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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 

День Святого Валентина!!! 
  День закоханих й щасливих. 
   Люди люблять і чекають,  
    А чого? Самі не знають. 
      У цей д ень все може статись:  
       Кожен може закохатись. 
        Будуть серд енька співати,  
           Будуть квіти дарувати, 
                Будуть усмішки сіяти,  
                     Хлопці на гітарах грати. 
                        Свято ласощів й кохання, 
                             Свято радощів й бажання. 
 



У нашій школі відбулася зустріч з американкою. 

      Кесіді Кремптон, волонтер Корпусу Миру (Урядового агентства США, діяльність якого спрямована на 

зміцнення миру та дружби між народами світу), провела експрес-тренінг на тему « Американські свят і як їх 

відзначають» з учнями 7-11 класів 26 січня 2018 року. На занятті спілкувалися переважно англійською мо-

вою, оскільки Кесіді ще погано володіє українською мовою. Вона розпо-

чала зі своєрідного знайомства: спочатку вислухала представлення шко-

лярів, а потім відрекомендувалася сама.  

      Як з'ясувалося, Кесіді прибула із Південної Каліфорнії, де вона нещо-

давно закінчила Редлендський університет та була запрошена волонтером 

до Корпусу Миру в сектор «Спільнота молодіжного розвитку». Наразі во-

на проживатиме та працюватиме в Ковелі протягом 2 років. 

       Після представлення Кесіді ознайомила школярів із найпопулярніши-

ми святами Сполучених Штатів та англійським міні-словничком на цю 

тему.  

Учням також було запропоновано вигадати якесь власне свято й оголосити перед аудиторією. Діти постави-

лися до завдання з ентузіазмом і озвучили чимало цікавих ідей. Волонтер була задоволена роботою з нашими 

школярами та запросила всіх охочих покращити свій рівень англійської до « Клубу англійської мови», що за-

сідатиме щочетверга в центральній бібліотеці  

Ковеля. 

     По завершенню тренінгу волонтер зізналася, що, хоч Україна зовсім нова і невідома для неї, вона дуже ра-

да працювати тут, вивчати нашу мову, культуру та звичаї. Кесіді сподівається, що зможе навчити нашу 

 молодь і навчитися сама. 

         Детальніше про волонтера та Корпус Миру ви зможете дізнатися на сайті          

                                                 arounukrainein800days.wordpress.com 

                                                                                                                                                         Підготували статтю  

                                                                                                                                                                учні 9-Б класу 

 

ДРУЖБА КРАЇН ПОЧИНАЄТЬСЯ У КОВЕЛІ 
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА У ФАКТАХ:  

ТРАДИЦІЇ, ЦІКАВИНКИ 

с.3 

Світові традиції  

        Американці на День святого Валентина вітають не тільки коханих, а й усіх друзів та близьких (мабуть варто взяти 
з них приклад.  
 
       Досить цікавий звичай існує в Канаді. Якщо вірити розповідям, 14 лютого жінка може зробити пропозицію 
своєму коханому. Якщо ж він відмовиться від такого "подарунку", то може отримати штраф або й до в’язниці потрапи-
ти. Очевидно, цього дня деякі чоловіки тікають світ за очі, аби навіть не потрапляти жінкам на очі. 
 
       У Британії прийнято дарувати жінкам червоні троянди (втім, мабуть, не тільки в Британії). Цікаво, що у відповідь 
ви можете отримати яблуко як символ кохання і краси.  
 
       У японців все як завжди "не так як у людей". Представники сильної половини людства отримують тут більше пода-
рунків, ніж жінки. При цьому в них є спеціальний шоколад "хонмей" - дарувати його можна тільки особливому чолові-
ку, як то кажуть, "тому єдиному". А ще тут проводиться щорічний конкурс на найголосніше зізнання в коханні.  
  
       Францію не дарма називають "країною кохання" - саме французи першими почали вітати один одного у віршованій 
формі. Тут прийнято дарувати на День Валентина дорогоцінні прикраси або біжутерію, а ще шоколадні мусси, еротич-
ну білизну, йогурти рожевого кольору, солодощі-сердечка . 
 
       Німці зрадили романтичним традиціям. У них святий Валентин – перш за все, покровитель психічно хворих. Саме 
тому 14 лютого всі психіатричні лікарні прикрашають червоними стрічками. 
 
      Жителі Ісландії запалюють багаття на честь Валі – сина Одіна, хоча саме свято теж символізує любов. Дівчата одя-
гають хлопцям на шию вуглики, а ті у відповідь дають дівчатам маленькі камінці – вважається, що для розпалення ба-
гаття потрібна іскра, яка з’являється від тертя каменю об камінь.  
 
      В Італії 14 лютого вважають "солодким днем", адже головним подарунком є саме солодощі. Дуже популярним варі-
антом є "Baci Perugina" - горіхи, вкриті шоколадом.   
 
      День всіх закоханих – дуже популярне свято в Австралії. Місцеві вважають його чудовою можливістю зміцнити 
сімейні відносини та побачитись з друзями.  

Цікаві факти 

 В деяких країнах мужчини дарували своїм незаміжнім (ще) обраницям одяг: якщо дівчина приймала подарунок, во-
на погоджувалась вийти заміж за цього чоловіка. 
 

 Колись дівчата вірили в повір’я: якщо дівчина побачить в цей день вільшанку (пташку), то їй судилось вийти заміж 
за моряка, якщо горобця, то судився їй бідняк, з яким вона все ж таки знайде своє щастя, а щиглик обіцяє їй чолові-
ка-мільйонера. 
 

 Більша частина валентинок, які отримують люди по всьому світу, - аноміна або написана лівою рукою чи справа 
наліво, щоби додати загадковості. Однак, якщо ви вірите в долю, вам доведеться самотужки розшукати відправника. 
 

 Рекорд на найдовший поцілунок був встановлений у Нью-Йорку. Роберта і Марк Грізволд цілувались впродовж 29 
год. 37 хв. Весь цей час вони провели навстоячки, без перерв на сон, їжу чи інші фізіологічні потреби. 
 

 Ще один рекорд, пов’язаний з поцілунками був встановлений в 1990 році Альфредом Вольфрамом, який поцілував 
8001 людину впродовж 8 год. 
 



ДИВОСТВІТ ДИТЯЧИХ ТАЛАНТІВ 
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Нещодавно відбувся творчий звіт колективів художньої самодіяль-

ності   

НВК «ЗОШ №11-Ліцей»м Ковеля. 

         Шановне журі зустрів духовий  оркестр  (керівник Василь Па-

влович). Продовжив концерт хор «Ластівка» (керівник Людмила 

Віталіївна).      

      А далі залом покотилася мелодія і пісні « Волинь», «Моя ма-

ма», «Калина», «Ти посміхаєшся до мене», «Голубе сивий», 

«Перерва», (музичний керів-

ник – Людмила Максимчук та Юрій Питель). 

Приємно, коли школа плекає у дитячих душах любов до України, рід-

ної землі, краю в якому зростав. Особливо в душу запали патріотичні 

пісні «Я в Україні живу», «Молитва за Україну». (керівник Людмила 

Максимчук), а серце стискалося від гордості за рідний край, який 

щороку рясно родить талановитими дітьми, дітьми України. 

Подивитися на свято прийшло чимало гостей: батьків, дідусів та ба-

бусь. Усі щедро нагороджували артистів гучними оплесками та щиро 

дякували  за гарну організацію та подаровані хвилини піднесеного 

настрою. 



с.5 

       З 23.01 по 30.01.2018 року відбулися  змагання з футболу се-

ред учнів   
5- х  класів. Учні доклали максимум зусиль, щоб привести свою 

команду до перемоги. Матчі проводились за коловою системою. 

Найкращими молодшими спортсменами-футболістами стали уч-

ні  команди 5-В класу. 

   Почесне II місце здобули учні 5-Б класу.   III місце вибороли 

учасники 5-А класу. 

Здобули IV місце учні 5-Г. Усі команди показали свої вміння та 

спритність на всі 100%.  

ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ 

ЮНІ МОВОЗНАЦІ 

Українська моя рідна мова, 

В кожнім слові твоїм – цілий світ! 

Бачу барви у нім веселкові 

І калини червоний цвіт.    

 

        Нещодавно у нашому закладі відбувся турнір для учнів 4-х кла-

сів "Юні мовознавці".  Учні не тільки продемонстрували високий 

рівень знань і логічне мислення, а й проявили командний дух, збага-

тили словниковий запас. 

      Турнір складався з двох етапів : півфіналу та фіналу. 

У півфіналі участь брали дві команди. Переможець отримував мож-

ливість позмагатися в фіналі. 

Фіналістами стали учні 4-А «Чомусики» та учні 4-В класу 

«Питайлики». 

Перемогу здобула команда 4-В класу (Камінська Ніна Олексіївна). 



МАРАФОН НАЙКРАЩИХ 2018 
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     У Палаці учнівської молоді нашого міста відбувся кон-

курс лідерів учнівського самоврядування «Марафон най-

кращих». 

     Активні юні ковельчани розповіли про свої інтереси, 

захоплення, погляди, індивідуальні особливості та систему 

учнівського самоврядування рідного закладу. Кожен учас-

ник презентував «Плакат добрих страв» школи, які по за-

кінченню зустрічі перетворили у величезне полотно гар-

них вчинків учнівства Ковеля. Велика увага приділялася 

дослідницькій роботі, волонтерському рухові та націона-

льно-патріотичному вихованню. 

     Результати змагань оцінювало вельмишановне журі: 

секретар міської ради Віра Федосюк, начальник управління освіти Віктор Бичковський, методист уп-

равління освіти з виховної роботи Жанна Колеснікова, директор Палацу учнівської молоді ім. І. Фран-

ка Тетяна Середюк, почесний громадянин Ковеля  Анатолій Семенюк, директор міськрайонного центру 

зайнятості Ігор Приймак. 

    Нашу школу представляла лідер учнівського самоврядування, а та-

кож голова шкільного парламенту Рошук Дарія. 

     Дарина гідно представила школу, звітуючи про свою роботу за час. 

Наш президент ще досить молодий, має мізерний досвід роботи.      

Особливого святкового настрою учасникам та глядачам додали концер-

тні номери. Свої музичні вітання подарували Дарина  

Рошук та Єлизавета Назарук (НВК «ЗОШ №11-ліцей»), Вікторія Тіт-

чук (НВК «ЗОШ №13 - колегіум»), Ілона 

Яковець (студія естрадного співу «Нові талан-

ти» Палацу учнівської молоді ім. І. Франка). 

     Всі учасники були нагороджені грамотами 

управління освіти та подарунками За підсумка-

ми конкурсу учнівський колектив 11 школи 

зайняв 2 місце. 

      Тож найкращі вітання, успіхів тобі, Дари-

но. Крокуй до поставленої цілі й не зупиняйся 

на досягненому. 



ГОДИНА ПАМ'ЯТІ ПРИСВЯЧЕНА НЕБЕСНІЙ СОТНІ 
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       У вівторок, 20 лютого, пройшла година пам'яті присвячена Небесній 
Сотні під гаслом«Небесна сотня: герої, які змінили хід історії», – напи-
сала Юлія Соловенюк у facebook на сторінці НВК «ЗОШ №11-
ліцей»ём.Ковеля. Підготувала і провела захід класний керівник 11 
класу, вчитель історії Возняк Олена Адамівна, допомагала їй в цьому 
вчитель музики Максимчук Людмила Віталіївна. 
Революція гідності – це новий термін, який визначає політичні та суспі-
льні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані 
відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого 
курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу. 
          «Учні мали можливість вкотре пригадати події зими 2014 ро-
ку. Одинадцятикласники створили на сцені композицію з шин та вій-
ськових касок ( символів революції Гідності),запалили свічку пам'я-
ті. Учні  8-10 класів слухали вірші  про події лютого 2014р. у виконанні 
Іванової Вікторії, Олексюк Марії , Марцинюк Вікторії,Марчук Аліни та 
Пойди Катерини. Неперевершено, через поезію, передали атмосферу тих 
подій  Власюк Юрій та Гаврилюк Олег, а інсценізація у виконанні Мар-
цинюк Вікторії та Гордуна Дмитра ще раз спонукала всіх присутніх  до 
переживань та болю через втрати, що зазнали родини та сім’ї Небесної 
сотні. Під пісню «Пливе 
кача», у виконанні Наза-
рук Єлизавети, ведучі, Со-
ловенюк Юлія та Пархо-

мук Аркадій, коротко донесли присутнім історичні факти про 
перших загиблих, глядачі переглянули відео про розстріл мир-
ної демонстрації. Ткачук Каріна виконала пісню«Сину мій», 
від слів якої на очі наверталися сльози. 
Вшанували Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання, подя-
кували Героям за їхню мужність та відвагу. На запрошення 
учнів 11 класу відгукнувся учасник Лютневих подій 2014 та 
АТО, волонтер, Ігор Васильович Верчук, котрий зумів розпо-
вісти, як проходив розстріл Беркутом майданівців, він всіх  
закликав до примирення. 
Хочеться вірити, що через короткий час на нашій неньці-
Україні запанує довгоочікуваний мир. Ми можемо і хочемо бути процвітаючою європейською державою. На-

решті закінчаться всі негаразди і на думку спадають 
слова нашого Гімну «Запануєм і ми браття у своїй 
сторонці».  Будьмо ж гідними великої слави героїв 
України, які твердо вірили, діяли, знали: Українська 
нація народилася тоді, коли в її обороні впала перша 
крапля червоної української крові на чорну українсь-
ку землю. Українська нація існуватиме доти, доки хо-
ча б один українець буде готовий покласти своє життя 
в її обороні.   

Слава Україні!» 



КОНКУРС ЧИТЦІВ 2018 
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Я на сторожі коло їх поставлю слово… 

 

      Україна черговий раз готується до пошанування пам'яті свого проро-

ка – Тараса Григоровича Шевченка. 

      Лютневі дні знаменні тим, що в цей час відбувається міський кон-

курс  юних читців поезій Великого Кобзаря. Гостро та влуч-

но  звучали  твори великого генія українського народу  з вуст підростаю-

чого покоління.  Варто зазначити, що  поезії у їхньому виконанні звуча-

ли не просто чудово, а й  зворушливо. 

У словах відчувалася сила й туга, лю-

бов і розчарування, хотілося слухати й 

слухати, відкриваючи для себе ще й 

досі незвіданий  світ  Тарасової твор-

чості. Кожен з учасників до глибини 

своєї душі перейнявся пристрасним, 

правдивим, пророчим Тарасовим Словом. Напевно, саме з цієї причини 

журі досить складно було визначити переможців у кожній номінації. 

      Цьогоріч наш навчальний заклад представляли Думич Юрій, учень  

5-Б класу, який разом зі своєю вчителькою Каленчук Н.В. підготував ху-

дожнє читання поезії  «Мені тринадцятий минало» й посів ІІІ місце серед 

дітей молодшої вікової групи.   

      А справжні віншування не лише від журі, а й від глядачів  отримали 

наші переможці – Ярош Ярослава ( учениця 8-Б, учитель Рубчук Т.М. ) та 

Оксенчук Вадим (учень 11-го класу, учитель Федорук О.П.). Ярослава де-

кламувала поезію «Осія. Глава XIV», Вадим - уривок із поеми «Гайдамаки».  Кожен з них посів перше місце 

у своїх віковій категорії. До того ж особливу подяку (книга Олександра Скрипника «За золотом Нестора 

Махна») від члена журі Барановської Л.Л. за особливе прочитання та трактування художнього образу отри-

мав Оксенчук Вадим. 

      Щиро вітаємо переможців, зичимо в майбутньому ще більших здобутків! 

 

Учитель української мови  

та літератури  

Федорук О.П. 



«ЧАС І ДОСІ НЕ ЗАГОЇВ РАНУ—ЦЕЙ ОДВІЧНИЙ 

БІЛЬ АФГАНІСТАНУ» 

    21 лютого в нашому навчальному закладі відбувся виховний захід 

для учнів 9 – 10 класів, присвячений річниці виводу військ з Афганіс-

тану «Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль    Афганістану». На 

цю зустріч були запрошені ветерани афганської війни, воїни – інтерна-

ціоналісти Токар Олександр Сергійович та Матвіюк Іван Федорович.  

    Захід підготували та провели учні 9-В класу. Ведучими на зустрічі з 

воїнами були Кошова Тетяна та Матвіюк Дмитро. Болем відгукувались 

у серцях присутніх слова віршів, що декламували дев’ятикласни-

ки  Бірук Денис, Шевчук Катерина та Гордіюк Ілона. Зворушливо 

лунали зі сцени пісні у виконанні Морозова Романа.  Не стримува-

ли сліз учасники заходу, коли, продивляючись відео фрагменти, 

бачили страхіття афганської війни.  

     Учасники заходу ще раз показали, що війна – це страшний для 

всього людства період історії, закликали пам’ятати й поважати ве-

теранів, воїнів – інтернаціоналістів, які пройшли через пекло  цієї 

війни.  

    Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих на 

території Афганістану.  

 Це свято входить своєї датою в християнський 

календар, як один з найзначніших пам’ятних днів,               

                                                                          які відзначаються усім християнським співтовариством про-

тягом майже двох тисячоліть і стоїть в одному ряду з такими важливими подіями, як Різдво Христове, Хре-

щення Господнє, Великдень і т. д. Подія, яка відзна-

чається на 40-ий день після того, як Христос був 

народжений в наш світ Дівою Марією більше двох 

тисячоліть тому, нерозривно пов’язана з непорушни-

ми традиціями і знаходиться в частині закону, який 

передав їм Сам Бог. Священний обряд, що чиниться 

батьками немовляти, який став первістком чоловічої 

статі в кожній юдейській родині, котра шанує закон 

Божий, наказує його принесення до Святилища для 

вірного представлення перед Господом. При вчиненні 

даного обряду передбачається принесення матір’ю 

немовляти жертовного однорічного ягня, або двох 

молодих голубів. Вперше свято Стрітення Господнього в історичних документах згадується вже в IV столітті 

нашої ери. Це був день, який завершував цілий сорокаденний святковий цикл з дня Різдва Христового. У хри-

стиянські календарі він увійшов й тому, що подія, яка згадується в цей день є не тільки знаковою, але й одною 

з ключових моментів, які свідчать про високу місію, яку поклав Бог на Ісуса Христа. У цей День ми вітаємо 

всіх християн із цим Великим святом! Бажаємо всім Божих благословень, розради і підбадьорення!  

І ми свідчимо, що у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Зі святом Стрітення Господнього!  

с.9 

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 



ХВИЛИНКА ГУМОРУ 

с.10 

Сміймося... 

Економія  
Після закінчення навчального року другокласник Петрик прибіг додому  

і радісно закричав:  

- Тату, мамо, я зробив для вас економію! 

 - Яку економію? 

 - Вам не доведеться цього року купувати мені підручники!  

- Чому?  

- Я залишився ще на рік у другому класі  

Не піду до школи  

Не піду до школи! – заявив хлопчик батькам після першого дня навчання.  

– Ні читати, ні писати я не вмію, а розмовляти мені не дозволяють. 

 Грамотна ручка 

 — Оксанко, дай мені своєю ручкою пописати! 

 — А хіба твоя зіпсувалася?  

— Та ні, вона робить багато помилок...  

Штани 

 — Як на твою думку,— питає вчителька, — слово «штани» — в однині чи в 

множині?  

— Я так думаю, що верхня частина у них однина, а нижня — множина.  

Занедужали котлети  

Ігор побачив, що батько кладе гірчицю на котлети. 

 — Мамо, іди швидше, котлети захворіли, тож батько ставить їм гірчичники!  

Кмітливий  

Учитель вирішив перевірити учнів  на кмітливість:  

Хто хоч один раз обпікся, той завжди боїться вогню. 

 Скажи що-небудь схоже.  

Учень відповів: 

 — Кого один раз вимили, той боїться води!  

Портфель з п'ятірками  

Батько купив синові портфеля і наказав: 

 — Дивися ж, хлопче, щоб ти щодня приносив повний портфель п'ятірок. 

 — А куди ж я покладу підручники  


