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В пору цю, коли падає сніг 

І морози чимдуж припікають, 

Знов на землю спішить Новий рік – 

З ним сердечно усіх вас вітаю. 

Хай  наших поздоровлень потік 

У серцях Ваших лунко роздасться 

І хай вам прийдешній рік 

Принесе лише радість та щастя. 

Хай ялинки святкової цвіт 

І вогнів новорічних гірлянди 

Шлють від нас гарячий привіт, 

А в додачу — розквітлі троянди. 

І бажаємо ми кожній сім’ї 

Процвітання та щедрої долі, 

Щоб любові й добра ручаї 

Не всихали у душах ніколи. 

Зичимо сонця та світлих надій, 

Миру й втіхи на кожному кроці, 

Також здійснення планів і мрій 

У прийдешньому 2016 році!  

Учнівський колектив  

  

Зустріч Нового року – це дивовижна 

пора, завжди хвилююча і завжди раді-

сна. Тому дозвольте від щирого серця 

привітати Вас з прийдешнім Новим 

роком та Різдвом, побажати міцного 

здоров'я і натхнення, родинного щастя 

та добробуту, затишку і тепла, здійс-

нення надій та бажань! Вітаю Вас з 

Новим роком та Різдвом Христовим! 

Бажаю Вам міцного здоров'я, добробу-

ту, благополуччя і Божої благодаті! 

Нехай рік Новий буде для Вас багатим 

на добро, щедрим на успіхи і вдачі! 

Бажаю, щоб Ваша праця завжди була 

потрійною і корисною, а успіхи – ва-

гомими та переконливими! Прийдеш-

ній рік хай буде світлим, щасливим та 

мирний, а Різдво Христове наповнює 

серце любов'ю, надією і вірою! Щастя 

Вам, подальших професійних досяг-

нень, миру і злагоди в сім'ї. Тепла і 

світла у вашій оселі!  

Мартинюк В.С., директор  школи  

 Шановні учні та педагоги! Озир-

нувшись назад, можна сміливо сказати, 

що 2015-ий рік був насичений подіями, 

напруженою працею, глибоким змістом та 

звершеннями. Він подарував нам радість 

зустрічей та відкриттів, перемог і досяг-

нень!  

 Нехай Новий 2016 рік буде щед-

рим на цікаві плани, плідним на добрі 

справи,нові досягнення та перемо-

ги. Нехай тепло родинного вогнища зіг-

ріває Ваші душі і серця, нехай у кожну 

домівку прийдуть  святковий настрій, 

здоров'я, достаток, мир і злагода, віра в 

завтрашній день, у свою щасливу зірку, 

яка завжди буде зігрівати Вас і надихати 

на гарні справи.  

Педагогічний колектив 
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атмосфері веселощів і радості. І 

тоді можна не сумніватися, що 

він відкриє прекрасні перспек-

тиви і принесе удачу!  

 Щоб правильно прикра-

сити свій будинок до зустрічі 

новорічного свята, ми повинні 

знати, що стихією 2016 року є 

вогонь! Тому запалюємо свіч-

ки! Чудово, якщо вони – арома-

ти: фруктові, квіткові і цитру-

сові. Аромати дода-

дуть гарного на-

строю. Розвішуємо 

гірлянди, розводимо 

вогонь у каміні.   

Найкращий подару-

нок – це той, який зроблений 

в і д  щ и р о г о  с е р ц я .   

 Мавпочку у вигляді ста-

туетки, іграшки, брелоки, підві-

ски або магніту можна подару-

вати майже всім. Коли ви ви-

значитеся з подарунком, упа-

куйте його в червоні і золотисті 

тони. Найголовніше в новоріч-

них привітаннях, коли ніхто не 

з а л и ш и в с я  б е з  у в а г и .   

У прийдешньому році важливо 

бути проникливими, мудрими і 

розважливими. Не варто прий-

мати поспішних рішень, але 

варто ризикувати! Якщо ви зу-

стрінете Новий рік з ясними 

думками, позитивним настроєм 

і в доброзичливій обстановці, 

то він обов'язково принесе вам 

удачу і підйом.  

 

Віннічук Юлія,  

учениця 10-А класу 

Н о в и й 

рік — од-

не з неба-

г а т ь о х 

свят, які 

люди свят-

кують по 

в с ь о м у 

світу. Він 

настає у 

момент переходу з останнього 

дня року в перший день насту-

пного року. Дивно, але звичай 

святкувати Новий рік існував 

уже в Месопотамії в 3 тис. до 

н. е. 

 За східним гороско-

пом 2016 — рік вогняної чер-

воної Мавпи. 

 Мавпи дуже артистичні, 

примхливі, вередливі і неперед-

бачувані, мають розвинену ін-

туїцію, вони можуть бути як 

добрими і веселими, так і агре-

сивними і злими. 

 Мавпа — дев’ятий знак 

китайського гороскопу — де-

в’ята тварина. 

 Елемент знака: Вогонь 

 За східним гороскопом 

цього року вітається червоний 

колір, який є символом року. 

Червоний колір символізує 

пристрасть, за-

пал, імпульсив-

ність. 

 Якщо по-

рівнювати Новий 

рік з попереднім, 

роком вівці, то 

2016-й буде знач-

но динамічнішим: Мавпа — 

активна і непередбачувана тва-

рина, тому вірогідні різні пот-

рясіння і несподівані події. Не 

варто розслаблятися, адже в 

прийдешньому році за свої цілі 

і бажання доведеться боротися, 

проте це привід добре повесе-

литися і відпочити в новорічну 

ніч. 

 Рік Мавпи краще зустрі-

чати в галасливій і веселій ком-

панії. Темпераментна і непе-

редбачувана Мавпа не проти 

пожартувати і розважитися. 

Якщо рік Кози радили зустріча-

ти тихо і спокійно в сімейному 

колі, то рік вогняної 

Мавпи слід зустрічати 

яскраво і голосно. Ви 

можете сміливо виру-

шати на дискотеку, в 

ресторан, нічний клуб 

або будь-яке інше міс-

це, де веселощі 

“битимуть через край”. Оскіль-

ки мавпа — непосидюча, акти-

вна і весела тварина, підбирай-

те розваги в цьому ж дусі. Обо-

в’язкові танці, конкурси, розіг-

раші. 

 2016-й — рік Мавпи. 

Його колір — вогняний черво-

ний. Тому в новорічну ніч 2016 

буде актуальним святкове 

вбрання вогняних відтінків: 

червоного, помаранчевого, жо-

втого, золотого, ко-

ралового, перламут-

рового, бордового, 

коричневого, рудого, 

шоколадного.  

 Пам’ятайте: 

вибрати відповідний 

для новорічної ночі наряд, ак-

сесуари і зачіску — не найголо-

вніше. Головне — зустріти рік 

Мавпи у хорошому настрої, в 

колі друзів і близьких людей, в 

Як правильно зустріти рік  

 вогняної Мавпи  
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вашої протекційної поблажливості 

або маніпулювання.  

 

Коли хвалите, будьте щирими й 

конкретними 

 

 Нещира похвала може за-

вдати шкоду самооцінці та зруй-

нувати взаємини. Очевидно, що 

діти не зворушені похвалою, якщо 

ви здаєтесь їм нещирими. Але не-

щира похвала не просто неефекти-

вна. Вона може бути руйнівною. 

Діти можуть подумати, що вам їх 

шкода або ви намагаєтесь ними 

маніпулювати. Нещира похвала 

може означати, що ви не розуміє-

те свою дитину. 

 

Хваліть дітей тільки за ті риси, 

які вони в силах змінити 

 

 Може здатися, що вихва-

ляння інтелекту або таланту вашої 

дитини буде стимулювати її само-

оцінку, а також мотивувати дії. 

Але виявляється, такого роду пох-

вала має протилежний ефект. Уче-

ні продемонстрували його в серії 

експериментальних досліджень, і 

виявилося, що коли ми хвалимо 

дітей за їх здібності, вони стають 

більш обережними. Діти уника-

ють завдань і потенційних про-

блем. Вони бояться зробити що-

небудь не так, потерпіти невдачу 

й позбутися вашої високої оцінки. 

 Діти також можуть поду-

мати, що інтелект 

чи талант – це те, 

що в людей або є, 

або немає. При цьо-

му вони відчувають 

свою безпорад-

ність, коли роблять 

помилки. Який сенс 

намагатися працю-

вати над собою, якщо помилки 

свідчать про брак інтелекту? 

 Кожна людина, так чи 

інакше, залежить від думки ото-

чуючих. Правда, деякі люди це по-

вністю заперечують. Особливо, 

якщо мова йде про негативну оці-

нку. Але варто таку людину пох-

валити, він навряд чи відмахнеть-

ся від компліменту словами: 

«Мені абсолютно байдуже, що 

думають про мене оточуючі». 

 Як говориться, добре сло-

во і кішці приємне. Згадайте, як 

пестять слух і заряджають позити-

вною енергією хороші і добрі сло-

ва, сказані в нашу адресу на робо-

ті, вдома, у компанії друзів або 

малознайомих лю-

дей. Настрій підні-

мається, з'являється 

почуття впевненості 

в собі і хочеться 

робити тільки добрі 

вчинки. 

 Так чому ж, 

знаючи про таку магічну силу по-

хвали, ми так рідко нагороджуємо 

нею своїх рідних і близьких лю-

дей, тих, для кого вона так важли-

ва і потрібна. 

 Психологи стверджують, 

що похвала буде потужним факто-

ром, який сприятиме мотивації, у 

тому випадку, якщо батьки дотри-

муватимуться наступних рекомен-

д а ц і й : 

 коли хвалите, будьте щи-

р и м и  й  к о н к р е т н и м и ; 

 

 хваліть дітей тільки за ті 

риси, які вони в силах змінити; 

  

 використовуйте змістов-

ну похвалу, яка орієнтує на реаліс-

тичні, досяжні стандарти; 

   

 остерігайтеся хвалити 

дітей за легкі досягнення; 

 

 остерігайтеся хвалити 

дітей за те, що вони й так люб-

л я т ь  р о б и т и ; 

 

 зробіть так, щоб дитина 

зосередилась на набутті навичок, 

а не на порівнянні себе з іншими; 

 

 з увагою ставтесь до рів-

ня розвитку вашої дитини. 

 Давайте розглянемо кож-

ний із запропонованих принци-

пів і ті докази, які їх підтверджу-

ють. 

  

З увагою ставтесь до рівня розви-

тку вашої дитини 

 

 Дуже маленькі 

діти на очах розквіта-

ють від похвали. Немов-

лята й малюки отриму-

ють користь від похва-

ли, яка заохочує їх са-

мостійно пізнавати дійс-

ність відповідно віковим особли-

востям. 

 Старші діти більш розви-

нені й можуть трактувати похвалу 

в негативному сенсі. У той час як 

дуже маленькі діти, швидше за 

все, приймуть ваші слова за чисту 

монету, зі старшими 

дітьми зовсім інша 

історія. Коли діти 

виростають, вони 

дізнаються про ваші 

власні можливі моти-

ви хвалити їх.  Якщо 

вони відчувають ва-

шу нещирість, то мо-

жуть відхилити похвалу. Вони 

також можуть бути чутливими до 

Хвалити—шкідливо чи корисно?  
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 І, звичайно, дуже важливо 

позитивно оцінювати особисті 

досягнення і успіхи. Це стосується 

як професійної діяльності, так і 

захоплень та інтересів. Своєю по-

зитивною оцінкою ми можемо не 

тільки підняти настрій своїм бли-

зьким, але і відкрити нові таланти, 

допомогти стати впевненими в 

собі, побачити нові цілі і способи 

їх досягнення. 

 Часто ми сприймаємо дії 

оточуючих нас людей як щось са-

мо собою зрозуміле. І не намагає-

мося заглянути в суть речей. А 

адже часто за багатьма з них сто-

ять якісь сумніви, неймовірні зу-

силля або навіть позбавлення, які 

долають наші близькі люди. І не-

важливо, що це: перші кроки од-

норічного малюка, несподівано 

наведений порядок в кімнаті п'ят-

надцятирічного підлітка або гра 

повернувся з нічної зміни батька з 

дитиною. Все це 

гідно похвали! 

 Х в а л і т ь 

близьких людей 

за успіхи значні й 

незначні. Нехай 

ваша похвала бу-

де скромною, щи-

рою і безкорисливою. Ваше схва-

лення — це стимул для близької 

людини ставати краще для вас і 

навколишнього світу. Одне добре 

і щиро сказане слово може чудес-

ним чином змінити світ навколо 

вас. Придивіться, і ви побачите, 

що приводів сказати таке слово не 

так вже й мало! 

 

Підготувала Мед І.В.,  

педагог-організатор 

 

http://znayka.org.ua/syla-pohvaly

-chy-potribno-chy-hvalyty-

blyzkyh-lyudej.html 

 

http://childdevelop.com.ua/

articles/upbring/301/ 

 Тому краще не хвалити 

дітей за здібності. Краще хваліть 

їх за те, що вони точно можуть 

змінити, як, наприклад, рівень зу-

силь при виконанні завдання або 

зміна стратегії. 

 Використовуйте змістовну 

похвалу, яка орієнтує на реалісти-

чні, досяжні 

с т а н д а р т и 

Коли ви хва-

лите дитину 

змістовно , 

то не просто 

кажете, що 

вона моло-

дець. Ви даєте їй конкретну інфо-

рмацію та орієнтуєте на свої стан-

дарти. 

 Але є важливе застере-

ження. Стандарти, на які ви орієн-

туєте, повинні бути розумними. 

Похвала, яка задає нереально ви-

сокі стандарти, може стати джере-

лом тиску й змусити дітей відчу-

вати себе неповноцінними. Ваша 

дитина може зробити висновок, 

що ваші стандарти перевищують 

людські можливості. 

 Остерігайтеся хвалити ді-

т е й  з а  л е г к і  д о с я г н е н н я 

Якщо ви хвалите дітей за виконан-

ня простих завдань, вони можуть 

зробити неправильний висновок: 

або ви настільки легковірні, що не 

знаєте, наскільки легка ця задача, 

або вважаєте легковірними їх. Та-

ка інтерпретація малоймовірна в 

дітей молодшого віку. Але коли 

діти дорослішають, вони 

починають усе більше й 

більше міркувати про соці-

альну значущість похвали. 

 
Остерігайтеся хвалити 

дітей за те, що вони й так 

люблять робити 

 

 Якщо ви хвалите 

дітей за те, що вони люб-

лять робити, – це нормально. Але 

не перехваліть, особливо у випад-

ку зі старшими дітьми. Якщо ви 

будете постійно хвалити їх за те, 

що вони роблять із задоволенням, 

це може суттєво знизити їх моти-

вацію. 

 

Уникайте похвали, яка порівнює 

вашу дитину з іншими дітьми 

 

 На перший погляд, це мо-

же здатися хорошою думкою – 

хвалити дітей за перевагу над 

однолітками. Зрештою, дослі-

дження показали, що така со-

ціально-порівняльна похвала 

підвищує мотивацію дитини та 

її задоволення від виконання 

завдання. Але є, принаймні, 

дві великі проблеми з такого 

роду похвалою. 

 Крім того, ці діти так наці-

лені на збереження конкурентних 

позицій, що уникають проблем і 

можливостей учитись. Навіщо 

вирішувати щось нове, ризикуючи 

зазнати невдачу? Соціально-

порівняльна похвала не готує ді-

тей до боротьби з невда-

чами. Замість того щоб 

учитись на своїх помил-

ках, такі діти відчува-

ють безпорадність.  

 Те ж стосується 

і підлітків. Перехідний 

вік — серйозне випро-

бування не тільки для батьків, але 

і для самої підростаючої особис-

тості. Полегшите цей період собі і 

дитині. Подивіться уважніше, і ви 

побачите все те, за що можна пох-

валити дитину, навіть якщо на 

перший погляд це здається безглу-

здим або 

м а л о з н а ч -

ним. Відзна-

чаючи і 

схвалюючи 

певні дії і 

вчинки ва-

шої дитини, 

ви доводите, 

що ваша по-

хвала не по-

рожній звук. Це, в першу чергу, 

ваше уважне і шанобливе ставлен-

ня до його вибору та прийнятті 

рішень. 

Стр. 4 Свіжий вітер 
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клас. 

«Мене вразила величина РА-

ЕС, особливо великі башти, коли нам 

розповідали про управління станцією і 

дозволили натискали кнопки. Як важ-

ко людям, які тут працюють, треба 

бути розумним і знати, на які кнопки 

натискати. В Окон-

ських джерелах бу-

ла дуже смачна во-

да.» Максим Мелен-

ко, 4-А клас 

«Майже все на цій 

екскурсії для мене 

було новим і ціка-

вим. Я люблю пі-

знавати нові речі, особливо механізми 

і пульти керування АЕС. Біля монас-

тиря ми ходили до джерела по грунто-

вій дорозі, були дуже гарні пейзажі. Я 

дуже люблю ходити лісовими стежка-

ми.» Олександр Байдоха, 8-Б клас 

«Мені дуже сподобалася екс-

курсія, я був в шоці від побачених 

кісток у Тростянецькій церкві. Також 

нам дуже сподобалося гратися на від-

починку в лісі, ми залазили на парка-

ни, хоча цього не можна робити.» Ві-

талій Шаповал, 5-А клас. 

«Мені дуже хотілося відвіда-

ти АЕС,  моя мрія здійснилася. Вона 

така велетенська, я навіть і не думав. 

Мені було цікаво у Чор-

торийському монастирі, 

особливо як ми по гор-

бах бігли до джерела,  

дуже гарні краєвиди. 

Вразила розповідь екс-

курсовода про кістки у 

Тростянецькій церкві. »  

Максим Крисюк, 4-А клас. 

«Коли ми об’їжджали АЕС, я 

дуже здивувалася, побачивши, яка 

вона висока. Я б хотіла дізнатися: як 

до підвалу Тростянецької церкви по-

пали люди, кістки яких ми бачили. Я з 

нетерпінням чекатиму наступної екс-

курсії.»  Софія Тищенко, 3-А клас 

Руслана Мельник,  

керівник туристичного гуртка  

Луцького центру туризму 

Чергова поїздка гуртківців 

Міського центру туризму, спорту та 

краєзнавства, що діє при Луцькій 

ЗОШ № 23,  Луцької районної органі-

зації «Спілка Чорнобиль» та 

«Молодіжної платформи» пролягла до 

міста Кузнецовська.  Оскільки підпи-

сана співпраця між Кузнецовськом і 

Луцьком наша група на рекомендацію  

моєї колеги вирушила у 

Кузнецовськ для ознайо-

млення з виробництвом 

на АЕС. 

 Нас зустріла 

Наталія Овсяницька, мо-

лодший співробітник 

інформаційного центру 

Рівненської АЕС. Вона  для нашої гру-

пи провела інструктаж щодо поведін-

ки на території АЕС,  яка знаходиться 

за три кілометри від міста, її ми об’їж-

джали автобусом у присутності пред-

ставника охоронної служби.  Ми поба-

чили зблизька цю величну «махіну», 6 

граділень висотою 200 метрів,  кожна 

охолоджує 100 тис.м3 води. АЕС скла-

дається з чотирьох діючих реакторів, 

останній зданий в експлуатацію у 2004 

році.  Тут виробляється 10 % електрое-

нергії  в Україні, працює 8 200 праців-

ників.  

У навчально-тренувальному 

центрі  Микола Коваль-

чук, провідний інструк-

т о р  н а в ч а л ь н о -

тренувального центру 

Рівненської АЕС,  пока-

зав екскурсантам прин-

цип роботи та управлін-

ня  реактором. Саме тут 

проходять практику та 

тренуються майбутні працівники АЕС. 

Також ми побачили в інформаційному 

центрі багато цікавих експонатів, по-

дивилися  п’ятихвилинний мульт-

фільм, створений кузнецовськими ді-

тьми. 

 В межах екскурсії ми відвіда-

ли чоловічий монастир у Старому чор-

торийську,  Тростянецьку 

церкву ну і, звичайно, 

набрали цілющої води в 

Оконських джерелах.  

 Транспорт нада-

ли для цікавої та пізнава-

льної екскурсії   підпри-

ємство «Санрайс» та  

Олена Голєва, кандидат 

на посаду  Луцького міського голови,   

а домовився про до-

помогу Федір Рузак, 

кандидат у депутати 

Луцької міської ради 

від Європейської пар-

тії. 

 

Враження гуртківців 

Міського центру туризму, спорту та 

краєзнавства, що діє при Луцькій 

ЗОШ № 23 

 «Мені було весело їхати в 

автобусі, ми розповідали смішні істо-

рії. Прикольно було на АЕС,  особли-

во  в  навчально -

тренувальму центрі. В 

монастирі, який знахо-

диться в Старому чор-

торийську, мені свяще-

ник дозволив безкошто-

вно взяти хрестика.» 

Олексій Гайдучик, 6-В 

клас. 

«Найбільше мені сподобалася 

екскурсія на Рівненсь-

ку АЕС, особливо 

управління  - там стіль-

ки кнопок! І  фонтани,  

коли ми їхали автобу-

сом навколо станції, це 

було дуже круто.  Ще 

мене вразили кістки, 

які знаходяться в підземеллі Тростяне-

цької церкви.» Шевчук Артем, 5-В 

Мандрівка в місто атомної енергетики   

Стр. 5 Випуск 1 

Пізнавальна екскурсія  



 З метою формування духо-

вно-моральної культури особисто-

сті: чуйності, чесності, правдивос-

ті, справедливості, гідності, праце-

любності, готовності допомогти 

іншим, виховувати родинні, особи-

сті, громадські цінності та вміння 

працювати з іншими до місячника 

“Милосердя“ відбувся флеш-моб. 

 У вересні учні взяли 

участь у міській акції “Збери во-

линський сухпайок”, у результаті 

якої зібрано 440 кг продуктів хар-

чування для воїнів АТО  

Флеш-моби  

 З метою підтримки миру в 

Україні 21 вересня у школі прой-

шли флешмоби «Голуб миру» та 

«Ми за мир», у яких взяли участь 

учні 5-6 класів. 

Лучковська Ю., учениця 7-Б класу 

Стр. 6 Свіжий вітер 

Сторінки шкільного життя  

 У жовтні  пройшла акція 

«Ми не можемо бути байдужи-

ми», в ході якої проведено збір 

печива мешканцям Геріатричного 

центру, а також учні підготували 

святковий концерт.  

Доброчинство —  благородна справа  

 У вересні-жовтні  2015 року учні долучилася до бла-

годійного проекту «З Луганщиною разом!». Учні школи ор-

ганізували збір канцелярського приладдя (зошити, олівці, 

кулькові ручки, фарби, альбоми для малювання, кольоровий 

папір тощо) для учнів з Луганщини. У результаті було зібра-

но 40 кг канцелярського приладдя. 

Якимчук А., учениця 9-А класу 



Загальношкільна учнівська конференція  

тівливу сценку «Один день вчите-

ля». Під час концерту до всіх при-

сутніх з вітальним словом зверну-

вся директор школи Мартинюк 

Віктор Семенович, який нагоро-

див представників колективу гра-

мотами та подяками.  

І хоча іноді дітлахи засму-

чують своєю нечемною поведін-

кою та вчинками, все ж вони люб-

лять вчителів! Дорогі вчителі, за-

лишайтесь завжди такими щири-

ми, добрими, асами своєї справи, 

свого покликання!  

Данилюк А., учениця 10-А класу 

 

День вчителя завжди є 

особливим для кожного, хто пов'я-

зав своє життя з цією особливою 

благородною професією. Тому 

цей день завжди проходить в на-

шій школі теж по-особливому. Із 

самого ранку в школі панує особ-

лива святкова атмосфера, в кори-

дорах гамірно, всі посміхаються, 

радіють, мають чудовий настрій. 

Кожного року випускники та ак-

тив учнівського самоврядування 

школи готують якусь родзинку-

сюрприз до цього дня. 

Цьогоріч сюрприз чекав 

вчителів з самісінького ранку на 

порозі школи. У школі лунала свя-

ткова музика та радісні 11-

класники вітали своїх вчителів, 

даруючи кожному власноруч ви-

готовлені квіти із сюрпризом. Пе-

дагоги записували свою мрію на 

кольоровій кульці та кріпили на 

плакат. 

В актовій залі відбувся 

святковий концерт, на якому педа-

гоги ще раз пересвідчились, яких 

талановитих дітей вони навча-

ють. Адже вихованці вміють і тан-

цювати, і співати, і декламувати 

вірші. Особливо вразили випуск-

ники, які продемонстрували жар-

22 вересня 2015 року у школі 

пройшла загальношкільна учнівська 

конференція, у якій взяли участь учні 3-

11 класів та актив Шкільної республіки. 

На конференції було розглянуто такі 

питання:  
1.Представлення нового складу Шкіль-

ної республіки. 

2. Аналіз роботи Шкільної республіки за 

2015-2016 н.р.                                     

3. Ознайомлення із положенням загаль-

ношкільного конкурсу «Зразковий клас 

школи» 

4. Інноваційні технології – ключ до ус-

пішної роботи учнівського самовряду-

вання. 

5. Патріотичне виховання – нагальна 

потреба сьогодення. 

6. Організаційні питання. 

Конференція відбувалася в 

дуже затишній, теплій, дружній атмос-

фері, учні стали справжньою великою 

шкільною родиною, яка завжди працює 

разом, яка впевнено крокує до успіху!!! 

 
Мартинюк К., учениця 10-А класу 

 

 “Спасибі вам, що ви на світі є, що сієте добро,  

як щедрий колос»   

Стр. 7 Випуск 1 



«Шкіряний м'яч —  2015”  

Наш спільний дім – велика Україна, 

Усіх дітей скликає на урок. 

Щаслива буде хай кожнісінька дитина 

І впевнено в науку робить крок! 

15 жовтня 2015 року у школі 

відбулося традиційне свято «Посвята в 

першокласники». Разом з учнями 1-х 

класів на святі були присутні батьки, 

друзі, старшокласники та казкові ге-

рої. Винуватців свята привітав дирек-

тор школи В.С.Мартинюк та вручив 

шеврони. В свою чергу першокласни-

ки продемонстрували усім свої вмін-

ня відгадувати загадки, співати, а та-

кож прозвітували про власні досяг-

нення, висловили мрії на майбутнє, 

урочисто пообіцяли бути хорошими, 

чемними, слухняними  учнями, добре 

вчитися, допомагати старшим, шану-

вати і оберігати свою країну. За це 

Королева знань вручила кожному 

школяру посвідчення першокласника.   

Бажаємо першокласникам 

міцного здоров’я, успіхів у навчанні, 

нових і надійних друзів, здобуття ба-

жаних вершин, мирного неба над го-

ловою! 

Олійник К., учениця 7-А класу 

Футбольна команда учнів 10-

11 класів нашої школи  взяла участь у 

турнірі з міні-футболу «Шкіряний 

м’яч».  

Він проходив на майданчику 

КЗ «ЛНВК ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів 

- правознавчий ліцей з посиленою фізи-

чною підготовкою Луцької міської ради 

Волинської області» завдяки підтримці 

Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк».  

На футбольному полі вирували справж-

ні пристрасті та емоції, адже кожна 

команда наповну боролася за перемогу. 

У підсумку золоті медалі здобули учні 

КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 23 Луцької міської ради». 

Друге місце - за командою КЗ 

«Луцький навчально-виховний ком-

плекс № 9 Луцької міської ради», а бро-

нза - у КЗ «Луцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької місь-

кої ради Волинської області». Перемо-

жці отримали в подарунок футбольні 

м’ячі, медалі, грамоти та кубки. 

Іщук Д., учениця 10-Б класу 

Посвята у першокласники  

День дівчаток  

Міжнародний 

день дівчаток 

— проголоше-

ний Організаці-

єю Об'єднаних 

Націй день, 

встановлений з 

метою привер-

нення уваги до 

дискримінації 

дівчаток у різних країнах, підви-

щення обізнаності про нерівність, 

з якими стикаються дівчатка у 

всьому світі. Відзначається щоріч-

но 11 жовтня.  

 У нашій школі актив уч-

нівського самоврядування вирі-

шив оригінально привітати всіх 

дівчат.  У цей день кожна дівчина 

повинна була знайти своє ім’я та 

залишити на згадку відбиток сво-

го пальця на «квітковій галявині». 

Під час проведення акції було 

визначено переможців у номінаці-

ях: 

«Найпоширеніше ім’я» 

«Оригінальне ім’я» 

«Рідкісне ім’я» 
Лучковська Ю., учениця 7-Б класу 
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«Ми гордо Тебе захищаємо»  

Юлія, учениця 6-Б класу, Марчук 

Анна, учениця 7-В класу, Пархомова 

Анастасія, учениця 11-Б класу 

 «Міс стиль» - Волинець 

Юлія, учениця 5-А класу, Данилюк 

Ольга, учениця 7-Г класу, Мулько 

Олександра, учениця 10-А класу 

 «Міс талант» - Павельчук 

Ірина, учениця 6-В класу, Валецька 

Карина, учениця 8-Б класу, Налепа 

Анна, учениця 9-В класу 

 «Міс вишуканість» - Войто-

вич Катерина, учениця 5-В класу 

Конкурс став гордістю для 

всіх учасниць, свято запам’ятались 

присутнім і стало стимулом для пода-

льшої праці над собою. 

Вперед до нових звершень та 

перемог!!! 

Мед І.В., педагог-організатор 

Дівоча краса – це весна. 

Дівоча краса – це ніжність. 

Дівоча краса – це натхнення. 

 

21-23 жов-

тня 2015 

року у 

школі від-

бувся кон-

курс «Міс 

осінь» серед дівчат 5-11 класів.  

    Учасниці конкурсу змагалися 

в шести різних конкурсах, в яких роз-

повідали про себе, показували свої 

таланти, демонстрували свої вміння 

красиво ходити та презентували пе-

ред поважним журі надзвичайно гарні 

національні та осінні костюми, відпо-

відали на різні питання й захищали 

власноруч виготовлені осінні компо-

зиції. Журі відзначило високий рівень 

підготовки учасниць конкурсу, зага-

льну атмосферу проведення конкурс-

но-розважальної програми та визна-

чили переможців за номінаціями:  

 «Міс осінь» - Голоскокова 

Єлизавета, учениця 5-Б класу, Зелен-

ська Діана, учениця 6-А класу, Олій-

ник Катерина, учениця 7-А клас, Ду-

бинська Анастасія, учениця 8-Г кла-

су, Горяїнова Анастасія, учениця 9-Г 

класу, Величко Катерина, учениця11-

А класу 

 «І віце-міс» - Тімоніна Кате-

рина, учениця 6-Д класу, Драницька 

Анастасія, учениця 8-В класу 

 «ІІ віце-міс» - Сенів Софія, 

учениця 5-Г класу, Горяїнова Надія, 

учениця 8-А класу 

 «Міс українка» - Якимчук 

Анастасія, учениця 6-Г класу, Олій-

ник Лілія, учениця 7-Б класу, Говору-

ха Тая, учениця 10-Б класу 

 «Міс ерудиція» - Гапончук 

 12 жовтня 2015 року прове-

дено виховну годину для учнів 9-10 

класів «Ми гордо Тебе захищаємо», 

під час якої школярі дізналися про 

свято Покрови Пресвятої Богородиці, 

яке Указом Президента України Пет-

ра Порошенка з 2014 року стало Днем 

захисника України. 

 Учні мали змогу переглянути 

документальний фільм, відзнятий в 

зоні бойових дій бортовим техніком, 

майором військово-повітряних сил 

України Олійником Ігорем Богдано-

вичем. 

Іщук Д., учениця 10-Б класу 

«Міс осінь —  2015”  
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23 листо-

пада 2015 

року  про-

ведено 

загально-

шкільне 

свято для 

учнів 2 класів «Казка в гості завіта-

ла». Другокласники перетворились 

на героїв з казок. На свято завітали 

Баба Яга та Казка, які розпочали 

подорож  у чарівну 

країну казок. Діти 

під час свята відга-

дували загадки про 

казкових героїв, 

активно брали 

участь у вікторині. 

Школярі разом із своїми класними 

керівниками продемонстрували такі 

казки: «Зайчикова хатка», 

«Півникова наука», «Пан Коцький», 

«Що посієш, те й пожнеш». Учні 

мали красиві костюми та старанно 

грали свої ролі. 

Головна героїня цього свята - 

Казка кожному класному колективу 

вручила подяки за участь у святі.  

Свято пройшло в дружній, теплій 

атмосфері. 

 

Данилюк О.,  

учениця 7-Г класу 

Свято казки  

День театру  

яка розповідає про непереможну силу доб-

ра, любові та відданості. ” 

Юрина Олександра, учениця 3-В класу 

“У театрі ми переглянули цікаву 

виставу про пані Мейзі, яка не 

хотіла висуджувати пташеня, а 

хотіла лише розваг та насолоди. 

Мейзі просила допомоги їй, щоб 

не залишати гніздо, у мавпи, 

слона. Мавпа відмовилася, а слон 

не хотів бути злим і став виси-

джувати яйце. Пані Мейзі розва-

жалася. У кінці вистави слон Хортон виси-

дів слоноптаха, тому потрібно жити друж-

но і кожному займатися своїми справами. ” 

Шульгач Поліна, учениця 4-А класу 

“Ми переглянули виставу “Слон Хор-

тон”. Позитивний герой-слон. Він був ку-

медний та добре відносився до усіх мешка-

нців лісу. Слон допоміг висидіти пташеня. 

Вдячний акторам за таку хорошу виставу. ” 

Мірченко Артем, учень класу 

“Мені дуже сподобалися герої вистави, 

а особливо слон Хортон. Він був добрий, 

милосердний, не відмовив висидіти пташе-

ня, коли минуло півгодини, Хортон не за-

лишив гніздо. Мені сподобалося пташеня, 

яке було джуе миле, красиве!” 

Бурик Аліна, учениця класу 

 

Остап'юк С.., учениця 6-Г класу 

 

 

10 листопада учні переглянули виставу 

«Добрий Хортон» у виконанні акторів Ки-

ївського академічного театру юного гляда-

ча на Липках. Майстерно виконана вистава 

акторами не залишила байдужими жодного 

із учнів.   

Вистава "Добрий 

Хортон" — добре, 

яскраве, екзотичне 

дійство. Герої ви-

стави - це не давно 

знайомі поросята, 

вовки, зайці чи 

принц, принцеса та 

злий чаклун, а не-

звичні для нас меш-

канці тропічних 

джунглів — слони, 

бегемоти, лемур, 

мавпа, папуги та 

пташка на ім'я Мейзі, з якої і почалась істо-

рія доброго слона Хортона. Вистава розпо-

відає про непереможну силу добра, любові, 

відданості і краси. 

 Діти отримали порцію чудових емоцій 

від майстерної гри акторів та атмосфери 

творчого свята. 

Учні із захопленням спостерігали за 

діями акторів, які супроводжувалися світ-

ловими та звуковими ефектами, різно-

манітними танцями. Дитяча уява збага-

тилася незабутніми враженнями та по-

зитивними емоціями.  

По завершенню вистави юні глядачі 

ділилися своїми враженнями: 

“У театрі мені було цікаво. Перед 

початком вистави світло в залі вимкнули, 

лише кілька ліхтариків освітлювали сцену. 

У цей момент на сцені стали з'являтися 

герої: бегемот, пташка, павук, слон і слоне-

ня. Найбільше мені запам'я-

талися різноманітні фокуси. 

Це було захопливо!” 

Павлосюк Юлія 

“Після перегляду виста-

ви в мене залишилися пози-

тивні враження. З появою 

головного героя — слоника 

Хортона глядач потрапив під крило добро-

го, надійного друга. Вистава має навчальне 

і виховне значення, показує наскільки пот-

рібно бути відповідальним і добросовісним. 

Висміює надмірні розваги. Красива пташка 

Міссіс Мейзізробила правильні висновки і 

більше ніколи не буде перекладати на ін-

ших свої обов'язки. ” 

Ваденюк, учениця 3-В класу 

“У виставі “Добрий Хортон” події від-

бувалися у джунглях, де проживали мавпи, 

папуги, бегемоти та лемури й красива пта-

шка Мейзі. Вона висиджувала пташенят, 

але була дуже непосидюча. Мейзі вмовила 

слона Хортона посидіти у гнізді, щоб вона 

похизувалася своїм захопливим вбранням 

на святі. Слон 

дуже довго і 

відповідально 

грів яйце, тому 

вилупилося 

слонопташка. 

Вистава цікава 

та повчальна, 
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гарним настроєм. 

 Програма тижня передбачала про-

ведення природничої вікторини серед учнів 

4-их класів, яка показала хорошу підготовку 

четвертокласників. Завдання були доступні, 

цікаві, змістовні; розвивали у школярів логі-

чне мислення, уважність, спостережливість, 

кмітливість, дотепність, швидкість. Перемо-

жцями вікторини стала команда 4-В класу 

«Сонечко». 

 Учні третіх класів випробували 

свою силу і спритність в «Козацьких заба-

вах», а четвертокласники – в естафеті 

"Веселі старти". 

 Метою проведення Дня гумору 

було познайомити учнів з іменами та творчі-

стю українських гумористів,активізувати 

читацькі інтереси дітей; розвивати навички 

виразного читання, виховувати почуття 

гумору. Весело та цікаво пройшло це свято 

серед першокласників. Маленькі гумористи 

показували свої творчі здібності та здатність 

до креативного самовираження. 

 Весело і жваво пройшов Фести-

валь початкових класів. Діти активно брали 

участь у всіх заходах. На заключній лінійці 

переможці конкурсів та кращі класні колек-

тиви за активну участь у заходах були наго-

роджені грамотами та дипломами. В межах 

тижня виявлено певне коло інтересів учнів 

для планування і проведення заходів у на-

ступному навчальному році. 

 Вчителям початкових класів за 

хорошу підготовку , організацію, проведен-

ня конкурсів та заходів в рамках Фестивалю 

початкової школи дирекцією навчального 

закладу висловлено подяку. 

 

Чупун Л.М., голова М/О . 

 З 23 по 27 листопада 2015 року у 

загальноосвітній школі №23 міста Луцька 

відповідно до річного плану роботи школи 

було проведено Фестиваль початкової 

школи. У цьому заході взяли участь всі 

класні колективи початкової ланки. Педаго-

ги ставили перед собою завдання - зацікави-

ти учнів вивченням навчальних предметів, 

зробити навчання більш розмаїтим. Саме 

активне засвоєння знань забезпечує пізнава-

льний інтерес учнів, задоволення від проце-

су і результату навчання, психологічний 

комфорт, відчуття особистого успіху. Саме 

на досягнення цієї мети і спрямоване впро-

вадження Державного стандарту. 

 23 листопада відбулась виставка 

дитячої творчості: малюнків, аплікацій, 

стіннівок, виробів з природних матеріалів. 

Всі роботи були яскраві, різноманітні, інди-

відуальні. Оформлення виставки у фойє І 

поверху дало змогу ознайомитись з творчіс-

тю не тільки учням, учителям, а й батькам, 

іншим відвідувачам школи. 

 У рамках тижня було проведено 

ряд відкритих у заходів, які відповідали 

певній тематиці: 

- понеділок – «Я люблю Україну»; 

- вівторок – День гумору і веселощів; 

- середа – День мистецтв і творчості; 

- четвер – День довкілля; 

- п’ятниця – День здоров’я і спорту. 

 Відкриття фестивалю початкових 

класів розпочалося з проведення урочистої 

лінійки «Найкраща в світі країна – Україна 

моя». Учні 4-Б класу ознайомили присутніх 

з історією та етапами становлення незалеж-

ної України. Вшанували хвилиною мовчан-

ня загиблих воїнів АТО та Небесної сотні. 

 В рамках фестивалю пройшов 

майстер-клас з виготовлення ляльки-

мотанки. Кожен учень з паралелі третіх 

класів власними руками під керівництвом 

народної майстрині Жанни Валентинівни 

Лінник виготовив собі оберіг – ляльку-

мотанку . 

 В рамках Тижня молодших класів 

проводився майстер-клас із ліплення янго-

лят з глини. Проводила його відома на Воли-

ні майстриня Миляшкевич Жанна, яка більш 

як 20 років займається виготовленням різно-

манітних виробів із глини. Діти відчували 

глину, знайомилися із технологією створен-

ня янголятка, слухали розповіді про глину, 

про її різні види і особливості роботи з ни-

ми. Використовували глину майоліку. 

 «Глина – природний енергетичний 

матеріал, живий. Працюючи з нею, дитина 

має змогу не лише набути практичні навич-

ки виготовлення певного виробу, а й скину-

ти емоційну напругу, набратись позитивних 

вражень», – переконана Жанна Олександрів-

на. 

 Справжнім дійством на паралелі 2-

их класів стало «Свято казки». Діти показа-

ли свої акторські здібності, таланти, нахили. 

Глядачі переглянули такі казки: «Зайчикова 

хатка», «Півникова наука», «Коза-дереза», 

«Що посієш, те й пожнеш» (за Ю. О. Гвозде-

вим). Свято проходило у дружній теплій 

атмосфері, де всі почували себе, як одна 

сім’я. 

 25 листопада в актовій залі школи 

тепло пройшла зустріч з дитячою поете-

сою землячкою Наталею Бугай. Діти з захо-

плення слухали мисткиню, декламували її 

вірші. Мандруючи разом з поетесою сторін-

ками книжечки «Сім веселих кольорів», 

маленькі читачі зарядилися позитивом і 

Фестиваль початкової школи  
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В рамках місячника «Вивчаємо закон» та до 

Всесвітнього дня дитини, який відзначається 20 

листопада, було проведено літературно-правовий 

квест для учнів 3-4 класів «Мандри в правовий світ 

казок»; для учнів 5-6 класів правовий квест 

«Подорож правовою країною»; для учнів 7-11 кла-

сів правовий квест «Право. Закон. Мораль. Обов'я-

зок». Квест складався із 9 станцій, на кожній учні 

отримували певні завдання.  Під час гри  учні згадали 

про те, які права має кожна дитина, основні Закони 

України, аналізували правові ситуації, пов’язані з 

правами та обов’язками школярів. Переможцями ста-

ли команди учнів: 3-А, 4-Г, 5-Г, 6-Б, 7-Г, 8-Г, 11-А 

класів.  

Мед І.В., педагог-організатор 
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