
 

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

ПАРТА Н
е
 р

о
з
д
у
м

у
й
 —

  

б
у
д
ь
 у

 к
у
р
с
і!
 

с.1 

 

Пам'ятні дати грудня…………….…………………………………….…с.2 
Конкурс пісні і строю…………………………..………………...……..с.3 
Зимова казка……………………………………………..………………….с.3 
Богатирські ігри………………………………………...………….……….с.4 
Вітаємо всіх зі святом  Св. Миколая..…………….………….....с.4 
Посвята в ліцеїсти…………………………....…………….………….....с.4 
Світ навколо тебе—без насильства..…………….……………...с.5 
Новорічні ранки……………………………....…………….……………..с.5 
Правила поведінки учнів під час зимових канікул….…..с.5 
Новорічні ранки……………………………....…………….………….....с.6 
Хвилинка розваг……………………………....…………….………..…..с.7 
З прийдешнім Новим роком………....……….……..…….……...с.8 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 

  Новорічні свята — це завжди  
щось надзвичайно чарівне!  
   Із дитинства ми поєднуємо разом 
відчуття свята, пухнастий сніг, за-
пах ялинки, червоний одяг Діда Мо-
роза і найтаємничішу ніч, коли но-
ворічними зірочками і ліхтариками 
висвічується нескінченна дорога на-
ших мрій.  
    І ми посміхаємось, і трохи сумує-
мо... чомусь. Ми дивимося на те, що 

встигли, і знову мріємо!  

№
 12    

    Я бажаю всім вам отого кращого, 
про яке ви мрієте сьогодні!  
    Я бажаю вам побачити дорогу до 
нього і мати багато позитивної ене-
ргії, щоб іти цією дорогою щодня, зу-
стрічаючи мудрих і щирих людей, 
створюючи щось своє, сяюче, добре!    

          Веселих свят!  



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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      Уже традиційним у  нашому закладі стало проведення напередодні 

Дня Збройних сил України огляду-конкурсу патріотичної пісні та строю. 

Даний захід має на меті формувати в учнів високу соціальну активність та 

патріотизм, вірність своїй Вітчизні; підвищення престижу військової слу-

жби, мотивації у молоді виховання дисциплінованості та організованості. 

       Цьогоріч, 04 грудня, учнівські рої з числа учнів 9-11-их класів демон-

стрували виконання стройових прийомів на місці за поданими команда-

ми; проходження стройовим кроком у колоні з піснею; теоретичні знання 

з основ безпеки життєдіяльності. 

На огляд журі у складі директора Сидорук Г.О., заступника директора з 

виховної роботи Сметюх А.М., вчителя фізичної культури Літвінчука М.В., командира Національної дружи-

ни м. Ковеля Бєліка Артура, офіцера відділу комплектування Ковельського міськрайонного військового ко-

місаріату Гарасимківа В.В. свої виступи представили: 

рій «Патріоти» (9-А клас), командир Лазарук Ольга; 

рій «Червона калина» (9-Б клас), командир Ярош Ярослава; 

рій «Гайдамаки» (9-В клас), командир Коришко Єлизавета; 

рій «Юні патріоти» (10-А клас), командир Торбич Вікторія; 

рій «Соколи» (10-Б клас), командир Нікітюк Тетяна; 

рій «Сокіл» (11-А клас), командир Максімчук Дмитро; 

рій «Орел» (11-Б клас), командир Мизовець Олександра. 

У підсумку І місце здобув рій «Червона калина» (9-Б клас),  

ІІ місце – рій «Юні патріоти» (10-А клас), ІІІ місце – рій 

«Сокіл» (11-А клас). Звання «Кращий командир» отримали  Ярош Ярослава (9-Б клас) та Коришко Єлизаве-

та (9-В клас). 
 

«НОВОРІЧНИЙ ПОДАРУНОК» 

        З 07 по 10 грудня у школі відбулася виставка-конкурс новорічних 

композицій, активну участь у якій взяли учні всієї школи. На виставці 

були представлені роботи, виконані в довільній формі за номінаціями. 

Всі роботи вирізняються яскравими кольорами та креативними рішення-

ми, адже вони виготовлені із незвичних матеріалів. Найкращі новорічні 

композиції були представлені на міському конкурсі. Роботи наших пере-

можців візьмуть участь в обласній заочній виставці-конкурсі 

«Новорічний подарунок» у Луцьку. Їх 

представлятимуть: 

– Бєлих Владислав, учень 6-Б класу («Новорічний сюрприз»); 

– Канівець Софія, учениця 1-Г класу («Новорічний віночок»); 

– Козуб Олена, учениця 2-Б класу («Новорічний віночок»); 

– Шайнюк Ярослав, учень 3-В класу («Сніговик»);  

Ця виставка викликала жвавий інтерес в учнів, батьків, учителів і ство-

рила святковий настрій напередодні Новорічних свят.  



У НАС В ГОСТЯХ 
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12 грудня 2018 року школа-ліцей приймала делегацію директорів шкіл Маневицького 

району на чолі з начальником управління освіти Книш Валентиною Леонтіївною. 

Директор школи Сидорук Г.О. спочатку познайомила учасників делегації з історією 

закладу, його надбаннями, традиціями, розповіла про основні напрямки розвитку осві-

тнього середовища на даний час. 

Після цього гості познайомилися із умовами, 

створеними для п’яти перших класів закладу 

згідно з вимогами нової української школи. 

Освітяни із Маневич цікавилися і матеріально-

технічним забезпеченням закладу. Вони мали 

можливість оглянути  всі кабінети школи. Особ-

ливо були вражені кабінетами англійської мови, 

актовою залою, кабінетом історії, української 

мови (№48), хімії, фізики та багатьма іншими. Учні з цікавістю спосте-

рігали, як гості фотографують у кабінетах те, що, можливо, захочуть 

зробити у своїх школах. 

НАШІ ЮНІ НАУКОВЦІ 

    Юні науковці – найкращі представники нового покоління. На їхніх пле-

чах уже в найближчому майбутньому лежатиме відповідальність за долю 

країни. 

      13 грудня 2018 року у НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля відбувся шкі-

льний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

наукового товариства «Пошук». Було представлено по 1 роботі від науко-

вих секцій: 

- математики – «Числа Фібоначчі як математичні моделі реальних життєвих 

ситуацій», учень 10-Б класу Дем’яник Дмитро, керівник Бешта Надія Яків-

на; 

- хімія – «Вплив магнітного поля та домішок на ріст кристалів», учень 11-Б 

класу Петраков Юрій, керівник Ковалець Наталія Володимирівна; 

- історичне краєзнавство – «Ковель: перспективи україно-польських євроін-

теграційних процесів», учениця 9-В класу Клявзуник Людмила, керівник 

Возняк Олена Адамівна; 

- правознавство – «Відповідальність батьків за неналежне виконання обо-

в’язків щодо охорони життя 

та здоров’я дітей», учениця 9

-Б класу Костюк Катерина, керівник Кучук Наталія Петрів-

на.  

Роботи учнів вирізнялися актуальністю, авторським підхо-

дом до викладання матеріалу та самостійним характером 

виконання. Усі учасники представили свої маленькі наукові 

дослідження, відкриття, з яких в цілому і складається наука.  

Щиро вітаємо юних науковців з особистим досягненням на 

ниві науки. Дякуємо керівникам наукових секцій за плідну 

працю й любов до своєї справи. 

Усім бажаємо успіхів у міському етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 
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ТИЖДЕНЬ  ПРАВА 

 

       З 10  по 14 грудня 2018р. в Україні проходив Все-

український тиждень права, започаткований з нагоди 

прийняття Генеральною Асамблеєю ООН «Загальної 

декларації прав людини» 10 грудня 1948р. Документ 

був затверджений після Другої світової  війни і впер-

ше сформував ті права, які повинна мати кожна лю-

дина. Декларація мала рекомендаційний характер, мі-

стила 30 статей, зміст яких був уточнений і розвинутий через міжнародні угоди. Щороку цей 

захід відбувається у тиждень, що включає 10 грудня, коли відзначається День прав людини. 

У рамках Тижня права в НВК «ЗОШ N11-ліцей» учні 9-х класів провели наукову конференцію 

«Права людини» та інтелектуальну гру брейн – ринг «Знай свої права». 

Учні 9-Б класу відзначились науковим викла-

дом матеріалу під час проведення конференції. 

У своїх виступах вони звернули увагу на права 

людини у первісному суспільстві, в античну 

епоху та в середні віки. Учні із зацікавленням 

порівнювали права наших сучасників із права-

ми людей, що жили в далекі часи. Учні аргуме-

нтовано доводили свої думки, робили виснов-

ки під час виступів. 

Школярі активно включились у проведення 

брейн-рингу. Їм було цікаво шукати вихід із си-

туацій, що пов’язані із життям. 

Проведення Тижня права сприяло поширенню 

знань із цього питання, адже сьогоднішній 

учень у майбутньому громадянин великої незалежної  держави, який повинен знати свої права 

і вміти їх захищати. 

             Щиро вітаю всіх із Днем Святого Миколая – одним з найс-

вітліших і найрадісніших християнських свят, що защедрує наші 

оселі радістю, світлом і добрими сподіванками.  

             Сердечно бажаю  Вам, здоров’я, добра, радості та вели-

кої духовної благодаті. Нехай щедрий Святий принесе мир, 

щастя, злагоду вашим родинам та благополуччя рідній Украї-

ні. 

З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПІД ЧАС  

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 

НОВОРІЧНІ РАНКИ  

 

        

   Зимові свята люблять і діти, й дорослі. Усі ми чекаємо від них подарунків, 

веселого  настрою, а головне — чудес. 

     З 21 по 28 грудня в НВК №11-ліцей відбулися новорічні ранки та вечо-

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

класів відбулися «Вечорниці». 

Діти з великим запалом та задоволенням брали участь у веселих рухливих 

конкурсах. Кульмінацією свята було новорічне привітання від Діда Мороза 

та вручення солодких подарунків дітлахам від батьків. 

   Завершальним виступом став вечір справжнього новорічного гумору – роз-

важальна програма «Хто зверху». Учні 7-11 класів показали не лише незрів-

нянне почуття гумору, але й командну зібраність і рішучість у боротьбі між 

хлопцями та дівчатами  Діти із задоволенням грали, співали, танцювали,  

розповідали вірші, брали участь у новорічних сценках. Свята пройшли в  

дружній атмосфері. 

Уже за традицією напередодні Новорічних свят відбулося вітання і в Будин-

ку ветеранів. 

 
 

 

 

 

Прийміть найщиріші вітання з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим! 

    Нехай рік, що минає, забере всі негаразди, марні хвилювання та сумні спо-

гади, а залишить лише гордість за вірно обраний шлях! 

Бажаємо, щоб для втілення життєвих задумів завжди вистачало можливостей, 

енергії, здоров’я та натхнення! 

   Проведіть ці свята казково, у приємному товаристві, у колі друзів, найрідні-

ших та наймиліших Вашому серцю людей. Нехай вони завжди будуть поруч у 

році прийдешньому! 

   Зичимо, щоб нас, українців, у 2019 році переповнювала гордість за Державу 

у вільній родині європейських народів. 

  Зимові свята дарують дива! Просимо Бога, щоб усі Ваші найсокровенніші бажання стали реальністю! 

З Новим 2019  роком та Різдвом Христовим   

З НОВИМ РОКОМ! 



с.8 

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 — 

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, 

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  


