сьогодні російська 

та англійська. Як показав 

аналіз словника сучасного 

мовця, найбільш зросійще-

ним є кримінальний жаргон 

(близько 90 % усієї лексики), 

що й навдивовижу — даєть-

Жаргон, аргон, сленг? 

Стр. 4 Свіжий вітер 

Жаргон, арго і 

сленг - це штучно 

створені варіанти 

національної 

мови, що 

виконують 

комунікативну і 

індикативну 

функції (соціолект 

- показник 

приналежності 

людини до певної 

групи людей).  

Корисно знати 



ся взнаки вплив ЗМІ (радіо «Шансон», 

телесеріали тощо). Тоді як молодіж-

ний сленг — найдинамічнішу та най-

життєздатнішу жаргонну підсистему 

— можемо назвати найбільш інтер-

жаргонним. 

 Окрім українського та росій-

ського твірних елементів до його 

складу входять запозичення з бага-

тьох інших мов (приблизно 28милн). 

Найбільше слів (46 % усіх запозичень) 

прийшло у нашу мову занглійсь-

кої: паті — вечірка, піпл — лю-

ди, джус — безалкогольний газова-

ний напій, бойфренд — хлопець, ко-

ханець,  лібрарня  —  бібліоте-

ка, шузи — взуття, тічерка — учите-

лька,  плізоньки  —  будь лас-

ка, месага — повідомлення, мазер — 

мама, фейс — обличчя, н’юзи — но-

вини, гірла — дівчина. Загальновжи-

ваними стали англіцизми OK, сорі, 

хай, бай, френд, бой, ґел, бестовий 

тощо. Помірне використання таких 

слів увиразнює мовлення. Сьогод-

ні англійська мова у світі починає 

домінувати, тому вживають англійсь-

кий відповідник. 

 З інших мов примандрува-

ли: блат — з ідишу, від «рука»; халя-

ва  —  з  давньоєврейсько ї , 

від khalav—«молоко» (в давнину в 

єврейських містечках бідним дітям 

при синагогах безкоштовно видавали 

м о л о к о ) ;  ш м о н  —  о б ш у к , 

від давньоєврейської sh’mone — 

«вісім» (за переказом, на поч. ХХ ст. в 

одеській тюрмі о восьмій годині вечо-

ра проводили перевірку особистих 

речей в’язнів); шуримури — флірт, 

л ю б о в н і  п р и г о д и , 

від французького cher amour — 

« д о р о г е  к о х а н н я »  ( а б о 

від турецькогоsurmur — «сум’яття», 

або ж від нім. aрг. Schory Mory — 

«статевий акт»); фарт — щастя, та-

л а н ,  в е з і н н я , 

з німецького мисливського жаргону 

F a h r t  —  « с л і д ,  з а л и ш е -

ний  дичиною»; шнобель — ніс 

( ч а с т і ш е  в е л и к и й ) , 

в ід  німецького  Schnobe l  — 

«дзьоб»; лафа — блаженство, удача, 

ве з іння ,  бе зтурботне  життя , 

з татарської 

алафа — «пайок, фураж для коня; 

платня»; ляхва — крим., злодійка, яка 

в и д а л а  с п і л ь н и к і в ,  п о в і я , 

з латини larva — «злий дух; скелет; 

маска; обличчя, пика»; кайф — задо-

волення, насолода, відарабсько-

го  « б е з д і я л ь н і с т ь ,  в і д п о чи -

нок» (отримувати задоволення при 

курінні кальяну, палінні тютю-

н у ) ,  м а р а ф е т  — 

з арабської ma’rifet — «знання, мис-

тецтво; секрет». 

 Сленгові слова в українській 

мові утворюються різними способа-

ми. За допомогою усічення загальноз-

розумілих слів виникли такі слова, як 

комп (комп’ютер), тролик (тролейбус), 

телек (телевізор), велик (велосипед) 

тощо. Вони використовуються з 

метою економії мовних зусиль. 

 Проміжну позицію посіда-

ють власне українські молодіжні 

сленги. В активі мови їх найбільше. 

Це такі слова, як краб (рука), катати 

(списувати), зависати (відпочивати 

або виходити з ладу), шкари 

(взуття), табло (лице), стипуха 

(стипендія). 

 Ідучи в ногу з часом, слен-

говий простір постійно розширюєть-

ся. Нові комп’ютерні, технічні розро-

бки поповнили словник сленгової 

лексики такими поняттями: сідюк 

(від CDROM), комп (від комп’ютер), 

беха, бімер, бумер, мерс (від марок 

автомобілів BMW та мерседес). 

 В останні десятиліття акти-

вно проникають у шкільну мову 

слова, що позначають комп’ютерні 

терміни, вони переважно є жаргоні-

з м а м и  к о м п ’ ю т е р н и к і в 

(зависнути — дати збій у роботі про-

грами,вінд  — програма Win-

dows, лазер — лазерний принтер 

тощо). Та все ж та мова, що лунає в 

коридорах наших шкіл, це не є арго, 

жаргон (чи сленг) в чистому вигляді. 

Це скоріше інтер-жаргон, до складу 

якого входять вони всі. 

 Як пояснюють явище попу-

лярності інтер-жаргону дослідники? 

 Це, на їхню думку, відобра-

ження загальної тенденції переходу 

слів жаргонного та арготичного 

походження до сфери загальнонарод-

ної лексики як наслідок безперервної 

міграції мовних одиниць у мовній 

системі. 

 Отже, жаргонізми стають 

лексикою для всіх. Свідоме вживан-

ня такої лексики — це експресія, а 

несвідоме — низька культура мов-

лення. Що ж з ними робити, коли 

вони є такими популярними? 

 А якщо легалізувати сленго-

ві слівця... Де ж то чувано, аби до-

зволяти купці людей леґалізовувати 

свій спосіб висловлювання як мову! 

Щоб вони потім виправляли свяще-

ників, лікарів та письменників, 

адже то саме цей люд не вміє як слід 

говорити! 

 От що говорять про це самі 

мовці: «Я вважаю, що сленг — це 

швидше ознака невихованої люди-

ни, адже сленг включає в себе бага-

то нецензурних слів. Сленг — це, 

образно кажучи, молодіжна поговір-

ка. Звичайно, молодий чоловік, 

який вживає сленг — це модна осо-

бистість, але сленг — це все ж не 

українська культурна мова. Сленг, 

як на мене, можна вживати в нефо-

рмальній обстановці, коли молоді 

люди спілкуються між собою. А так 

загалом це може бути ознакою су-

часної людини лише для молоді. 

Тож, вживання сленгу — це ознака 

невихованої особистості». 

 Інтернетовський сленг зру-

чний своєю лаконічністю. Плюс від-

чуття стадності. Неначе «свій». 

 У свою чергу, останнім часом 

з-за кордону до нас прийшла мода 

на sms-та im-діалект, побудований 

на активному використанні скоро-

чень, абревіатур, звукових абревіатур, 

таких, як icq (I Seek You). Викликаний 

sms-жаргон бажанням втиснути яко-

мога більше інформації в одне коротке 

повідомлення. 

 Інтернетна мова - це тема 

взагалі окремої статті. Але слід сказа-

ти, що ця «хвороба» перевирання слів 

задля забавки поширюється з величез-

ною швидкістю. Для неї характерне 

використання не тільки молоддю, а й 

дорослими користувачами Інету. Я 

вважаю, що спричинило появу цих 

нових слів та виразів потреба в ство-

ренні набору емоціональних кліше 

тією частиною інетчиків, котрі за ти-

ми чи іншими причинами не задоволе-

ні традиційними смайликами чи емо-

ціоналками. В ці ігри граються також і 

всі школярі, котрі мають доступ до 

Інтернету, тому це джерело сленгових 

висловів теж сміливо можна додати до 

складу шкільного жаргону. 

 Довгий час «аффтари» і 

«привєди» були словами, значення 

яких розуміли тільки «свої». Викорис-

тання елементів сленгу в розмові під-

вищувало рівень довіри до слів спів-

розмовника. Тепер, коли до гри всту-

пили рекламщики та політики, сила 

«аффтарского» (видозміненого слова) 

буде використовуватися для отриман-

ня підтримки молоді в певних цілях. 

 Як приклад, можна навести 

«кльового» професора з реклами чіпсів. 

 Як бачимо, сленг — це окре-

мий пласт національної мови, який 

відображає певною мірою рівень роз-

витку суспільства. У наш час він конт-

рольований маскультурою, під вплив 

якої потрапляють різні категорії моло-

ді. 

 Поштовхом до активізації 

міжмовних контактів через сленг є 

данина моді. Юнак чи дівчина почу-

ває себе «своїм» у групі молодих людей, 

якщо вміло жонглює сленговими сло-

вами та ідіомами. 

З іншого боку, мова сленгу — це рекві-

зит молодості, як і катання на ролико-

вих ковзанах, масові рок-концерти, 

легковажність і безтурботність. Це 

своєрідна форма самовираження і 

свободи. Це, знову ж таки, різновид 

молодіжної культури. 

 Та все ж сленг має досить 

чіткі кордони доречності та адекват-

ності. Саме тому його треба вживати 

«в потрібному місці і в потрібний час». 

 Ось такий він — нарисовий 

портрет сучасного українського жар-

гону: динамічний, сприйнятливий до 

запозичень, а проте активний у вико-

ристанні тої мови, на ґрунті якої, при-

родно, і мусить живитися. 

 

Підготувала Казьмірук Н.О. 
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Кращих з кращих  

учнів днями вітали у шко-

лі. Відбулося свято, яке, 

по праву, можна назвати 

торжеством знань, розуму 

і світла. Знань, тому що 

головними винуватцями 

заходу були переможці 

різних конкурсів та олім-

піад, розуму – тому що 

без нього стати перемож-

цями учні не змогли б, а 

світла – через те, що на-

вчання є тим яскравим 

променем, що веде люди-

ну з пітьми незнання до 

зіркових висот. Саме та-

кого майбутнього зичать 

учням педагоги і батьки 

школи. 

Кількість вручених з 

рук директора, його засту-

пників та голови Ради 

школи й піклувальної ра-

ди школи нагород свід-

чить, учні школи гарно 

знаються на хімії та фізи-

ці, закохані в українську 

мову, поважають твор-

чість, розуміються на ма-

тематиці і «на відмінно» 

опановують біологію. А 

деяким школярам вдаєть-

ся однаково добре знати 

чи не усі шкільні предме-

ти. 

За навчання та вихо-

вання розумних і талано-

витих дітей подяки отри-

мали також батьки та вчи-

телі.  

На святі нагороди-

ли грандами переможців  

конкурсу «Обдарованість 

року»: «Інтелект ро-

ку» (Мельник Д., учениця 

11-А клас), «Дослідник 

року» (Колеснік Р.,учень 

9-А клас («Винахідник 

року» (Налепа А., учени-

ця 9-В клас), «Талант ро-

ку» (Пархомова А., учени-

ця 11-Б клас), «Лідер 

року» (Зеленська Д., 

учениця 6-А клас), 

« С п о р т с м е н  р о -

ку» (Климюк А., учень 

11-А клас). 

Хвилюючі моме-

нти нагородження пере-

можців чергувалися 

яскравими концертни-

ми номерами. Зал тепло 

приймав виступи вока-

лістів (керівник -

вчитель музики Фещук 

М.В., Панченко В.Й.), 

зустрічав оваціями - 

танцювальний колектив 

«Фантазія» (керівник 

Парфесюк Ю.В.) 

За результатами 

роботи було нагоро-

джено переможців кон-

курсу серед 5-11 класів 

грошовими преміями: у 

номінаціях «Навчальна 

та наукова діяльність» - 

11-А клас, «Громадсько-

організаційна діяль-

ність» - 6-А клас, 

«Спортивна та мистець-

ка діяльність» - 7-А 

клас; кожен класний 

колектив отримав по 

100 грн. Також було на-

городжено найкращі 

учнівські колективи се-

ред 3-4 класів за актив-

ну роботу учнівського 

самоврядування: 4-А, 4-

Б, 3-Б класи отримали 

по 50 грн. 

Ще раз вітаємо 

переможців,  бажаємо 

далі всебічно розвивати-

ся та розкривати свої 

таланти, подальших ус-

піхів у навчальній діяль-

ності. 

 

 

“Золоте зерно—2016” 
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28 травня 2016 ро-

ку в школі  відбулося тради-

ційне свято, яке символізує 

завершення навчального 

року – Останній дзвоник. 

На шкільному подвір’ї для 

участі в урочистій лінійці 

зібралися учнівський та 

педагогічний колективи 

закладу, а також багато дру-

зів, гостей та батьків.  

Для більшості уч-

нів – це радісний день. А 

для випускників він є і весе-

лий, і сумний. Швидко під-

ростають і дорослішають 

наші випускники. І ось у 

цей травневий ранок  дев’я-

тикласники та одинадцятик-

ласники ступають на стежи-

нку дорослого, самостійно-

го життя. Гарні юні випуск-

ники стали справжньою 

окрасою шкільного свята.  

    Гості зверталися до випу-

скників із твердим переко-

нанням, що молодь – це 

надія та опора незалежної 

держави. Україна споконві-

ків була сильною завдяки 

патріотизму і незламності 

духу нашого народу. Також 

пролунали численні поба-

жання школярам добре від-

почити під час літніх кані-

кул, зростати гідними гро-

мадянами України, бути 

здоровими і пам’ятати рідну 

школу.      

 Директор закладу 

Мартинюк В.С.. нагородив 

грамотами вихованців різ-

них класів за успіхи в навча-

льній діяльності, активну 

участь у спортивних та ку-

льтурно-масових заходах, 

сумлінне виконання учнівсь-

ких обов’язків.  

Випускники танцю-

вали для присутніх вальс та 

випускниця виконала пісню, 

яку присвятила усім педаго-

гам, молодші учні і випуск-

ники декламували вірші про 

шкільне життя, особливими 

гостями, були частинки ди-

тинства”, які подарували 

випускникам кольорові ку-

льки та мелодійний танець... 

Традиційним завер-

шенням чудового свята став 

гучний дзенькіт останнього 

дзвоника. 

 

ріотами Батьківщини та 

рідної землі, щоб були 

щасливими і успішними, 

сильними і здоровими, 

щоб пам’ятали про рідну 

школу, щоб зберегли і 

примножили у своїх сер-

цях добро та любов.  

 Із напутніми сло-

вами звернувся до випу-

скників директор школи 

Мартинюк В.С., який 

висловив сподівання, що 

юнаки та дівчата гідно 

долатимуть труднощі; 

кожен здобуде успіхів у 

самореалізації, а також 

побажав випускникам 

віри у себе, здійснення 

мрій, щасливої життєвої 

дороги. 

 На урочистій 

частині свята випускни-

кам вручили атестати та 

грамоти за високі досяг-

нення у вивченні окре-

 Вишукані сукні, 

класичні костюми, щирі 

посмішки та сльози на 

батьківських очах … Все 

це можна було побачити 

у дворі нашої школи 31 

травня на урочистому 

випускному вечорі. 

 Почесним колом 

пройшли випускники 

повз засяяних усмішками 

глядачів.  

 Як колись давно 

зайшли ці вже дорослі 

діти у перший клас з ба-

тьками, так і зараз у нове 

життя проводжають мате-

рі та батьки своїх чад. А у 

залі їх чекала класна ма-

ма з теплими обіймами та 

добрими словами про 

кожного. 

      У цей прекрасний 

день пролунали пребага-

то гарних побажань: щоб 

випускники зростали пат-

мих предметів: Мельник 

Дарина, Печерська Олек-

сандра, Кухарук Юлія, 

Зуйко Марина, Пришнев-

ська Ольга. Гордістю ви-

пуску стала Велічко Ка-

терина, яка була нагоро-

джена золотою медаллю 

та грандом. 

 Своє слово у від-

повідь сказали й випуск-

ники. Вони подякували 

присутнім за їх внесок у 

життя.  

                .  

                Дорогі наші 

випускники, ще кілька 

днів тому були ви шко-

лярами.  

Пам’ятайте про рідну 

школу, будьте щасливи-

ми, будьте великодуш-

ними!  

Мирного неба нашій 

Україні! 

Шкільний дзвінок—дитинства спогад 

Випускний вечір 
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      Ось уже протягом року 

учитель займається незвич-

ним, як для вчителя фізкуль-
тури, заняттям – розмальовує 

стіни шкільного спортзалу. 

    54-річний педагог Валерій 

Федорович Демчук, у якого 

зроду не було медичної карт-

ки, з дитинства займається 
спортом та малює у третьому 

поколінні. 

      Унікальний «спортивний 

митець» народився у Рівненсь-

кій області в селі міського 

типу Клевань, де й закінчив школу. 
Після чого вступив до Луцького 

педагогічного інституту, одружився, 

а з 1991 року почав працювати вчи-
телем фізкультури в школі №23, де й 

трудиться донині. 

      Валерій Федорович розповідає, 
що вчителем фізкультури вирішив 

стати не просто так. Спортивна про-

фесія перейшла у спадок від батьків, 
які також працювали у школі. 

      «Мої батьки – вчителі фізичного 

виховання. Так, по традиції, і я пі-
шов у цю сферу. Мама все життя 

пропрацювала вчителем фізичної 

культури та виховання у Клеванській 
школі №1. Зараз батьки уже на пен-

сії, але саме така родинна любов до 

фізкультури, мабуть, і визначила моє 
майбутнє», – ділиться Валерій Федо-

рович. 

     Фізкультурою вчитель почав 
займатися ще з дитинства. Розпові-

дає, що завжди вів здоровий спосіб 
життя і не забував про спорт. Коли 

навчався у школі, ходив на тренуван-

ня з легкої атлетики. Виступав за 
збірну району, потім за збірну облас-

ті. На основі цього й вступив до 

інституту. 
       Про юнацьке захоплення легкою 

атлетикою вчитель не забуває й 

донині. Тому щодня, з самого рання, 
бігає та займається фізичними впра-

вами. До такого способу життя прив-

чив і доньку Наталію, яка в свою 
чергу, навчає сімейній традиції ще 

зовсім маленького сина. 

      Саме спортивне загартовування з 
самого дитинства, стверджує Вале-

рій Федорович, і посприяло його 

міцному здоров’ю, якому дивуються 
усі знайомі. 

     Відкрив нам таку таємницю: при 

проходженні в школі медогляду, 

коли у нього запитали, де медична 

картка, він сказав, що у нього її не-

має, бо ніколи серйозно не хворів. 
       Наш учитель і дійсно жодного 

разу не звертався в лікарню. Якщо і 

заставала якась незначна хвороба, то 
за кілька днів організм самостійно з 

нею справлявся. 

       «Для вас – це дивно, для мене – 
норма життя», – каже Валерій Федо-

рович. 

        Та не фізкультурою єдиною 
живе педагог. Протягом тривалого 

часу Валерій Федорович має незвич-

не, як для спортсмена захоплення 
– малювання. Художньої школи 

умілець не закінчував, вчився 

азам мистецтва самостійно. 
       «Справа у тому, що моя мама 

також малювала. Як передалася у 

спадок професія вчителя фізкуль-
тури, на генетичному рівні, ма-

буть так само і це передалося. 

Дочка теж малює. Але вона більш 
схильна до портретів, закінчувала 

художню школу. Так що це у нас 

вже в третьому, а може й в четве-
ртому поколінні, бо мати розпові-

дала, що дідусь також полюбляв 

живопис», – зауважує педагог.  
    Цікавитися образотворчим 

мистецтвом Валерій Федорович 

почав ще у школі. В інституті 
часто робив різні замальовки 

«для себе». Першу свою велику 

роботу намалював у Луцькій 
ЗОШ №11, де працювала дружи-

на. 
     Так як Лариса Олександрівна – 

вчитель української мови та літе-

ратури, на великому панно чоло-
вік зобразив Великого Каменяра. 

       «Дружина тоді якраз прохо-

дила атестацію і готувала відкри-
тий урок по творчості Івана Фра-

нка «Мені тричі являлася любов». 

Тема стосувалася кохання Фран-
ка, яке він не міг ніяк поєднати зі 

своєю творчістю. І от це я на 

великому панно з мішковини, 
розміром 4х2 метри, відтворював. 

Намалював обличчя Івана Фран-

ка, трьох жінок в чорно-білих 
тонах, стіл з книжками, перо. 

Картину оздобив орнаментом. 

Жінки в чорно-білих тонах, бо 
йому із жодною з них не вдалося 

дожити до кінця свого життя», – 

ділиться чоловік. 

      Наразі Валерій Федорович, 

натхненний образотворчим 

досвідом, на радість дітям 

розмальовує стіни спортзалу 
в 23-ій школі. Оздоблення 

залу – власна ініціатива вчи-

теля. Малювання, каже Вале-
рій Федорович відволікає від 

нервової напруги, емоційно 

налаштовує на кращу роботу. 
      Працює педагог у позаш-

кільний час, здебільшого у 

суботу. Малює виключно 

звичайною фарбою і пенз-

лем, не використовуючи 

модні серед творчої молоді роз-
пилювачі. За вихідні фарба виси-

хає і в понеділок діти уже можуть 

займатися у спортзалі. 
      «Роблю це для того, щоб коли 

учні приходять на урок в погано-

му настрої, відразу зацікавились і 
таким чином підняли собі на-

стрій. Дітям подобається. Навіть 

фотографуються на фоні малюн-
ків», – з усмішкою розповідає 

вчитель. 

        На стіни спортзалу вчитель 
старався наносити прості зобра-

ження, бо діти погано сприймати-

муть серйозніші малюнки. Зобра-
ження підбирав тематичні. Здебі-

льшого це різні види спорту: 

легка атлетика, футбол, волейбол, 
лижі – те, чим діти займаються на 

уроках фізкультури. Часу на таку 

роботу педагог витрачає чимало. 
Оздоблювати стіни спортзалу 

почав ще в серпні минулого року. 
          «Розумієте, коли ти бачиш і 

відчуваєш, що не можеш цього 

робити, краще не братися, бо 
воно не вийде. А от коли ти від-

чуваєш, що так, воно зараз піде, 

тоді починаєш малювати. Це не 
так, що ти от мусиш приходити з 

9:00 до 18:00 на роботу і сидіти 

тут. Такі речі виношуються. При-
йшла якась ідея – подумав-

подумав і є тема для малюнка», – 

ділиться секретом творчого про-
цесу Валерій Федорович 

     Наразі вчитель не збирається 

зупинятися на досягненому. Коли 
закінчить розмальовувати спорт-

зал, не проти оздобити ще якесь 

приміщення, якщо хтось захоче 
бачити його витвори мистецтва 

на стінах. 

Учитель фізкультури своїми 

руками розмальовує стіни спортзалу 
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