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  Жовтейь пенззежа гісмав, 

Лестя все коналбував. 

Жовмей-жовмей клен смоїмь, 

Явір, як в огйі, големь. 

Різйобалвйим жиииижом 

Ігумь біижа з їдажом: 

В йього ябиучжа в молбейоі 

Й мли глебочжи ще йа скейоі, 

А у бізочжи голіпжи 

Із иірейи ма мли пепжи. 

Найосиии вже багамо— 

Ціиа жука в йеу, маляма, 

Щоб в жомолу заховамь – 

бугумь взиижу иасувамь.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

     Є в  житті свята, які торкаються кожного з нас. На 

початку жовтня відзначається одне з таких  – День 

людей похилого віку. Коли життя іде на схил, най-

простіші радощі стають найдорожчими. Звичайно, 

турбота про людей похилого віку не повинна мати 

епізодичний характер, адже вона необхідна щодня, 

щохвилини, щомиті.   

     З нагоди відзначення Міжнародного дня людей 

похилого віку НВК №11-ліцей провів концерт у Бу-

динку для людей похилого віку. Учні розповідали вірші, 

співали та розважали всіх присутніх. А на закінчення по-

дарували смачні та солодкі подаруночки!  

Усі присутні щиро дякували за те, що для них було орга-

нізовано такий захід. Одна з бабусь написала вірш-

подяку. 

     Метою цього заходу було виховати доброту, повагу до 

людей старшого покоління, уміння шанувати близьких 

людей. Цей захід дав можливість ще раз нагадати всім 

про людський обов’язок - бути турботливими та милосе-

рдними до найповажнішої частини суспільства. 

ІНАВГУРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ 

3 жовтня 2018 року в НВК №11-ліцей відбулася інавгурація президента 

учнівського самоврядування. Новим президентом стала учениця 10-А 

класу Виш Анастасія!  

Для кращої координації роботи були вибрані міністерства: 

Міністерство освіти - Ярош Ярослава  9 - Б клас 

Міністерство внутрішніх справ - Торбич Вікторія  10 - А клас 

Міністерство преси - Махнюк Ангеліна 8 - А клас 

Міністерство культури й відпочинку - Свись Юлія 10 - А 

Міністерство милосердя - Валерко Владислав 9 - Б клас 

Міністерство екології - Самчинська Софія 9 -Б клас 

Міністерство вожатих - Климчук Марія 10 -А 

Вітаємо новообраного президента та новообраний шкільний 

парламент. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНА ГРА «ЛІДЕР» 

«Лідерство – це мистецтво спонукати інших робити 

те, що ти хочеш, так, щоб вони думали, ніби самі хо-

чуть робити це». 

Багатьом проблема розвитку лідерських якостей зда-

ється надуманою. На їх думку, лідерство – це дар, 

даний людині від природи, і або він є, або його не-

має і ніколи не буде. Ніхто не народжується лідером. 

У людей бувають задатки лідерства, але, щоб перет-

воритися на справжніх лідерів, їм необхідно розви-

вати свій потенціал, і тут не обійтися без спеціаль-

них знань і навичок. 

Найпоширеніше визначення поняття «лідер» звучить 

приблизно так: це людина, яка ставить мету й здатна залучати інших для її досягнення. Будь 

хто, хто хоче стати лідером, повинен володіти певними рисами вдачі. І сьогодні ми дізнаємо-

ся, хто ж володіє цими якостями. 

Традиційно напередодні Дня працівника освіти 

ми провели у школі День самоврядування. Це 

день, у який обов’язки адміністрації виконують 

учні старших класів. 
У конкурсі брали участь представники таких 

класів: 

1.Богдан Антон 9-В клас               

2. Петровська Ірина 10-Б клас 

3. Ярош Ярослава 9-Б клас           

4. Лазарук Ольга 9-А клас 

5. Ятчук Ольга 9-А клас                  

6.Торбич Вікторія 10-А клас 

7. Долінка Дарина 11-А клас 
Було проведено 4 конкурси: 
 «Представлення» у стилі розповіді «Школа, про яку я мрію. . .»; 

– «Знайди вихід із ситуації»; 

 – «Представлення власного проекту щодо підвищення рівня вихованості учнів»; 

– «Грамотний адміністратор». 
За результатами конкурсу, у День самоврядування Ярош Ярослава – буде виконувати  

обов 'язки, заступників директора з виховної роботи; Торбич Вікторія -  

обов 'язки заступника директора з виховної роботи, замість Сметюх А. М.  
Петровська Ірина  буде виконувати обов 'язки педагога-організатора. 

                                       Дякуємо всім учасникам за участь! 

«ОСІННІЙ ВЕРНІСАЖ» 

Осінь - вправна господиня. На полях та городах достигли овочі та фрукти, пожовкло листя на 

деревах... 

Ця пора дозволяє дати політ фантазії і створювати чудернацькі вироби з природного матеріа-

лу. 

Щороку, в нашій школі проходить виставка "Осінній вернісаж". І кожного року учні дивують 

вчителів своїм вмінням. 

     Що тільки не було в цьому році на виставці? Квіткові композиції, цікаві поробки з речей 

одноразового використання, кумедні вироби з овочів та фруктів: зайчик із капусти, корабель 

з кабачків. А як же без вусатого козака та його пишної господині? Було аж кілька варіантів! 

    Крім того, учні змайстрували з шишок, жолудів і каштанів різних казкових героїв: їжаків, 

сов, лисичок, змій, лісовиків...Школярі молодших класів виготовили своїми руками цікаві 

аплікації. 

    На виставці були представлені композиції з квітів. Більшість з них були присвячені вчите  

                      лям . Фантазія дітей принесла свої плоди - подарувала радість і гордість. 
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«ОСІННІЙ ВЕРНІСАЖ» 

Осінь - вправна господиня. На полях та городах достигли овочі та фрукти, пожовкло листя на 

деревах... 

Ця пора дозволяє дати політ фантазії і створювати чудернацькі вироби з природного матеріа-

лу. 

Щороку в нашій школі проходить виставка "Осінній вернісаж", і завжди учні дивують сво-

їм вмінням. 

     Чого тільки не було на виставці? Квіткові композиції, цікаві поробки з речей одноразового 

використання, кумедні вироби з овочів та фруктів: зайчик із капусти, корабель із кабачків. А 

як же без вусатого козака та його пишної господині?  

    Крім того, учні змайстрували з шишок, жолудів і каштанів різних казкових героїв: їжаків, 

сов, лисичок, змій, лісовиків...Школярі молодших класів виготовили своїми руками цікаві 

аплікації. 

    На виставці були представлені композиції з квітів. Більшість з них діти приурочили 

вчителям. Фантазія школярів принесла свої плоди - подарувала радість кожному відвідуваче-

ві. 



с.4 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

Кожної першої неділі жовтня у більшості кра-

їн світу святкують День працівника освіти, 

вітаючи людей, які своєю невтомною працею 

дають знання та відкривають дорогу у світ 

науки своїм учням. Свято вчителів є особли-

вим і у нашій школі. Заздалегідь учні готують 

привітання, багатокольорові, веселкові плака-

ти, прикрашають школу. У п’ятни-

цю, 5 жовтня ,і наша школа святкувала День 

працівника освіти, гаслом якого стали слова: 

«Учителю, тобі вклоняюся доземно!» День у школі розпочався з привітання вчите-

лів: звучала гарна музика, прекрасні вірші. 

     Ізюминкою цього дня став кон-

церт, головним учасником якого  був ан-

самбль духової музики «BRASS-BAND» 

під керівництвом Марцинковського Васи-

ля Павловича. Свої найкращі привітання 

подарували учителям і діти.  

     Загалом концерт пройшов в теплій і дру-

жній атмосфері, зарядив глядачів гарним на-

строєм на цілий день! 

     Адміністрація школи та вчителі висловлюють подяку 

учням та ансамблю духової музики за привітання та нале-

жну  

увагу. 

     Дорогі колеги! Прийміть щиру вдячність за високе 

служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, са-

мовідданість, добро і щедрість душі. Щиросердно бажає-

мо Вам, шановні освітяни, міцного здоров’я, щастя, бла-

гополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної насна-

ги! З Днем учителя!  
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ТА ДЕНЬ  

4 жовтня Україна відзначає одразу 3 свята, і одне з них - День козацтва. Уже 

декілька років поспіль у  школі проводяться тематичні виховні години, акції та 

конкурси, приурочені цій даті. 11 жовтня один з таких заходів відбувся у стінах 

актової зали  на паралелі 5 класів. Ці ще зовсім маленькі учні навчаються зма-

гатися уже по-дорослому. 

Виступ команд оцінювався за такими критеріями: 

 представлення; 

 склади прислів’я; 

 збери слово; 

 завдання для отаманів.  

Склад журі: 

 голова журі Жук Роман Григорович -  (вчитель фізичної культури) 

 Валерко Валерій - ( голова міністерства милосердя, 9-Б клас) 

 Самчинська Софія - (голова міністерства екології, 9-Б клас) 

    Розпочали юні козаки із традиційного представлення себе та команди. У кож-

ного воно було по-своєму особливе та дуже креативне. У конкурсі змагалися ко-

манди: 

 5-А класу – ,,Шабля’’ 

 5-Б класу – ,,Варта'' 

 5-В класу – ,,Сивий кінь'' 

 5-Г класу – ,,Ковалі’’ 

    Усі присутні вітали конкурсантів оплесками, підтримували своїми плакатами і 

активно вболівали за кожного. 

    Свої інтелектуальні здібності учні продемонстрували в конкурсі під на-

звою ,,Склади прислів’я’’ . А ось  конкурс «Збери слово» засвідчив, що справжнім козакам притаманні кмітливість та 

винахідливість. За підсумками двох етапів команди 5-А і 5-В здобули перші  місця. 

    Завершив свято конкурс отаманів. З давніх-давен говорили, що тільки сильний може бути отаманом і тільки той, що 

ніколи не здається. Щоб довести це, кожен із капітанів повинен протримати гирю якнайдовше на рівні грудей.  Наші 

маленькі, але нереально сильні школярі трималися з останніх сил, але все-таки дове-

ли, що кожен з них гідний звання отамана. Цьому сприяла і підтримка залу. 

     Доки судді підраховували  бали, глядачі та гості розгадували вікторину на тему 

козацтва, лунали гучні оплески п’ятикласників. Гарні новини оголосила член жу-

рі Самчинська Софія (голова міністерства екології): 

 5- Г клас ,,Ковалі’’ – 1 місце (з результатом 15 балів); 

 5-Б клас ,,Варта’’ – 2 місце (з результатом 12 балів); 

 5-А клас ,,Шабля’’ – 3 (з результатом 10 балів); 

 5-В клас ,,Сивий кінь'' – 4 місце (з результатом 7 балів). 

        Долучилась до привітань і директор школи  Сидорук Галина Олексіївна, яка 

повідомила, що на юних козаків у шкільній їдальні чекає солодкий сюрприз. Вболі-

вальники  гучно раділи один за одного та з гарним настроєм пішли додому. 

       Бути козаком – непросто, але кожен, хто брав участь у змаганнях– уже перемо-

жець. 

   Махнюк Ангеліна, учениця 8-А класу,   

   голова міністерства преси 

         У школі було проведено акції «Браслет нескорених» та «Лист солдату», до 

яких долучилися учні 5-11 класів. Представники учнівського парламенту поклали квіти до меморіальної дошки, яка 

встановлена  на честь учня нашого закладу Олександра Абрамчука, який загинув у АТО. 
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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! 


