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  Шановні гпузі, всі описурні, 

Барьки, сьогогнішні й майбурні, 

Допогі гіри, вчитеиі, 

З найкпащим свяром на з емиі! 

Хофем усіу вас опивірари, 

Слова срапаємось оігібпари. 

   Щоб кожен паором це вігчув, 

Щоб в ер есня свого він не забув. 

Щоб вопухнулось щось в гуші 

   У всіу, хро чує ці віпші. 

Бо хоф уже і час опобіг, 

Та кожен з нас забурь не зміг, 

Як сам колись, мов ці маляра, 

 Соішив на пепхе шкіиьне свяро. 

І хоф опойхио чимаио иіт, 

Та не зіррерься гивний сиід... 

І ось у в ер есня оогожу гнину 

Ти вже в ед ех свою гирину.  

Традиційно, по-родинному, пройшло свято 
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ТРАДИЦІЙНО, ПО-РОДИННОМУ, ПРОЙШЛО  

                  Найсвітліша дорога у світі — 

                   Це дорога до знань, до школи. 

                   Пам’ятайте це, любі діти, 

                   Не забудьте цього ніколи. 

    У школі традиційно, по-родинному, пройшло свято Першого 

дзвоника, який сповістив учням, батькам та вчителям про початок 

нового навчального року. 

      Перше вересня — це особливе свято! Адже воно знаменує по-

чаток нових знань, досягнення нових успіхів на шкільній ниві. Це 

зустріч із друзями та вчителями, радість від спілкування, знайом-

ство з новими навчальними предметами, пізнання невідомого й 

цікавого. 

       Перший дзвоник - це 

завжди хвилююча подія, 

особливо для наймолодших учнів — першокласників. 

Цього року для  тих, які переступили поріг нашого 

закладу, розпочнеться цікаве шкільне життя: перший 

навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша 

вчителька, перша оцінка на шляху до Країни Знань. 

       Для одинадцятикласників цей навчальний рік бу-

де останнім і вирішальним, він прокладе межу між 

дитинством і дорослим життям. Сьогодні випускники 

востаннє переживають зустріч з першим шкільним 

дзвоником, бо через рік розлетяться, мов пташенята, 

по білому світу, щоб учитися й працювати, щоб іти дорогами 

праці й звитяги, дорогами своїх батьків та дідів,  торувати влас-

ні шляхи, творити свою Державу. 

      Директор школи Сидорук Галина Олексіївна привітала всіх 

з чудовим святом—Днем знань, яке відкриває перед кожним із 

учнів нові обрії пізнання й світу захоплень, побажала всім уч-

ням, батькам, вчителям міцного здоров’я, наполегливості та ус-

піхів у навчанні, щоб кожен з них за допомогою вчителів та рід-

них став доброю, освіченою людиною, яка вміє творити, прим-

ножувати, любити. 

        Сьогодні школа гостинно відчинила для учнів свої двері й 

запросила у просторі й затишні класи, щоб школярі набиралися 

мудрості та знань, щоб наповнювали своє серце любов’ю і доб-

ротою, щоб училися долати труднощі та впевнено крокували до 

своєї мети. 

         Всього, що вмієш, і всього, що знаєш, за плечима не носи-

ти. Не лінуйтеся працювати й не зупиняйтеся на досягнутому, розвивайте свої таланти, твор-

чість, здібності. Учіться бути мудрими, добрими і людяними. Виростайте справжніми людь-
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НА ДОРОЗІ — НЕБЕЗПЕЧНО, ТОМУ ОБАЧНИМ 

Відомо, що найдорожчий скарб людини – це її власне 

життя й здоров'я. Незнання або невміння дотримува-

тися певних правил часто призводить до втрати не 

тільки здоров'я, а навіть життя. З кожним роком зрос-

тає інтенсивність автомобільного руху на дорогах. А 

це в свою чергу, підвищує відповідальність усіх учас-

ників дорожнього руху: водіїв, пішоходів, пасажирів. 

Тому, щоб зберегти своє здоров'я та життя, потрібно 

завжди чітко дотримуватися встановлених Правил 

дорожнього руху. З метою посилення профілактичної та роз’яснювальної роботи, підвищення рів-

ня культури поведінки дітей на дорогах та закріплення знань Правил дорожнього руху, у нашій 

школі з 10 по 14 вересня проводились ряд інформативних заходів, націлених на підвищення обіз-

наності та усвідомлення найгостріших проблем безпеки дорожнього руху. 

      Класний керівник 5-Б класу Куліковська А. П. провела виховну годину «Я учасник дорожнього 

руху» у формі інтерактивної бесіди із застосуванням фото- та відеоматеріалів профілактичної ро-

боти із безпеки дорожнього руху. Учні повторювали правила дорожнього руху, знайомилися із різ-

ними ситуаціями на дорогах, ділилися своїми знаннями з однолітками, розгадували загадки, вико-

нували завдання Світлофора, пригадували види та значення дорожніх знаків, відповідали на питан-

ня вікторини. 

       Велика увага приділяється вивченню Правил дорожнього руху з учнями початкових класів, 

адже саме вони найменше знають про безпечне поводження на дорозі. Протягом тижня проводи-

лись хвилинки безпеки, під час яких за допомогою бесід, перегляду ілюстрацій, ігор з розмальовка-

ми, читання художніх творів, створення ігрових ситуацій дітям початкової школи надавалась мож-

ливість запам’ятати та вивчити правила безпечних ігор поблизу дороги. 

      Учні 1-4 класів переглянули повчальну передачу «Азбука безпеки з тітонькою Совою», яка 

ознайомила школярів з історією виникнення та розвитку транспортних засобів, Правил дорожньо-

го руху, діти переконалися у необхідності виконання Правил дорожнього руху. 

             Пам’ятка з дотримання правил дорожнього руху 

для школярів 

 1. Йти до школи треба найкоротшим шляхом, по вулицях з найменшим рухом транспорту. 

 2. Ходити треба тільки по тротуарах, дотримуючись правої сторони. 

 3. По дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони, назустріч транспор-

ту. 

 4. Будьте обережні біля під’їздів дворів, звідки неочікувано може виїхати автомобіль. 

 5. Не збирайтеся на тротуарах великими групами, не зупиняйтеся на поворотах, спусках чи 

підйомах, на мостах і під мостами. 

 6. Спокійно, без метушні, переходьте дорогу. 

 7. Переходьте вулицю на перехрестях по пішохідних доріжках або в місцях, де є вказівники  

”Перехід”. 

 8. При переході впевніться в безпеці: подивіться спочатку наліво, дійшовши до середини до-

роги,- подивіться направо. 

 9. Не перебігайте дорогу перед близько рухомим транспортом. Пам’ятайте, що автомобіль 

зразу зупинити неможливо! 

 10. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, треба обходити ззаду, а трамваї – спереду. 

 11. Не чіпляйтесь за рухомий транспорт, не катайтесь на проїзній частині вулиці і дороги на 

велосипедах, ковзанах, самокатах. 

 12. Не влаштовуйте ігри на дорозі, тротуарах, мостовій. 

              Школярі! Будьте зразковими й дисциплінованими! Вивчайте правила дорожнього  

руху та пояснюйте їх своїм молодшим друзям! 
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ПЕРДВИБОРЧА КАМПАНІЯ НА ПОСАДУ  

 

Учнівське самоврядування – добровільна організація учнів на-

вчального закладу, яка забезпечує право й надає можливість у 

межах Статуту здійснювати регулювання  управління справами, 

які належать до їхньої компетенції та в інтересах навчального 

 закладу . 

  І одним із найважливіших кроків, які ми найближчим часом 

зробимо в цьому напрямку, будуть вибори президента школи, які 

пройдуть 26 вересня 2018 року. 

  18 вересня була зустріч з канди-

датами на посаду президента школи для того, щоб поближче 

познайомитися з ними та зробити правильний вибір. Для 

цього й були проведені дебати. 

  Кожному з кандидатів було надано 7 хвилин для висту-

пу. Після виступів кожен з опонентів мав можливість поста-

вити питання щодо передвиборчої програми кандида-

та. Пізніше учасники дебатів, присутні в залі, мали можли-

вість отримати відповіді на свої запитання. 

На посаду президента школи претендує п’ятеро учасниць: 

Виш Анастасія 10-А клас, 

Петровська Ірина 10-Б клас, 

Самчинська Софія 9-Б клас, 

Чорна Анастасія 9-Б клас, 

Ярош Ярослава 9-Б клас, які гідно захистили свої передвибо-

рчі програми. 

    З 18 до 26 вересня 2018 року у нашій школі розпочинаєть-

ся підготовка до виборів та передвиборча кампанія кандида-

тів на посаду президента школи. За цей час проходитиме передвиборча агітація шляхом як 

особистого спілкування кандидатів з виборцями, так і з використанням та розміщенням рек-

ламних плакатів про себе.  

У виборах президента візьмуть участь учні 8-11 класів та вчителі школи. 
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ТУРИСТИЧНИМИ СТЕЖКАМИ 

   Відповідно до річного плану роботи навчального закладу, напередо-

дні відзначення Дня туризму та з метою оздоровлення дітей, популя-

риції здорового способу життя, продовження традицій навчального 

закладу та учнівських колективів, 20.09.2018 року було проведено 

День туризму в НВК №11-ліцей. 

Учні 1- 4 класів ходили зі  своїми класними керівниками на екскурсії. 

А от вже для 5-их класів був проведений квест у межах прилеглої до 

школи території та екскурсії до лісу.  

Учні 6-их класів на спортивному майданчику школи брали участь в 

естафетах: 

 «Лабіринт» 

 «Купини» 

 «Перерва» 

 «Попадання в ціль» 

 «Біг з ракеткою та тенісним м'ячем»   

   Організовували естафети  вчителі фізичної культури, класні  керівники та уч-

ні 11-Б класу. 

Учні 7-10-их класів брали участь у спортивних змаганнях у районі лісосмуги. 

Для 7-их класів був проведений конкурс «Справжні туристи». Його етапами 

були: складання рюкзака, визначення сортів круп, визначення топографічних 

знаків та географічний конкурс «Крокодил». У 8-их класах було проведено тех-

ніку пішохідного туризму. Це в'язання вузлів, перетягування линви та ігри. А 

вже для  9-10-их класів  провели краєзнавчий конкурс. Були такі етапи: 

 види вогнищ  

 азимут 

 картографічна мозаїка 

 розкладання намету 

 гра «Світ навиворіт»( столиці країн) 

   Підсумки Дня туризму такі: серед 6-их класів 1 міс-

це здобула команда 6-А класу, 2 місце - команда 6-Б 

класу, 3 місце - 6-В класу, 4 місце—6-Г класу. 

       За результатами конкурсу «Справжні туристи», 

1 місце  здобув 7-В клас, 2 місце - 7-А клас, 3 місце — 

7-Б клас, 4 місце  -7-Г клас 

       Результати техніки пішоходного туризму: 

1 місце— 8-А клас, 2 місце - 8-Г клас, 3 місце -  

8-В клас. 

       Результати краєзновгочо конкурсу: 1 місце - 9-Б 

клас, 2 місце – 10-А клас, 3 місце – 9-А клас, 

4 місце – 10 –Б клас, 5 місце – 9-В клас. 

        Підготовка таких заходів вимагає часу та сил, але 

їх варто проводити. Щасливі обличчя дітей свідчать 

про це. 
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МИР У ТВОЇХ РУКАХ! 

Мир! Це слово звучить по-різному на континентах Землі, але скрізь 

воно означає можливість спокійно жити під чистим блакитним небом, 

учитися, працювати, любити й поважати один одного. Мир - це свято 

всіх людей. Без миру нема дитинства, нема майбутнього. 

    Тільки в мирній державі накопичуються її багатства, розвивається 

культура, зберігаються духовні цінності. Тільки в державі, де панує 

мир, спокій, злагода, зміцнюється еко-

номіка, добробут людей, з молодого 

покоління формуються справжні гро-

мадяни держави. 

   У цей сонячний день учні нашої школи теж долучилися до 

святкування Дня миру. Діти випускали білі кульки, що сим-

волізували мир. Свято закінчилося флешмобом !  

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА НВК №11—ЛІЦЕЙ 2018 

26 вересня 2018 року відбулися вибори президента шкільної рес-

публіки. 

Серед кандидатів було п'ятеро учнів нашої школи: 

Виш Анастасія (10-Аклас), 

Петровська Ірина (10-Б клас), 

Самчинська Софія (9-Б клас), 

Чорна Анастасія (9-Б клас), 

Ярош Ярослава (9-Б клас). 

   За давньою шкільною традицією, кандидати в шкільні прези-

денти розробили програму своїх дій на посаді президента шко-

ли. 

 Тиждень передвиборчої агітації завершився голосуванням уч-

нів 8-11 класів. У цій про-

цедурі взяли 

участь 249 школярів. 

   За результатами голосування, згідно з протоколом ви-

борчої комісії, президентом школи стала Виш Анаста-

сія (10-А клас). 

 Ми бажаємо новообраному президенту наполегливості 

та успіхів на цій почесній та відповідальній посаді. 

Очікуємо приємних змін у нашій школі. 
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РЕБУСИ ДЛЯ КМІТЛИВИХ 
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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! 


