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Посвітліло в моєму саду,  

Час пливе золотою рікою...  

Вітер гонить хмарин череду,  

Мов овечок, що йдуть з водопою...  

 

                 Листопад!.. це і є - листопад...  

               Дощ яскраві пейзажі змиває...  

                Крок вперед і два кроки назад,  

               Тут ніхто не спішить й не чекає...  

 

В сірих буднях спинився весь світ,  

Сонце ніби й не сходить ніколи...  

Сльози-краплі з оголених віт,  

Тихо падають в осінь... додолу...  Розум—прикраса сьогодення............................с.2  

Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а 

світи.............................................…………..…..с.3 

Юна Леді 2018..............................................…..с.4  

Завдання сучасної школи - виховання успішної 

особистості.......................…………….………..с.5 

Хвилинка гумору…………………………..…..с.6 

Редакційна колегія…………………………......с.6 
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РОЗУМ - ПРИКРАСА СЬОГОДЕННЯ 

Уже стало доброю традицією  проводити в нашому навчальному закладі перед Днем української пи-

семності та мови конкурс ,,Розумники та розумниці’’ на паралелі 6-х класів. Цьогоріч такий захід 

відбувся 8 листопада.  

У журі були: 

 Федорук Ольга Петрівна - (учитель української мови та 

літератури), 

 Бодасюк Наталія Феоктистівна -  (шкільний бібліотекар), 

 Рубчук Тетяна Миколаївна  - ( учитель української мови та 

літератури). 

      Отож перший конкурс  - ,,Представлення’’. У ньому  ко-

манди повинні були представити себе, продекламувавши девіз. 

Конкурсанти назвали себе так: 

  команда 6-А класу - ,,Пізнайки’’; 

 6-Б класу – ,,Знавці-мовознавці’’ 

 6-В класу – ,,Діти України’’ 

 6-Г класу –  ,,Юні патріоти’’ 

    Наступним етапом змагань був конкурс ,,Народ скаже, як 

зав’яже’’. Завдання полягало у тому, що необхідно було про-

довжити прислів'я, запропоновані кожній команді. У третьому 

конкурсі ,,Знавці приказок та прислів’їв’’ повинні були за 3 

хвилини побудувати прислів'я. Поки команди працювали, гля-

дачі розв’язували ребуси та мали змогу подарувати прихиль-

никам 1 бал за правильну відповідь. Під час  музичної паузи 

діти слухали пісню гурту «Антитіла» - TDME.  У конкурсі, 

який мав назву ,,Мовне асорті’’,   юні мовознавці  повинні 

були дати відповідь на 11 цікавих питань. За кожну правильну 

відповідь отримували  по 1 балу.  

   ,,Скажи без затримки’’ – таку назву мав 5 конкурс, у якому брали участь капітани . Потрібно було яко-

мога швидше назвати антоніми до запропонованих слів. Капітани свою місію виконали. Завершився цей 

захід конкурсом під назвою ,,Словникар’’. Протягом 3 хвилин команди повинні були скласти щонайбіль-

ше слів із запропонованого—«словникар» 

У цей час глядачі працювали зі словом «писемність». Класи дру-

жно підтримували свої команди оплесками та рекламували влас-

ні девізи. Така підтримка зали допомогла юним мовознавцям  

справитися із завданням. Доки шановне журі визначало перемо-

жців, знову лунала музична пауза від «KAZKA»-«Плакала», учні 

із великим задоволення співали та з нетерпінням чекали резуль-

татів. 

      Вони були оголошені директором школи Сидорук Галиною 

Олексіївною: 

 1 місце - ,,Пізнайки’’  (6-А клас) 

 2 місце - ,,Знавці -мовознавці’’(6-Б клас)  

 3 місце -,,Юні патріоти’’ (6-Г клас ) 

 4 місце - ,,Діти України’’ (6-В клас)  

Переповнені емоціями учні пішли на уроки, а враження від заходу не згасали ще довго. 

                                                                                                                               Підготувала учениця 8 - А класу  

                                                                                                                                       Ангеліна Махнюк  
 

http://nvk11kovel.at.ua/_nw/2/73085769.jpg
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    День української писемності та мови — 

свято, яке щороку відзначається в Україні  

9 листопада. За православним календарем 

— це день вшанування пам'яті Преподобно-

го Нестора-Літописця — послідовника тво-

рців слов'янської писемності Кирила і Ме-

фодія. Свято встановлено 9 листопа-

да 1997 року, коли Президент Украї-

ни Леонід Кучма на підтримку ініціативи 

громадських організацій та з урахуван-

ням    важливої ролі української мови в кон-

солідації українського суспільства видав 

Указ. У нашому закладі це свято також відзначається. 

Усі учні приходять у вишиванках, малюють цікаві пла-

кати. А також наша школа, зокрема учні 9-11 класів, до-

лучилася до мовного флешмобу. Олександр Аврамен-

ко запропонував текст диктанту, який ніхто, до моменту 

його зачитування в ефірі Українського радіо, не ба-

чив. Учні й педагоги школи писали диктант,  перевіряю-

чи мовну грамотність. Такий флешмоб відбувається уже 

18 років поспіль. За даними організаторів, торік дик-

тант написали майже 29 тисяч людей, жодної помилки 

не зробили 123 учасники. 
     

    Це свято по-справжньому українське. Гарного всім настрою та чудових вражень від та-

ких мовних флешмобів. 

                                                                                      Махнюк Ангеліна, учениця 8-А класу 

                                                                                              (Голова міністерства преси)    

ЯКЕ ПРЕКРАСНЕ РІДНЕ СЛОВО! ВОНО - НЕ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ЮНА ЛЕДІ 2018 

 

15 листопада відбулось найочікуваніше учнівське свято - «Юна 

Леді – 2018». Актова зала нашої школи на деякий час перетвори-

лася на подіум. У конкурсі змагалися учениці 5-их класів. Учас-

ниць було п’ять. 

  До складу журі входили: Понедільник Тетяна Анатоліївна-

учитель образотворчого мистецтва, Хавіна Тамара Сергівна – 

учитель трудового навчання, Супрунович Іванна Василівна – 

учитель фізичної культури та Горова Лідія Володимирівна – 

учитель початкових класів ( педагог-організатор зі стажем робо-

ти). Оцінювалися не тради-

ційне дефіле, а візитка кон-

курсантки. Кожна з учасниць 

пройшла нелегкий шлях ви-

пробувань, взявши участь у конкурсах: "Книга куха-

ря", "Умілі ручки", "Юний модельєр" та в конкурсі 

для вболівальників "Один за всіх і всі за одного". На 

думку журі, всі учасниці були чарівними й привабли-

вими. Окрім конкурсанток, танцювальні номери для 

глядачів підготували й групи підтримки. 

  Захід завершився врученням нагород і присвоєнням 

титулів. Переможцем конкурсу "Юна Леді – 201-

" стала учениця 5-Б класу Пікун Анастасія. Титул " Міс 

грація" отримала учениця 5-Г класу Бойчук Вероніка, 

"Міс ніжність"  – учениця 5-А класу Мовчан Юлія, 

"Міс талант" – учениця 5-В класу Чавлюк Поліна, "Міс 

загадка" – учениця 5-А класу Ягодинець Юлія.  

   Свято залишило багато позитивних вражень не тільки  

учасницям конкурсу, а й  глядачам, які підтримували 

наших конкурсанток гучними оплесками.  
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ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ - ВИХОВАННЯ  

    Сьогодні незаперечним є той факт, що освіта - однин із головних чинників 

забезпечення сталого розвитку суспільства, генератор нових ідей, запорука 

динамічного розвитку економіки. Саме освіта готує людину до складнощів 

сучасного життя, забезпечує свободу її інтелектуального, професійного та 

соціального вибору.  

Тому в освітньому процесі перевага надається прийомам діяльнісного підхо-

ду, адже для сучасного школяра не  стільки важливо запам’ятовувати факти-

чний матеріал, скільки вміти виділяти головне, встановлювати зв’язки, бачи-

ти проблему та шукати способи її розв’язання. Необхідна технологія, яка б 

створила оптимістичну установку дитини, дала б їй відчути радість праці, 

щастя успіху у навчанні, збудила в серці почуття власної гідності. Тому що 

успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, що породжує енер-

гію для боротьби з труднощами, бажання вчитися.  

     Досягти сказаного вище допомагає педагогічна технологія "Створення си-

туації успіху". Дана технологія заслуговує на пильну увагу вчителя сучасної 

школи (нової української), а тим більше вчителя-словесника, літератора. То-

му саме питанню заглиблення в створення ситуації успіху був присвячений 

міський семінар учителів зарубіжної літератури, який відбувся 22 листопада 

2018 року в Комунальному закладі "Навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля". Тема семінару: "Створення ситуації успіху 

засобами зарубіжної літератури – важлива умова формування творчої, всебічно розвиненої особистості уч-

ня".  

     Згідно плану семінару педагоги-викладачі зарубіжної літератури з усіх закладів загальної середньої осві-

ти познайомилися з теоретичними основами технології "Створення ситуації успіху": актуальністю, умова-

ми, прийомами запровадження технології та етапами створення ситуації успіху на уроці зарубіжної літера-

тури (доповідь Сидорук Г.О., співдоповідь – Дудчик Н.М., вчителів зарубіжної літератури НВК "ЗОШ №11-

ліцей" м. Ковеля). 

    Досить активно й зацікавлено працювали педагоги в групах, створюючи асоціативні кущі: що таке ус-

піх?; секрети успіху; портрет успішного вчителя; портрет успішного учня. 

Після цього гості закладу були запрошені до творчої майстерні, де взяли участь в майстер-класах вчителів 

кафедри, кожен з яких демонстрував методи, прийоми роботи, які створюють на уроці ситуацію успіху, да-

ють учням свободу творчої діяльності, формують обстановку співробітництва, вміння працювати в команді, 

що сьогодні досить актуально.  

     Дудчик Н.М. продемонструвала прийоми: "броунівський рух", "дерево рішень", Бєлах А.О. поділилась 

досвідом створення з учнями лепбука, Мокійчук В.В. – створення буктрейлера, Джигун М.П. розповіла про 

прийом колорування, Сидорук Г.О. – про методи графічного моделювання інформації: "кластер" та 

"фішбоун".  

     Присутні вчителі, працюючи в групах, із задоволенням складали "кластер" на запропоновану тему та ви-

рішували проблему методом "фішбоун". 

На завершення семінару переглянули літературну композицію "Добро і зло у світовій літературі", підготов-

лену учнями 7-8-их класів та їхніми викладачами.  

Дякуючи літературному матеріалу, виконавській майстерності дітей (читанню віршів, виконанню пісень, 

сценічній грі) всі присутні отримали чудовий енергетичний заряд, духовне піднесення.  

Упродовж всього семінару панувала доброзичлива атмосфера співпраці, взаєморозуміння, взаємопідтрим-

ки, налаштованості на успіх. Педагоги також відчували радість від праці, від спілкування.  

Технологія "створення ситуації успіху" спрацювала на 100%! 

  

Прес-центр Комунального закладу 

 "Навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 

№11-ліцей" міста Ковеля" 
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  Якщо ти вважаєш, що пишеш гарні вірші  чи твори і хочеш  побачи-

ти їх на сторінках  

шкільної газети , звертайся  до педагогів-організаторів у 25 кабінет. 

   Також ми запрошуємо до співпраці всіх  бажаючих спробувати свої 

сили в журналістиці.  Чекаємо на ваші статті, твори чи просто ціка-

ві ідеї. Візьміть—участь у культурному житті школи! 

 

НАШІ  

КООРДИНАТИ: 

КЗ “Навчально-виховний комплекс 

 «ЗОШ І-ІІІ ст. №11-ліцей»” 

м. Ковеля 

вул. Заводська 31 

Тел. (03352)54309  

http://nvk11kovel.at.ua 

Відповідальна за випуск: 

голова міністерства преси 

Махнюк Ангеліна 

учениця 8-А  класу 

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

*** 

Їде хлопчик на велосипеді повз маму й кричить:  

— Мама, дивись, я їду без рук! Завернув за ріг будинку, повертається:  

— Мама, дивись, я їду без зубів!  

*** 

У того, хто грав в тетріс, немає проблем з розміщенням брудного посуду в раковині.  

*** 

Парубок хвалиться перед друзями:  

– А я своїй дівчині на День закоханих кільце подарував! Баскетбольне. Нехай пострибає від радості.  

*** 

Знаєте як по-українськи буде Клаудія Шифер, Леді Гага, та Він Дізель ?  

- Клава Черепиця, Пані Шошо, та Іван Солярка!  

*** 

Аааааааа! Я бачу зеленого чоловічка! Аааа! Він світиться! Ааааааа. Що робити?!  

- Переходь дорогу, дурнику!  

*** 

Жіноча логіка унікальна:  

- Чому ви запізнилися?  

- Пізно вийшла з дому.  

ХВИЛИНКА ГУМУРУ! 


