
 

Інформаційний вісник НВК “ЗОШ №11-ліцей” м. Ковеля 

ПАРТА 

с.1 

 

Затамуйте, друзі, подих: Миколай сьогодні ходить. 

У віконце заглядає, подарунки підкладає. 

Звечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо 

Під подушку заглядайте і дарунки забирайте. 

 

Якщо там порожнє місце, то це свідчить про таке: 

Він здійснив ваші бажання ще сьогодні спозарання, 

Він молитву вашу чув, у кімнаті вашій був 

І за вашу щиру віру дарував вам щастя міру, 

 

Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто надії, 

Фунтів мільйон любові і кохання не на слові, 

А каратів так відерце він вживив у ваше серце. 

Ну і ще букет удачі і добра у Вашу вдачу. 

 

 

Щедрий, добрий чарівник чарував над вами й зник. 

Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють. 

Новий рік не за горами, нове щастя уже з вами. 

Ми із святом вас вітаєм й віри в диво вам бажаєм!   
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 



1 грудня, п'ятниця — Всесвітній день боротьби зі СНІДом.  

2 грудня, субота — Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3 грудня, неділя — Міжнародний день людей з інвалідністю . Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний 

день дизайнерів та аніматорів). 295 років з дня народження Григорія Сковороди (1722–1794) – українського філософа, 

поета, просвітителя (мандруючи, побував у Корці, Острозі, Дубно, Вербі, Радивилові). 

4 грудня, понеділок — День інформатики. Велике православне свято Введення у храм Пресвятої Богородиці (Третя 

Пречиста) .  

5 грудня, вівторок — Всесвітній день волонтерів (Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального 

розвитку).  

6 грудня, середа — День Збройних сил України. Католицький День Святого Миколая - покровителя дітей та мандрівни-

ків (Saint Nicholas Day). 

7 грудня, четвер — Міжнародний день цивільної авіації. День Святої великомучениці Катерини (православні та греко-

католики). 

9 грудня, субота — Міжнародний день боротьби з корупцією. 120 років тому народився Борис Тен (Микола Хомичев-

ський) (1897–1983) – український поет, перекладач. 

10 грудня, неділя — Всесвітній день прав людини. Всесвітній день футболу. День благодійності в Україні. 

11 грудня, понеділок—Міжнародний день гір. Всесвітній день хворого на бронхіальну астму 

12 грудня, вівторок — День сухопутних військ України. 

13 грудня, середа — Андрія. Андріївські вечорниці  (православні та греко-католики вшановують пам'ять Св. апостола 

Андрія Первозваного). Ханука (іудейське восьмиденне свято свічок, світла, радості, веселощів, ігор, смачної їжі) 

14 грудня, четвер — День ліквідатора (День вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС). 

15 грудня, п'ятниця — Міжнародний день чаю. 

17 грудня, неділя — День працівників державної виконавчої служби України. 

18 грудня, понеділок — Міжнародний день мігранта .  

19 грудня, вівторок — Міжнародний день допомоги бідним День Святого Миколая  (православні та греко-католики 

вшановують пам'ять Св. Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських). 

20 грудня, середа — Міжнародний день солідарності людей.  

22 грудня, п'ятниця — День енергетика України. День працівників дипломатичної служби України. 

24 грудня, неділя — Святвечір у християн західного обряду 

25 грудня, понеділок — Різдво Христове у християн західного обряду. Католицьке Різдво. Лютеранське Різдво. 

29 грудня, п'ятниця — День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України 

31 грудня, неділя — Останній день 2017 року. Зустріч Нового, 2018 року . 

 

ПАМ'ЯТНІ  ДАТИ ГРУДНЯ 
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КОНКУРС ПІСНІ І СТРОЮ 
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   З метою цілеспрямованого формування в учнівської молоді високої соці-
альної активності та патріотизму, виховання в учнів дисциплінованості, 
прищеплення інтересу до військової служби та з нагоди Дня Збройних сил 
України, у нашому закладі 05.12 відбувся огляд-конкурс патріотичної піс-
ні та строю. 
    Участь у конкурсі взяли учні паралелі 7-8 класів. 
Огляд-конкурс проводився за такими напрямками: 
- проходження стройовим кроком у колоні по одному, оголошення назви 
загону, девізу; 
- здача командиром загону рапорту керівнику огляду строю і пісні; 
- виконання стройових прийомів на місці за поданими командами; 
- проходження стройовим кроком у колоні з маршовою патріотичною піс-
нею; 
- гра «Відун» (брало участь 2 учасники від кожної команди; кожній парі 
пропонували 12 запитань з історії козацтва); 
- силове змагання «Перетягування линви»; 

Переможця за найбільшою сумарною кількістю балів визначило шановне журі у складі: 
- директора НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля — Сидорук Г.О.; 
- вчителя з предмету «Захист Вітчизни» - Гаврилюка М.Я; 
- заступника директора з ВР- Сметюх А.М.; 
- заступника директора з НВР- Дудчика Л.С.; 
- вчителя з фізичної культури –Жука Р.Г.; 
- представника військового комісаріату м. Ковеля; 
- представника в/ч А2042 
Перемогу здобув рій «Червона калина» 8-Б класу (класний керівник – Рубчук 

Тетяна Миколаївна) 

«ЗИМОВА КАЗКА» 

        Усі ми з нетерпінням чекаємо Новорічних свят, намагаємося створити у своїй оселі атмосферу 
загадковості та чарівності. 
       Саме тому , у нашому закладі 08.12  відбулася виставка-конкурс новорічних компози-
цій «Зимова казка», активну участь в якій взяли учні 1-11 класів. На виставці були представлені 
роботи, виконані учнями в довільній формі . 
         Всі роботи вирізняються яскравими кольорами та креативними рішеннями, адже вони виго-
товлені ще й із незвичних матеріалів – серветок, макаронних виробів, пінопласту.   
         Ця виставка викликала захоплення в учнів, батьків, учителів і створила святковий настрій та 

атмосферу напередодні Новорічних свят. 



БОГАТИРСЬКІ ІГРИ 
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 «У здоровому тілі – здоровий дух» - такої думки дотримуються учні 5-их класів. Саме тому ак-

тивно беруть участь у спортивних змаганнях, що систематично проводяться у школі. 

Вчителями фізичної культури Романом Жуком, Андрієм Михайлюком, Михайлом Литвинюком 

було проведено змагання для хлопців 5-х класів «Богатирські ігри», протягом якого діти змага-

лися за звання найсильніших та найспритніших у таких конкурсах: 

«Перенесення вантажу», «Садіння картоплі», «Планка», "Конкурс 

капітанів", " Смуга перешкод" та "Канат". За підсумками загальноко-

мандного результату перемогу здобули хлопці з 5-А класу "Українські козаки". Змагання 

пройшли весело та завзято, залишивши дітям веселі емоції.  

ВІТАЄМО ВСІХ ІЗ ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

Святий Миколай -Чудотворець належить до найвизначніших святих христи-

янської церкви. Його люблять і вшановують на Заході та Сході. З особливим 

нетерпінням чекають цього дня діти,  бо для них то - веселе свято й подарун-

ки. З Днем  Святого Миколая вітають і малих, і великих. Ці привітання при-

носять радість і веселощі для кожного з нас. Можливо, комусь він принесе 

різочку, але це лише благо для кожного з нас. 
                            З Днем Святого Миколая!  

ПОСВЯТА В ЛІЦЕЇСТИ 

Дев’ятнадцятого грудня у нашому закладі відбувся урочис-
тий захід - «Посвята в ліцеїсти», який вже став традиційним 
для нашої шкільної родини. Ліцеїстами цього року стали учні 
10-Б класу. (класний керівник – Вакуліч Лідія Яківна) 
     Під звуки фанфар директор школи Сидорук Галина Олек-
сіївна вручила кпам’ятки  ліцеїстів десятикласникам і побажа-
ла  учням Божого благословення, наполегливості на шляху до 
знань. 
     Піднесено пролунала з вуст учнів клятва ліцеїстів. Десятикласники вразили гостей, учителів та батьків своєю 

майстерністю у виконанні пісень, віршів і додали всім присутнім гарного настрою. 
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СВІТ БЕЗ НАСИЛЬСТВА НАВКОЛО ТЕБЕ 

     З метою подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерно-
го насильства щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти на-
сильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. 
І в нашому навчальному закладі  такий захід стартував у Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 
У рамках акції було проведено тематичні тренінги, виховні години, профілактичні бесіди, конкурс плакатів тощо. 
Задля того, аби проінформувати батьків про жорстокість дітей, що набуває 
масовості, було проведено батьківський всеобуч на тему: 
 « Шкільний булінг: міф чи реальність?». 
         Учні початкової школи також долучилися до цієї акції, створивши макет 
планети з метеликів синього кольору, що символізував супротив насильству. 
         Логічним завершенням заходу було проведення цікавої та популярної 

розваги – квесту, у якому взяли участь учні 9-10 класів. Гравцям пропонува-

лись різноманітні загадки й підказки, за допомогою яких вони переходили від 

однієї точки заданого маршруту до наступної, отримуючи за це приємні сюрп-

ризи.    

                 Учасники успішно пройшли всі етапи змагання й отримали від цього   

             максимальне задоволення та без  

                   ліч позитивних вражень. Перемогу в цьому тематичному квесті здобули учні 9-Б класу. 

НОВОРІЧНІ РАНКИ 

          З 22 по 29 грудня в НВК №11-ліцей відбулися новорічні ранки та вечо-

ри. Традиційно масовими були заходи в початковій школі. На паралелі 4-х 

класів відбулися «Вечорниці». 

        Учні основної  школи спільно з класними керівниками організовува-

ли  новорічні вечори  у класних кімнатах.                       

        Для старшої школи учнівське самоврядування разом з педагогами-організаторами провели  новорічну конкурсно-

розважальну програму «Врятуй Діда Мороза!». 

       Чудовим подарунком для учнів 7-11 кл стало проведення шкільної дискотеки. 

        Хороший настрій, весела дружня атмосфера та незабутні враження—ось головні атрибути кожного святкового за-

ходу. 

       Традиційно на передодні новорічних свят відбулося вітання в Будинку Ветеранів. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПІД ЧАС ЗИМОВИХ 

КАНІКУЛ 

1. Будь обережним, уважним на вулиці при переході дороги; дотримуйся правил дорожнього руху.  

2. Дотримуйся правил безпеки під час прогулянки в лісі, на річці:  

       2.1. Забороняється розпалювати багаття.   

       2.2. Не виходь на лід! При недостатній товщині до 15 см. це може призвести до трагедії.  

       2.3. Не грайся поблизу будинків, з дахів яких звисає сніг і лід.  

       2.4. Дотримуйся правил поведінки в громадських місцях.  

       2.5. Не грайся з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогне-

пальною та холодною зброєю, боєприпасами.  

       2.6. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм.  

       2.7. Не грайся поблизу будинків, з дахів яких звисає сніг і лід (бурульки).  

       2.8. Обережно поводься з лижами, ковзанами, санками.  

       2.9. При низькій температурі повітря не виходь на прогулянку, щоб уникнути переохолодження та обмороження 

шкіри.  

3. Необхідно дбати про своє здоров'я; проводити профілактичні заходи проти грипу і застуди.  

4. Будь обережним при контакті з електричними приладами, дотримуйся техніки безпеки при включенні й виключен-

ні телевізора, електричної праски, чайника тощо.  

5. Дотримуйся техніки безпеки при користуванні газовими приладами.  

6. Дотримуйся часового режиму при перегляді телевізора й роботі на комп'ютері.  

7. Будь обережним у поводженні з домашніми тваринами.  

8. Забороняється перебувати на вулиці без супроводу дорослих після 21.00 години.  

 

                                     Щоб запобігти обмороженню, необхідно дотримуватись  

                                                              таких простих правил: 

       - без необхідності не виходити на вулицю або скоротити час перебування на морозі;  

       - не одягати тісний одяг та взуття, бо це утруднює кровообіг і призводить до замерзання;  

       - не носити металеві прикраси; - перед виходом на вулицю змастити відкриті ділянки тіла спеціальним кремом;  

       - не вживати алкоголь, який сприяє розширенню судин, що призводить до втрати тепла та швидкого замерзання.  

 

                                                               Ознаками обмороження є: 

      - почервоніння, набряк тканин (перший ступінь); 

      - утворення пухирів, заповнених каламутною рідиною (другий ступінь); 

      - омертвіння шкіри й утворення струпа (третій ступінь),; 

      - омертвіння частини тіла (четвертий ступінь).  

 

    Постраждалого з будь-яким видом обмороження необхідно помістити в тепле приміщення, дати гарячий чай або 

каву. Якщо побіліли щоки, ніс, вуха, достатньо розтерти їх чистою рукою до почервоніння і появи поколювання. Роз-

тирати обморожену частину тіла потрібно м'якою рукавичкою, хутряним коміром або сухою фланеллю. Під час роз-

тирання постраждалий повинен намагатися рухати ушкодженою кінцівкою. Якщо з'явилося напухання обмороженого 

місця або пухирі, то розтирання робити не можна. Потрібно покласти на обморожене місце пов'язку з товстим проша-

рком вати і доставити постраждалого до лікарні.  



с.7 

ХВИЛИНКА РОЗВАГ 

 

7) Ходять тільки по льоду. 
По стежині, по дорозі 
Бігти я у них не в змозі, 
По снігу не йдуть як слід: 
До вподоби — тільки лід.  

8) Росте вона додолу головою, 
Росте вона холодною зимою. 
А тільки сонечко засяє — 
Вона заплаче й помирає.  

1) В небі хмара пролітала, 
Білий пух порозсипала, 
Він на землю міцно ліг, 
Називають його.  

  Відгадайте загадки і заповніть 

            чарівний кросворд.  

2) Усе літо стояли, зими чекали, 
Діждалися пори, помчали з гори.  

3) У нас зимою білим цвітом  
Сад зацвів, неначе літом.  
 
     4) Дві смужки на снігу 
Залишаю на бігу,  
Я лечу від них стрілою, а вони — слі-
дом за мною 
 
5) П’ять комірчин, а одні двері.  

6) На дереві під вікном 
Висить хатка із дашком. 
Птахи до неї всі летять, 
Щоб зерном поласувати.  

Ось і проминув ще один рік. Зовсім скоро стрілки годинника почнуть відраховувати новий час – час надій та здійс-
нення бажань. 

     У такі хвилини забуваються всі негаразди й образи. Серця наповнюються радістю та любов’ю. 

     Прислухайтеся… 

     Це не вітер шумить у гіллі, це до нас поспішає  чарівна казка. Адже лише в 
Новий рік дива трапляються насправді й казка стає реальністю. Залишається 
тільки повірити та відкрити серце для чудес. 

P.S. Редколегія шкільної газети вітає всіх з прийдешніми святами  

                     та вірить, що ваші серця уже чекають на диво. 



с.8 

СЬОГОДНІШНЄ—НА ДОРОЗІ З МИНУЛОГО 

В МАЙБУТНЄ 

 
       Мудрі люди кажуть: « Немає майбутнього в того, хто не знає 

минулого». 

       Дізнавшись із соцмереж про те, що чеська громадська орга-

нізація «Асоціація з міжнародних питань» оголосила про прове-

дення конкурсу шкільних проектів для вчителів історії  

«Повсякденне життя в СРСР у період 1980-1991 рр.», Хавіна Та-

мара Сергіївна, учитель історії, запропонувала нам, десятиклас-

никам, які є членами гуртка «Основи журналістики», взяти  

участь у заході. Ми довго вагалися, бо ще не вивчали цього пері-

оду на уроках, але погодилися. Адже поруч з нами мудрі настав-

ники, які завжди прийдуть на допомогу. 

      Завдання полягало в тому, що ми мали створити проект за 

методикою «Oral history». Необхідна підтримка для реалізації 

проекту була розміщена на одному із сайтів. Навчитися формулювати запитання, брати інтерв’ю, аналізу-

вати його, визначати поле для дискусії – ось завдання, які ставили перед нами організатори конкурсу.  

      Ми обрали тему «Важливі феномени періоду». Для цього взяли інтерв’ю в головного редактора газети 

«Вісті Ковельщини» Вельми Миколи Григоровича, у вчителів нашої школи, у своїх батьків та сусідів. 

      Свої дослідження ми доповнювали фотографіями оповідачів подій, про які йдеться в усному історично-

му інтерв’ю, історичними документами та листами. Робота виявилася цікавою й принесла нам задоволен-

ня, багато позитивних емоцій. Особливо раділи тоді, коли дізналися, що стали переможцями конкурсу (ми 

посіли друге місце). Наш координатор Тамара Сергіївна взяла участь в освітній поїздці до Чеської Респуб-

ліки, а ми, учні, отримали сертифікати та книги у подарунок від АМО .  

      Реалізація проекту допомогла усвідомити, що історію творять люди. І саме від них залежить, яким буде 

наше майбутнє.  

     Хочемо подякувати всім, хто долучився до цієї нелегкої, але такої цікавої справи. Пам’ятаймо, що сьо-

годнішнє - на дорозі з минулого в майбутнє. 

Шейка Тетяна,  
Родіонова Анастасія,  

Шевчук Анна – учні 10-Б класу, 
 члени факультативу 

 « Основи журналістики» 
 


