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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 

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

ПАРТА 

ст.1 

Із найпрекраснішим святом вітаємо! Бажаємо оптимістичного погляду на життя, бажаємо радіти навіть 

дрібницям, у всьому знаходити привід для посмішки й позитиву. Нехай те, що не особливо вдається, 

дає безцінний досвід, те, що вдається — дарує 

радість. Нехай натхнення, любов зроблять життя 

прекраснішим у Новому році!  

З Новим роком вас вітаєм. 

Хай у хаті буде лад, 

Хай удача розквітає, 

Буде грошей снігопад, 

Будуть добрими сусіди 

Та весела вся рідня. 



1 січня — Новорічне свято. Всесвітній день миру. 

6 січня — Святвечір, Багата кутя. 

6 січня — 172 роки тому ( у 1846р.) Т. Шевченко написав «Заповіт» 

7 січня — Різдво Христове. 

11 січня — Всесвітній день « Дякую ». 

13 січня — Свято Преподобної Маланії ( у народі—Щедрий вечір, Маланки). 

14 січня — Новий рік за старим стилем. День святителя Василя Великого. 

17 січня — День дітей-винахідників. Всесвітній день релігії. 

18 січня — Водохресний Святвечір ( у народі — Голодна кутя).  

19 січня — Богоявлення Господнє. Водохреща. 

21 січня — Міжнародний день обіймів. 

22 січня — День соборності України 

23 січня — День почерку або День ручного письма. 

24 січня — Всесвітній день снігу. 

25 січня — День Тетяни. Міжнародний день студентів. 

27 січня — Міжнародний день пам'яті Голокосту. 262 роки від дня народження  

                    Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791).  

28 січня — Міжнародний день захисту персональних даних. 

29 січня — День пам'яті героїв Крут. 

30 січня — День працівників пожежної охорони. День військового психолога. 

31 січня — Всесвітній день ювеліра. 

ПАМ'ЯТНІ  ДАТИ СІЧНЯ 
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       Сьогодні, 29 січня, ми всі  щиро й сердечно, з побажаннями міцного здоров'я, 
мирного неба, незгасної творчої енергії вітаємо з Днем народження директора 
школи – Сидорук Галину Олексіївну. На її тендітних плечах лежить широке коло 
обов’язків. Вона вмілий керівник навчального процесу, незаперечний авторитет 
для колег, добрий наставник для дітей. Усе це поєднує в собі Галина Олексіївна. 
Наш керівник—справжній професіонал. Вона завжди толерантна, витримана, 
уміє не тільки керувати колективом, а й підтримати кожного у важку хвилину. 
      Шановна Галино Олексіївно! Вітаємо Вас із найприємнішим святом – днем 
народження. Від щирого серця бажаємо, щоб сонце завжди яскраво світило у  
домі, щоб на життєвому шляху не було ніяких перешкод, щоб мрії завжди збува-
лися й ніхто не перешкоджав досягненню поставленої мети. Вітаючи з цим світ-
лим днем, бажаємо завжди приймати мудрі й справедливі рішення! Нехай виста-
чає Вам сил, здоров'я, терпіння на довгі роки. Нехай улюблена робота приносить 
тільки радість, а друзі, співробітники та трудовий колектив — лише  добрі нови- 
    ни! Зичимо невичерпного здоров'я, невсипущої енергії, 

нових творчих здобутків, миру, добробуту в родині. 
Бажаємо, щоб у Ваших помислах та діях і надалі па-

нувала мудрість, а у серці - добро й тепло від люд-
ської вдячності. 
      Нехай Ваша творча енергія й життєлюбність, відданість справі та високий професі-
оналізм плідно слугують шкільній родині, а в усіх справах супутниками будуть ви-

знання, успіх, глибоке задоволення від праці! 
      

ВАШІ РОКИ – ТО ВАШ СКАРБ, 
ЇМ ЦІНИ НЕМАЄ. 

КОЖЕН РІК БАГАТО ВАРТ, 
ВСІ ПРО ЦЕ МИ ЗНАЄМ. 

ВАШУ МУДРІСТЬ ЗНАЄМ МИ, 
ЦІНИМО ВАШ ДОСВІД. 

ШАНА В ВАС ПОМІЖ ЛЮДЬМИ 
І ПОВАГИ ДОСИТЬ… 

ТОЖ ПРИЙМІТЬ УКЛІН ВІД НАС, 
ЩИРІ СЛОВА ШАНИ. 

У ВСЯКИЙ ДЕНЬ І ВСЯКИЙ ЧАС 
ПИШАЄМОСЬ МИ ВАМИ! 

МИРУ, ЗЛАГОДИ, ЩАСТЯ, ЛЮБОВІ ТА ДОСТАТКУ У ВАШОМУ ДОМІ. 
 

 
       Тож нехай у Новому році Вас чекають лише приємні сюрпризи, чудові новини, удача та 
успіх! Бажаємо Вам, Вашій родині святкового на-

строю, радості та Божої благодаті. Нехай надійний 
колектив підтримує й надихає Вас і надалі у 

всіх Ваших добрих справах, а Господь дарує 
многії та благії літа. З Новим ро-
ком та Різдвом Христовим! 

      
  З повагою педколектив  

                                    та учні школи! 
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   17 січня у  Палаці учнівської молоді імені Івана Франка відбувся міський кон-
курс української патріотичної пісні «Срібні дзвіночки». Це дійство проводилося 
з метою  популяризації традицій українського вокального мистецтва, відкриття 
нових обдарувань та їх подальшої участі у мистецькому житті краю. 
       Понад 30 конкурсантів демонстрували свої вокальні здібності у трьох віко-

вих категоріях. Згодом компетентне журі визначило 
переможців . 
      Серед конкурсантів були й учні нашої школи: 
Здробилко Олена (10-Акл.), Морозов Роман (9-В кл.), Думич Юрій (5-Б кл.). 
      У середній віковій категорії почесне ІІ місце здобув Морозов Роман (керівник Максим-
чук Людмила Віталіївна). Бажаємо, щоб ця перемога для хлопця була лише стартом, а попе-
реду на нього чекало ще багато звершень. 
       За активну участь у конкурсі  журі відзначило Дипломами управління освіти Здробилко 
Олену та Думича Юрія. 
      Бажаємо успіхів тим, хто поїде захищати честь міста на обласному конкурсі! 

СРІБНІ ДЗВІНОЧКИ 

    22 січня 1919 року увійшло до національного календаря як велике 

державне свято – День соборності України. 

    В цей день і в нашій школі відбулися заходи, які пройшли під знаком 

єднання українського народу та під загальним гаслом «За Україну, за її 

долю». У школі був оформлений інформаційний куточок «Боже, храни 

Україну», були проведені тематичні виховні години, на паралелі 5-8 

класів діти утворили живий ланцюг, а старшокласники стали учасника-

ми  флешмобу  «МИ любимо Україну».  

Віримо, що після проведених заходів діти ще більше усвідомили: сила 

українців у їх єдності. Тільки об’єднавшись,  ми можемо протистояти будь-якому ворогові: внутрішньому й зовніш-

ньому.  

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ 



ВІРТУАЛЬНА ПОДОРОЖ 
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Одним із найулюбленіших та найпопулярніших свят у багатьох країнах світу є Новий рік. 
І якщо для українців основними елементами новорічного свята є ялинка, запах мандаринок, 
салат "Олів’є", шампанське й загадування бажань під бій курантів, то жителі інших країн 
мають свої, відмінні від наших, звичаї. 

 
Новорічні традиції у Болгарії 
Коли настає північ, у всіх будинках на кілька  
секунд гасне світло - це час для новорічних поцілу-
нків. Потім господиня розрізає пиріг, у якому заховані 
різні сюрпризи: монетки, горішки тощо. 
 
Новорічні традиції Естонії 
Однією з найбільш "гарячих" є зустріч Нового Року в 
Естонії, оскільки там прийнято проводити це свято в 
сауні. Щоб у Новий рік увійти чистим і здоровим, необхі-
дно навіть бій курантів слухати саме тут. 

Втім, не всі, звичайно, дотримуються цієї традиції, адже тоді не було б на вулицях країни натовпів веселих людей і 
не ходили б вони в новорічну ніч один до одного в гості. 
Естонці також вірять, що щастя їм принесе сажотрус у циліндрі, що тримає в руках знаряддя своєї праці. З цієї при-
чини дітям часто дарують іграшкових сажотрусів. 
 
Новорічні традиції Іспанії 
Напередодні Нового року, опівночі, в Іспанії існує традиція – швидко з’їсти 12 виноградин, причому одна виногради-
нка споживається з кожним новим ударом курантів. Виноград повинен принести удачу в кожному місяці наступного 
року.  
 
Новорічні традиції Італії 
Емоційні італійці і в новорічну ніч у своєму репертуарі: щоб позбутися від ван-
тажу проблем і почати все з чистого аркуша, вони позбавляються від непотребу 
й старих меблів. Причому досить незвичайним способом: викидають непотрібне 
з балконів. 
 
Новорічні традиції Франції 
У новорічну ніч на французькому столі обов’язково має бути пиріг із запеченим 
всередині одним зерням бобу. Людина, що знайшла його, буде щаслива весь на-
ступний рік, а під час святкування всі повинні її слухатися і виконувати будь-які 
її побажання. Ну і, звичайно, який французький Новий рік без келиха доброго 
вина! 
 

Новорічні традиції Англії 
Англійські дзвонарі незадовго до півночі «закутують» дзвони храмів у ковдри. Від цього за-
мість гучних ударів виходить ледве чутний гомін. І тільки о 12-ій годині, коли ковдри зніма-
ються, дзвони сповіщають про настання Нового року на повен голос. 
Цього моменту особливо чекають закохані: щоб не провести наступний рік в розлуці, їм треба 

негайно поцілуватися, і не будь-де, а під гілкою омели. 
До речі, саме дивакуваті, але практичні англійці першими стали надсилати один одному новорі-

чні листівки, а потім цю традицію підхопили інші. 
 

Новорічні традиції Греції 
Новорічну ніч мешканці Греції проводять практично так само, як ми – ходять у гості один до 
одного з подарунками. Однак є певна особливість: крім подарунків, вони несуть господарям 

камінь, причому, чим більший, тим краще. 
Нам це здасться дивним, але в Греції вважається, що від ваги каменя залежить, яким буде га-

манець у господарів у прийдешньому році. 
 

 



ВІРТУАЛЬНА ПОДОРОЖ 
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Новорічні традиції Шотландії 
Перебуваючи на вулицях Шотландії в новорічну ніч, потрібно бути дуже обережними, 
оскільки це єдина ніч у році, коли прикрашеними вулицями країни котяться підпалені боч-
ки з дьогтем, що символізують рік, який минає. 
 
Новорічні традиції Японії 
У Японії напередодні свята панує ажіотаж в магазинах одягу: щоб Новий рік був щасливим, 
його обов’язково потрібно зустрічати в обновці. 
За іншою японською новорічною традицією прийнято дарувати близьким і друзям листівки із 
зображеннями тварини – символу Нового року.  
Найпопулярніший новорічний подарунок – бамбукові граблі. Обмінюючись ними, люди бажають 
один одному «загребти» в майбутньому році якнайбільше щастя. 
 
Новорічні традиції Аргентини 
Мрією кожного офісного співробітника, втім, як і любителя збору макулатури, є зустріч Нового року в Арге-
нтині. Вже в середині дня центри аргентинських міст встелені рівним шаром паперу. 
Згідно з місцевою традицією, потрібно викидати з вікон непотрібні журнали, газети та інші папери. До того ж це прек-
расний спосіб для зняття стресу. 
Сам же Новий рік жителі Аргентини зустрічають, як і більшість з нас, у колі сім’ї, за святковим столом часто присутні 
близькі друзі. Там теж відкривають шампанське о 12 годині ночі, а ось подарунками аргентинці обмінюються тільки 
на Різдво, традиції дарувати їх в новорічну ніч немає. 

     Найбільшим, найголовні-

шим українським родинним 

релігійним празником у річ-

ному циклі зимових свят є 

Різдво Христове. Воно складається з цілої низки свят-ритуалів.   

       Навколо біліють сніги. Мороз ніби пензлем розмалював вікна. Дерева обсипані інеєм 

і обліплені снігом. Стоять вони, як у казці, і сяють самоцвітами від першого променя 

січневого сонця.  

        Ранок. Над кожною сільською хатою в'ється дим. Тихо. Здається, що село ще спить: 

на вулицях нема нікого. Але в кожній домівці давно кипить робота…  

       Так розпочиналася на Україні підготовка до Святвечора: наставляли узвар, варили горох, квасолю, смажили капусту, рибу, 

ліпили вареники, готували гриби, голубці з пшоном і найголовнішу страву—кутю.  

      У той час, коли господиня поралася біля печі, хазяїн поїв худобу, підстеляв свіжою соломою та годував її пахучим сіном. 

  Усе живе, що є в господарстві, повинно зустріти урочисту хвилину Святвечора. Ніщо не може бути в цей час поза домівкою.  

«Боже сохрани, - казали люди, - десь заночувати в цю ніч, цілий рік будеш блукати по світі». Боронь, Боже, і сваритися в цей 

день!  

       А 7 січня—Різдво, у деяких місцевостях—Коляди. Кожний член родини, повернувшись із церкви,  

вітає всіх у хаті: «Христос Рождається!» А йому всі хором відповідають : «Славіте Його!»   

       А трошки пізніше в хату прибігають колядники. Віншують господарів із святом, славлять Ісуса 

Христа. Деякі ходили із вертепом (будиночком із двома поверхами: на верхньому поверсі—ляльковий 

Ісус Христос, а на нижньому—цар Ірод).  

      Крім колядок і вертепів, був ще й звичай виголошувати привітання. Він існує й сьогодні.  

      Учні нашої школи теж зберігають славні традиції рідного народу. Протягом 18-19 січня вони вітали 

шкільну родину із Різдвяними святами. Звучали колядки й щедрівки, линули щирі побажання. Глядачі 

отримали масу задоволення, гарний настрій, море позитивних вражень.  

      Отож колядуймо, щедруймо, прославляймо Бога, шануймо та підтримуймо традиції предків, бо во-

ни увібрали в себе все найкраще з історії  нашого народу.  

      Здоров'я вам, добра, любові один до одного й Господа нашого. 

Вакуліч Лідія Яківна,  

вчитель української мови та літератури,  

класний керівник 10-Б класу 

УРОК ДУХОВНОСТІ 
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НАГАДУВАННЯ ЖИВИМ 

 ( ДО СТОРІЧЧЯ БИТВИ ПІД КРУТАМИ) 

На Аскольдовій могилі  

Поховали їх…. 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт. 

Так писав Павло Тичина про тих, хто віддав молодість, надії за волю України. Власним життям заплатили юнаки за лю-

бов до рідного краю, за незалежність молодої Української Дер-

жави на станції Крути 29 січня 1918 року. 

 Саме тим, хто боровся за волю і кращу долю України, хто поляг 

у страшному бою, хто спить у знаних і безіменних могилах, було 

присвячено годину спілкування « От де, люди, наша слава, слава 

України» , яку провели учні нашого класу на чолі із класним ке-

рівником Вакуліч Л.Я.  

  Бій під Крутами як одну із найтрагічніших сторінок історії ми 

вивчали на уроці. А ось на виховному заході було переглянуто 

документальний фільм «Бій під Крутами» та презентацію, прис-

вячену цим подіям. 

  У важку годину народилася воля України. Проголошення само-

стійної держави стало « кісткою в горлі» російському керівницт-

ву. 30-тисячне військо під командуванням М. Муравйова рушило 

в Україну. Українці не були готові до битви. Більшовики швидко просувалися до Києва.  

  У січні 1918 року вони розпочали боротьбу за місто. Потрібні були сили. І тоді на захист своєї держави пішли діти, 

яким виповнилося по 14-15 років. Це були учні старших класів гімназій міста Києва, студенти Університету імені     

Святого Володимира ( нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Їх було близько 300, а ар-

мія Муравйова налічувала 6000 добре вишколених вояків.  

  Цілий день 29 січня йшов бій. Коли закінчилися патрони, студе-

нти пішли у наступ голіруч. У результаті практично всі загинули. 

Тих, хто вижив, вишикували чотирикутником. Вирок був таким: 

поранених відправити до Харкова, а решту 27—розстріляти. Тих, 

кого розстріляли, більшовики заборонили навіть ховати. Їхні тіла 

залишилися під снігом на поталу крукам та диким звірам. 

  Коли більшовики залишили Крути, селяни забрали тіла цих під-

літків і поховали у братській могилі. Пізніше їх перепоховали на 

древній Аскольдовій горі. 

  Лідія Яківна розповіла нам про те, що до сторіччя битви під 

Крутами українськими кінематографами було знято художній 

фільм    « Крути 1918». У прокат він вийде до Дня Збройних сил 

України, тобто 6 грудня. Одну із ролей виконує сьогоднішній 

міністр культури Нищук Євген Миколайович. Класний керівник 

закликала нас, учнів, переглянути цю стрічку. 

 Отож дізнаймося більше про тих, хто в дитячих душах мав недитяче почуття гідності, прагнення до волі, тих , хто по-

над усе любив Україну, тих, кого сьогодні ми називаємо Героями. Нехай їхня могила стане дзвоном, який нагадуватиме 

живим, що треба зробити все, щоб у нашій долі нових Крут більше не було. 

Шевчук Анна,  

Мекіоніс Наталя,  

Шейка Тетяна—учні 10-Б класу,  

члени факультативу «Основи журналістики.» 
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             На уроці  

Учитель розказує учням:  

— Місяць дуже великий.  

На ньому могли б розміститися мільйони людей.  

Малий Петрик зітхнув.  

— Чого це ти зітхаєш? — здивувався вчитель.  

— А що робитимуть ті бідні люди, коли місяць стане серпиком?  

 

 

 

Досить помилок! 

 — Татку, наш учитель сказав,  

щоб ти не допомагав мені більше робити уроки.  

— Чому?  

— Мені досить і тих помилок, котрі я роблю сам.  

 

                                 Помічниця  

Мати дочці:  

— Чому ти так пізно повернулася додому? 

 — Я була в Марійки, допомагала їй робити уроки.  

— Та вона ж відмінниця!  

— Я допомагала Марійці робити мої уроки.  

 

 

Підготовка до маскараду  

Учень запитує свого товариша: 

 — Як ти гадаєш, яку маску мені варто надіти на шкільний маскарад? 

 — Навіщо тобі маска? Вимий як слід своє обличчя — і тебе ніхто не впізнає!  

 

 

 

 

          Одна секунда до перемир'я  

Двох школярів перехожий привів до школи.  

— Вони вчинили бійку на вулиці.  

— Неправда! — вигукнув один з учнів.  

— Коли ви підійшли до нас, ми вже збиралися помиритися!  


