
Під вітрилами мрій, надій, 

любові 

     Не один рік у нашій шко-

лі діє клуб “Вітрила”, який 

об’єднує учнів, які прагнуть 

творити і бажають вчитися 

мистецтву слова. 

     Тож актив клубу запро-

шує усіх бажаючих приєдна-

тися до нас, розвиватися, 

вдосконалюватися. Якщо ви 

виливаєте свої почуття, пе-

реживання на папір, тоді 

вам точно до нас! Наш осе-

редок - кабінет 11. Приєд-

нуйтеся і будемо творити 

прекрасне разом. Адже тіль-

ки краса врятує світ! 

      Сьогоднішній випуск 

газети ми присвячуємо най-

світлішим пориванням ду-

ші—волонтерство. Наші 

учні з радістю відгукуються 

на запрошення до участі в 

різних творчих конкурсах. 

Говоримо про те, що бо-

лить, що хвилює, без чого 

не можна жити щасливим. 

На разі актуальним є питан-

ня миру та спокою на нашій 

землі. Але, якби важко нам 

не було, ми любимо її, нашу 

згорьовану, збідовану нень-

ку-Україну. Тож сьогодні 

наші прагнення присвячені 

рідній Батьківщині. 

...Я красу люблю… Як рідну Україну! 
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  Перше вересня наша школа зустріла без квітів. Не було різнобарвних 

букетів у руках учнів та вчителів, але мінилася, зігрівала теплом усіх присутніх 

квітка добра, яка розцвіла в долонях наших дітей. Напередодні Дня знань наші 

вчителі звернулися до своїх учнів з проханням не витрачати свої кошти на прид-

бання букетів, а натомість гроші, які родина виділить на букети, подарувати Запо-

різькому військовому госпіталю для потреб поранених бійців. 

         Таке звернення не залишило байдужим жодного з нас. До акції 

“Квітка добра” долучилися як 

вчителі, так і батьки, і учні. Зага-

льним коштом ми зібрали 5 476 

гривень. У цей же день було 

придбано монітор для проведен-

ня хірургічних операцій поране-

ним і подаровано Запорізькому військовому госпіталю.  

          Квітка добра розцвіла не тільки в дитячих руках, вона проросла в 

кожному серці. Ми розуміємо, відчуваємо яку важливу та необхідну 

роботу виконують наші бійці, і яку велику ціну вони платять за наш 

спокій, тому намагалися підтримати їх. 

Квітка добра 

Свою Україну любіть. 
Любіть її… Во врем’я 
люте. В останню тя-
жкую минуту За неї 
Господа  моліть.  
                Т. Шевченко 



С Т Р .  2  

Щоб у серці жила Батьківщина… 

Яременко Оксана 

учениця 9-А класу 
 

        На хвилі піднесення 

від зустрічі з одноклас-

никами піднімаємося до 

актової зали. Велике 

хвилювання оволодіває 

мною в очікуванні зу-

стрічі з непересічними 

людьми.  

        Традиційно свій пер-

ший урок ми присвячує-

мо Батьківщині. Цього-

річ готувалися по-

особливому. Знали тему 

“Щоб у серці жила Бать-

ківщина”, праг-

нули дійти до 

до кожного сер-

ця і душі. Разом 

легше йти до 

мети. Тому, 

об’єдналися з 

одинадцятикла-

сниками, запро-

сили на урок 

учителів, волон-

терів, воїнів 

АТО. На наше запрошення 

відгукнулися волонтер Ва-

рава С.І. та захисник нашої 

Вітчизни Д. Турупенко.  

         Нашому хвилюванню 

не було меж, адже ми з ве-

ликою повагою і особливим 

хвилюванням ставимося до 

цих людей.  

          На одному диханні 

пролетіла година. Минула, 

та не пройшла безслідно. 

Ми, учні, ще раз побачили і 

відчули, яке непросте жит-

тя у волонтерів. Іноді дуже 

важко буває достукатися до 

людських сердець, знайти у 

В І Т Р И Л А  

душах розуміння і підтри-

мку. Із захопленням і гли-

бокою повагою слухали 

ми бійця і відчували, що 

скромними небагатослів-

ними оповідями стоїть 

міцний дух, глибока віра 

у перемогу і безмежна 

любов до Батьківщини.  

       Ми теж любимо свою 

землю, також мріємо про 

мир і про оновлену 

країну.  

        Проникливо читала 

вірш Ігоря Бірчі “Моя 

Україна” учениця 9-А 

к л а с у  В о р о н ь к о в а 

Христина і всі з 

з а х о п л е н н я м 

спостерігали, 

як під слова, які 

лунали в залі, з-

під пензля Ше-

вченко Ксенії 

народжувалася 

картина омрія-

ної нею Украї-

ни.  

       На уроки - 

ми пішли розчулені,  але 

повні наснаги і любові до 

рідної землі: 

 
В моїй Україні не плюють на 

підлогу,  

Отримують і надають допо-

могу,  

І молодь моя не п'є і не курить,  

Займається спортом, співати 

так любить!  

В моїй Україні немає кордонів! 

 І море, і сонце,  

  Дніпро, терикони,  

Карпати зимою  

              в засніжених шапках,-  

Моя Україна!  

Люблю її!  Крапка!  

 Цьогоріч члени клубу “Вітрила” 

взяли участь у конкурсі “Перлина Запорі-

жжя”. Свої роботи учні присвятили рідно-

му Запоріжжю, любій Україні.  Знайомте-

ся з роботами, приєднуйтеся до нас! 

 

Конопка Анна-Марія 

 

Рідному Запоріжжю 

Моє Запоріжжя, гартоване сталлю, 

Що дух свій зміцнило в запеклих боях, 

Скажи, що з тобою, прославленим, стало? 

Чому ти не встоїш на твердих ногах? 

 

Чому твої люди цураються мови? 

Чому потонули у власних страхах? 

І ридма ридають невтішнії вдови, 

І біль, і прокльони у їхніх словах. 

 

Я знаю, як плачеш, і як ти страждаєш, 

Як сльози твої обпікають асфальт. 

Благаю, будь певне, тебе захищає 

Мій тато-солдат і увесь наш десант. 

 

Ми разом, ми сильні, за кожну сльозину 

Наш ворог пред світом усім відповість. 

Стояти за землю, за власну родину, 

За мир свій і спокій Господь заповів. 

 

Всміхнеться щаслива година вкраїнцю, 

І ти, Запоріжжя, розквітнеш в садах, 

А зараз готуєш солодких гостинців, 

Щоб усміх побачити в мужніх очах. 

 

 

Монолог до України 

Знову в сльозах моя рідна земля, 

Знов тебе зрадили, люба моя. 

Знову калічать найкращих синів –  

Такого не знала в найтяжчому сні. 

 

Зруйновані вулиці рідного міста, 

Розпач несе людям небо вогнисте, 

Скалічені долі, і душі, і тіло. 

Хіба ти  цього для вкраїнців хотіла? 

 

Я вірю, затихнуть ворожі гармати –  

Найкращі бійці тебе йдуть захищати. 

Не знають ні втоми, ні болю вони, 

Своєї Вітчизни надійні сини. 

 



Волонтерами не народжуються 
С Т Р .  3  

Яременко Оксана 

учениця 9-А класу 

  Поїздка до Запорізького-

госпіталя 1 вересня не залишила 

нас байдужими, адже пощастило 

поспілкуватися з пораненими бій-

цями. Як не дивно, але справжні 

герої—це прості скромні бійці. З 

нами говорили артилеристи 55 

ОАБр—мужні, терплячі, малослі-

вні. Ці люди не могли не підкори-

ти наші серця, і цілком зрозумі-

лим є наше бажання підтримати 

їхній бойовий дух. 

  Найближча подія—свято 

Покрови, день Українського коза-

цтва, день звільнення Запоріжжя 

від німецько-фашистських загарб-

ників, день створення УПА, День 

Захисника України. Покрова воіс-

тину наша захисниця, тому що 

саме в цей день нвроджувалися 

В І Т Р И Л А  

з а х и с н и к и 

України. Чи 

могли ми про 

це не говоити? 

Не могли, бо 

треба! А кому 

н а й б л и ж ч и й 

цей день—

тільки воїнам! 

В и р і ш е н о : 

н а п е р е до д н і 

свята забирає-

мо гостинець 

в ід  наших 

школярів—вітамінну бомбу з яб-

лук, складаємо нехитру техніку, і 

зі святковим концертом-вітанням 

їдемо до наших бійців, які прохо-

дять курс лікування та відновлен-

ня. Тепло нас зустрічали солдати. 

Із захопленням аплодували хорео-

графічним композиціям Рацюка 

Марка та Шалалієвої Валерії, не 

залишилися байдужими від пі-

сень, які виконували Де-

хтяренко Галина та Ски-

дан Катерина. 

        Ми дуже хотіли розві-

яти поранених, підняти 

їхній настрій, але яким був 

подарунок бійців нам! 

Серед мужніх красенів 

виявилися земляки Пала 

Глазового, які прочитали 

нам кілька його гуморе-

сок. Це були справжні 

Яременко Оксана 

 

Лист матері до сина  

 

Сину, в`яжу  рукавиці для тебе, 

А теплі шкарпетки хай будуть Василю. 

Та ще пригадала твого побратима  

Максима... Тривога мене не лишає 

з тих пір,  як почула від тебе 

про долю сирітську… 

Я буду молитись за тебе й Василька, 

І за Максима у Бога просити, 

Щоб сили примножив  

І зміг захистити. 

Я буду чекати повернення, сину! 

Додому приходьте 

Живі і здорові! 

Вам кожному  

вистачить місця у хаті 

За нашим великим  

родинним столом. 

Вертайтесь в господу,  

вчорашні солдати, 

А матері серце зігріє теплом. 

 

Лист до захисника  

 

До тебе звертаюся й плачу, солдате. 

Ці сльози ніколи не можна забути. 

Бо сильній і дужій моїй Україні 

Злим ворогом  

Перебито коліна. 

Сьогодні нещасну її захищаєш. 

Тримайся, солдате!  

І злу не здавайся! 

Коли підеш в бій, 

Не забудь про родину, 

Про сльози і горе, занесені в дім. 

Стоїть голосіння по всій Україні, 

І гинуть герої 

В жорстокій борні. 

Тримайтеся міцно! 

Ми віримо в дух ваш! 

Не кидайте зброї в годину брехні. 

І силу незламну, 

І волю до миру 

Несіть  синьо-жовту 

Людству Землі. 

Нехай розквітає Деревом миру, 

І волю дарує щедрій землі. 

Ніколи не згине моя Україна! 

І вистоїть рідна, пройде крізь віки! 

артисти! Ми ще раз відчули 

непереможний дух наших 

бійців—людей, які не втрача-

ють почуття гумору в найтя-

жчі хвилини, які навіть у не-

спокійний час прагнуть кра-

си, яких ніхто і ніщо не змо-

же здолати й зламати! 

       Повертаюся із відчуттям, 

що щось змінилося, вже не 

може бути так, як раніше. Ми 

всі пройнялися тим теплом, 

яке дарують люди у відповідь 

на твою чуйність. Тепер хо-

четься допомагати, говорити 

добрих слів, ближчими і зро-

зумілішими стають дії волон-

терів, які мають серце здатне 

на співчуття, які піднялися 

над своїми страхами, невпев-

неністю, які вірять у здат-

ність людей до добра. Буду 

допомагати! Волонтерами не 

народжуються, ними стають. 



Левшина Дар’я  

8-А клас 

 

Щодня телеканали розповідають про стан бойових дій на Сході 

України, мережа Інтернет майоріє різними сповідями, історіями про 

бійців. Нам зрозуміло, як непросто солдатам там, на фронті. Від слів, що 

все пропало, все погано, усі покидьки, не хочеться навіть жимти. Але в 

мене є бажання: вмить вирости та наказати головним редакторам усіх 

засобів інформації розповідати про героїзм наших простих солдат, про 

їхню любов до рідної землі, домівки, сім’ї. розповідати, що у них нічого 

не пропало, їм є для чого жити!  

Я не маю таких важелів, які допоможуть мені натиснути на 

кам'яні серця і вичавити із них байдужість, але я розумію, що солдатам 

на фронті не треба мільйонів, їм треба теплий 

одяг, здатний захистити їх не тільки від холоду, а 

й бути маневреним. Я знаю, що моїм захисникам 

не вистачає вітамінів, ліків. Їх ніхто не бавить 

смаколиками… Напевно, в нашій країні є такі 

люди, які повинні перейматися нашими бійцями, 

але щось їм заважає. Та ніщо не може завадити 

людині, яка бажає допомогти. І на нашій землі є 

такі люди. На цих, часом не дуже міцних плечах 

лежить непроста робота—роздобути і доправити. 

Звичайно, зараз я пишу про волонтерів.  

Чим більше я дізнаюся про те, як непросто на-

шим хлопцям, як вони звикли до обставин війни, 

мені стає соромно за моїх містян, які говорять, 

що не посилали їх туди, що їм самим важко жити… Але ж ми живемо в сухих теплих квартирах, можемо планувати завт-

рашній день. Але ж треба памятати, завдяки кому ми живемо у спокої…  

 Я знаю небагато історій про справжніх волонтерів, але щиро вірю в те, що їхня невтомна праця, наснага і сила 

будуть винагороджені миром в Україні! Ставлю перед собою питання: “А що я можу зробити для цих людей?” і розумію, 

що небагато. Але ж тільки в нашій школі нас майже 700 учнів. А помножити цю цифру на трохи—буде багато!  Головне, 

щоб серце залишалося живим, теплим, співчутливим. Тож давайте активніше брати участь у всіх акціях, які проходять в 

межах школи і будемо вчитися тримати у власних руках своє майбутнє.  

 
На тому тижні до мене підійшла жінка (Тетяна) і сказала: «Я 

хочу подрабатывать у вас, волонтёров, может для меня там 
какая-то работа есть?» Тому мій пост називається "Хотите 

подработать?" І не думайте, що хизуюся. Цей месидж для тих, хто думає, що волонтери на зарплаті, що їм дають шалені гроші, чи в них є 

чарівна торба. Цей посил і для наших бійців теж.   Ранок. Чекаю волонтера з машиною на колесах. Його треба заправити. Їздимо без глуш-
ника: це коштує грошей, але їх немає. Проблеми з акумулятором, але то байка – головне, що машина їде. Це Ярославова машина, з виши-

ванкою на капоті і прапором, це нею ми маємо сьогодні об’їхати безліч шкіл і коледжів, щоб домовитися про акцію «Осінній привіт сол-

дату», як і багато разів поспіль. Перший заїзд у школу №?. Директор небагатослівний, але діловий: все зрозумів, пообіцяв, що в призначе-
ний термін заберемо необхідне. Спілкувалися хв. п’ять -сім, але йдемо звідти, як від давніх знайомих. 

Все ще ранок. Заїзд до бабусеньок: вони зібрали речі на плетіння сіток. Піднімаємося на 5 поверх. Дві кульбабки саджають за стіл: кава і 

бутерброди і два мішки простирадл. Ірина та Людмила кажуть: «Передавайте привіт солдатам, нашим хлопчикам, Україна переможе!» Ці 
дві пенсіонерки роблять наш день. Фотографуємося. Так хочеться, щоб вони жили краще. Тепло прощаємося. 

І почалося! Кілька шкіл та коледжів, зустрічі з директорами, бесіди, слова. Очі, недовіра і віра, обіцянки і не дуже. Одні можуть прийняти 

відразу, інші не можуть, бо у від’їзді або на педраді, тому їдемо далі, а потім повертаємося, розмовляємо, пояснюємо, просимо… я вже із 
самого початку знаю, хто допоможе. Мчимо у поліграфічну фірму, щоб розплатитися за банер «Волонтерські вареники ZP», з яким їздили 

на фронт, та власники не беруть грошей, пояснюють, що це найменше, що вони в такий час можуть для наших захисників зробити. Ми 

вельми вдячні!  Аж тут телефонує Михайло, він повернувся з далекого плавання і просить: «Де зустрінемося? Я підкину грошей на закупи 
в АТО!» І ви думаєте в нього менше проблем у житті чи в своєму туристичному бізнесі? Помиляєтесь! Валом! Просто, він вірить в Украї-

ну, як і я! Їдемо через Лермантова, а там Саша Харківський фарбує поручні у синьо-жовтий 

колір. Прошу: «Ярославе, гальмуй, треба Саші грошей на фарбу дати, тим паче, що він згадав 

мене у своєму пості, мовляв, завдяки таким, як Надія Мороз, город «чистый», це тому, що я 

йому постійно допомагаю купувати фарбу. 100 грн. від мене цього разу! Не встигли перейти 

дорогу, як хлопець до нас прошкує з наплічником. Каже, що побачив мене, ще як в машині 
проїжджала: біг, щоб привітатися, коли зупинилися. З’ясувалося, що я до них під Курахове 

приїжджала, розповідає, що дембельнувся і вже служить у поліції в Києві: 15 діб живе в казар-

мі, а потім приїжджає до жінки і дитяти додому в Запоріжжя. Показує берці, які я їм привози-
ла, він у них взутий: «Я їх до сих пір ношу! Дякую!» Обіймаємося… 

Від редактора: і це тільки ранок. Як доживе наша волонтерка до вечора—дізнайтеся з її посту 

на ст. www.facebook.com/nadiynanadiyka/posts/1809695225970469 

Що можу я зробити для цих людей? 
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