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У перших тижнях жовтня спільними зусиллями 

батьків, працівників, БДЮТ  ми проводимо «День Здоров’я» 

у ході якого учні нашої школи розпалювали вогонь, в’язали 

вузли брали участь у смузі перешкод, та інших цікавих 

конкурсах, які організували нам працівники БДЮТ . За 

сумлінне виконання різноманітних завдань, ми отримували 

спеціальні грошові одиниці - «туристики». Приємно 

зазначити,що отримувати «туристики» нам допомагали 

класні керівники.  

 У ході «Дня Здоров’я» школярі проявили не аби яку ініціативність,брали участь  у 

різноманітних спортивних іграх,конкурсах. Ми отримали заряд позитиву і нової енергії на цілий  

рік .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

З’їсти козацької каші, позмагатися у спритності та дотепності змогли наші другокласники на святі 

«Соколят». Таке почесне звання отримують другокласники після року навчання у школі. За цей 

час вони повинні проявити себе як   гарні вихованці школи,здібні та старанні школярі. На 

пам’ятну найстаранніші соколята 3та4 класів вручали 

другокласникам емблеми на пам'ять. 

  
 

 

Підготувала: Репеха Соломія 



 

 

 

День Вчителя 
Красива осінь вишиває клени, а перший день жовтня 

дарує нам тепле і радісне свято - День учителя. Учитель- це 

одна з найважливіших професій. Вона – для обраних. 

Учителі щодня стоять перед прицілом сотень допитлитвих 

дитячих оченят і ведуть дітвору на вищі сходинки пізнання. 

Багато хто називає професію вчителя особливим 

покликанням і з цим не можна не погодитися, адже враховуючи  багато складнощів, що 

постають перед учителями кожен день, мимоволі задаєшся питанням - як вчителю вдається, не 

дивлячись на жодні проблеми, справлятися з величезним психологічним навантаженням і 

залишатися при цьому людиною мудрою і толерантною, чуйною і відповідальною.  

 4 жовтня в нашій школі відбулося 

традиційне святкування Дня вчителя. 

Свято для вчителів розпочалося ще у 

вестибюлі школи, де їх із теплими 

привітаннями зустрічали випускники,а 

по школі лунала чудова музика. У цей 

день обов’язки вчителів виконували 

одинадцятикласники. Директором 

школи був Круцько Степан Андрійович, 

а його заступниками-Горошок Христина 

Ігорівна і Даньків Олена Ігорівна.  Після 

уроків вчителі зібрались у актовому залі 

, де насолоджувались святковим 

концертом. Яскраві спогади у них залишив номер 5 класу , а 

учні 6 класу потішили усіх присутніх чарівним вальсом. 7 

клас приготував для вчителів чарівний номер, а класний 

колектив 8-А продемонстрував сценку про важливість 

української мови. 8-Б і 9 привітали вчителів добре відомими 

піснями, а учениця 10 класу зачарувала усіх грою на 

фортепіано. 

Свято вдалося на славу і в учителів залишилися 

приємні спогади про свій професійний день. 

 

 

 

 

      Підготувала : Солодка Олена 

 

 



 

 

 

 

На запрошення Голови Верховної Ради України законодавчий орган країни відвідали 

наші учні. Керівник учнівського самоврядування, президент школи, одинадцятикласниця 

Христина Горошок звернулася до Голови Верховної Ради України з листом, в якому 

попросила прийняти представників шкільного парламенту у Верховній Раді. Керівник 

парламенту України на прохання 

відгукнувся миттєво і запросив дітей до 

міста Києва. Лідерам учнівського 

самоврядування провели екскурсію 

будівлями Верховної Ради, їм розповіли 

про роботу законодавчого органу країни, 

його структуру та роботу комітетів. 

Найбільші враження учні отримали від 

перебування у сесійній залі, де їх 

особисто прийшов привітати голова 

Верховної Ради України Володимир 

Рибак. 

 Христина Горошок 

проінформувала Володимира Рибака про 

роботу шкільного парламенту, 

різноманітні шкільні свята та благодійні акції, що їх організують учні. «Ми не байдужі до 

свого майбутнього, до майбутнього нашої країни, - сказала вона. - Мета нашого учнівського 

самоврядування - створити, реалізувати високі лідерські якості у дітей». 

Голова Верховної Ради назвав роботу шкільного парламенту «дуже добрим 

прикладом», який, за його словами, може стати взірцем для роботи і органів місцевого 

самоврядування. Володимир Рибак подарував своїй колезі з Козови годинник на пам’ять про 

зустріч. Водночас, учні віддячили керівнику парламенту за зустріч новорічними прикрасами, 

які вони зробили власноруч. 

Під час спілкування школярі 

зазначили, що дуже хотіли б мати у своїй 

школі плавальний басейн і попросили 

керівника парламенту посприяти у 

завершенні його добудови. 

«Якщо я даю обіцянку, то я її 

виконую. Басейн треба зробити, треба 

добудувати і він у вас має бути. Це питання я 

беру на контроль. Думаю, що у співпраці з 

владою області, народними депутатами від 

Тернопільщини ми це зробимо», - заявив 

школярам Володимир Рибак. 

Очільник парламенту також пообіцяв найближчим часом відвідати Тернопільську 

область, а також завітати в гості до учнів Козівської загальноосвітньої школи I – III ступенів 

№ 2. 

Підготувала : Федик Христина 



 

 

 Українською катастрофою ХХ століття називає сучасна громадська думка голодомор 

1932 – 1933 років в Україні. Терор голодом, запроваджений сталінським тоталітарним 

режимом в Україні, заподіяв смерть мільйонам хліборобів. Адже від голоду, масових 

репресій і депортацій Україна втратила більше ніж за роки Першої світової та громадянської 

воєн. Для більш чіткого розуміння, чим же був Голодомор, слід акцентувати такі факти: 

 Нині є очевидним, що Голодомор 1932-1933 років в Україні був результатом 

спланованих системних заходів та виступив одночасно 

інструментом знищення соціальної бази народного опору 

Радянській владі в Україні, всесоюзної індустріалізації, 

застереженням Українському радянському урядові проти 

намірів проводити порівняно самостійну політику. 

 Кількість прямих та непрямих жертв Голодомору точно 

встановити на сьогодні досить важко. Між істориками 

тривають дискусії, скільки саме людей загинуло. Але так 

чи інакше йдеться про МІЛЬЙОНИ безвинних жертв. Для 

порівняння: сучасне населення Данії складає 5,2 млн. осіб, 

Австрії – 8 млн.; Болгарії – 8,5 млн.; Бельгії – 10 млн.; 

Угорщини – 10,3 млн. Тобто, під час Голодомору зникла ціла європейська країна. 

 З 18 по 23 листопада в школі проходив 

Тиждень пам’яті «Голгофа голодної смерті», 

метою якого є  увічнення пам’яті жертв 

голодоморів в Україні. Заходи, що проводилися 

протягом Тижня, були підготовлені учнями 10 – 

го класу, які взяли участь у пошуково – 

дослідницькому проекті «На Хресті Голодомору» 

під керівництвом вчителя історії Федик І.М. Учні 

підготовили документальний фільм за участю 

свідків Голодоморів «На Хресті Голодомору»; 

разом із вчителем малювання Вишневською Л.З. 

провели виставку творчих робіт «Голодомор в 

малюнках учнів». 20 листопада по всіх класах 

провели годину Пам’яті «Голгофа Голодної смерті». 21 листопада всі учні школи зустрілися 

із свідками Голодоморів 1932 – 1933рр. та 1946 – 1947рр. – Завійською Г.К. та Федик Я.М. 22 

листопада учні 11 – х класів провели конференцію «Соціально – економічні та політичні 

наслідки Голодомору 1932 – 1933рр». 24 листопада в 13.00 в  школі було організовано 

перегляд фільму «Голод – 33» (за мотивами повісті Василя Барки «Жовтий князь»).  

 Голодне лихоліття 33-го – не просто історична минувшина, а незагойна фізична і 

духовна рана українського народу, яка пекучим болем пронизує пам’ять багатьох поколінь. 

Сьогодні треба говорити про минуле задля майбутнього, адже безпам’ятність породжує 

бездуховність.  

        Підготувала: Аатаманчук Тетяна 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрусишин Оксана – майбутня вчителька. З нею приємно вести 

бесіду, коли в неї попросиш допомоги  вона з радістю 

допоможе  
Андрусишин Володимир – улюблені предмети: біологія і хімія, 

з ним ніколи не буває  сумно  

Бабій Володимир – дуже щедра людина, «натуральний блондин» 

Басара Володимир – на перший погляд тихий хлопець, але 

насправді він дуже  веселий та життєрадісний. Захоплюється 

туризмом  

Бондаренко Анжела – дуже мила і скромна дівчина, завжди 

підтримає і допоможе  

Василик Вадим – самостійна чи контрольна? Звертайтесь до 

Вадима, завжди допоможе, розумничка  

Гнатів Анатолій – його називають Анатоль.  Його мрія 

відвідати Францію, займається спортом також відповідальний 

та стриманий  
Громовик Сергій – з обличчя цього хлопця, ніколи не зникає 

усмішка, веселунчик  

Груб´як  Вікторія – талановита дівчина, має величезну силу 

волі  

Даньків Олена – має талан до музики, позитивна, приємна і 

цікава особа  

Загородній Ігор – його стихія це комп’ютери і все що з ним 

пов’язане  

Козицька Олена – особа, яка підтримає у важку хвилину, на неї 

можна покластися, завжди на позитиві  

Кузьма Андрій –  бувають моменти, коли він поринає у 

дитинство. Також дружелюбний  

Кульбаба Тетяна – весела, вміє підтримати, хороший психолог 

 

Стельмащук Сергій – скромний, відважний у деяких поступках    

Лаб´як Тарас – спокійний, врівноважений, загадкова особистість 

 

Підготували: Козицька О., Даньків О.  



 

 

 

     Настала черга писати статтю про наш 10 клас.   

     Учні цього класу творчі та непередбачувані. Їм залишилося лише 2 роки навчатись у 

школі. Проте вони й надалі намагаються зробити чимало хорошого для нашої школи. 

Більше половини класу є членами учнівського парламенту. Цього року в 10 клас 

прийшло 8 нових учнів, та вони дуже швидко влились в колектив і стали одним 

дружнім, великим класом. Всі учні цього класу полюбляють грати волейбол, тож не 

дивуйтесь, що їх ви часто можете побачити в спортзалі. Крім того, що наші друзі є 

спортивними, вони ще дуже гарно навчаються. Як казали дівчата « Ми не привикли 

приходити з олімпіад чи конкурсів без призових місць!». Справді, чимало перемог у 

конкурсах цей клас приніс школі. Також, у класі є свій діджей. Андрій Футко разом з 

Русланом Ціцюрою зажди допомагають вчителям з музичним оформленням різних 

заходів. Христя Федик, Олена Солодка, Руслан Ціцюра і Андрій Футко відвідують 

танцювальний гурток. Наталя Судомир, Христя Сонсядло, Христя Федик і Таня 

Мордвінцева захоплюють чудовою грою на різних музичних інструментах. «Одного 

разу на 8 Березня хлопці нам організували справжній концерт! Ми були дуже здивовані і 

щасливі, адже жодний клас, такого не організовував» - відгукаються дівчата. Їхній 

класний керівник Волкова Леся Петрівна з турботою ставиться до всіх учнів класу. 

«Вона найкраща вчителька, завжди нам допоможе у вирішенні проблемних питань, у 

суперечках знаходить компроміс. Вона є доброю, щирою, розумною. начитаною, як 

справжній " мовник". Нам з нею залишилося провести 2 роки , вона старається нас 

спрямувати на правильний шлях у майбутнє. Вона нам стала другою мамою, » - з 

захопленням розповідають учні.  

10 клас дуже любить разом подорожувати і проводити час на свіжому повітрі. Вони 

побували у Збаражі, Вишнівці, Джурині. Частина класу відвідали Львів та покупались в 

аквапарку. Проте, за ці 2 роки 10 клас хоче ще побувати в багатьох красивих куточках 

України.   

Ось такі оригінальні і неповторні учні 10 класу!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знайомство з класом провела:  Атаманчук Тетяна 

 

 

 

 



 

 

        5 

клас              8-А клас 
 

Ярошевська І.-14.10                                                         Мандзій Р.-12.10 

Хвастик Т.- 19.10                                                             Павлюс М.-15.10 

Стасишин С. -28.10                                                        Кравчун О.-21.10 

Бурштинський В. -12.11             Сонсядло А.-29.11  

Атаманчук У.-14.11                                                                                  

Процик М.- 21.11  

                                                                                                           8-Б клас 

       6 клас                         Рудик Т.- 24.10 
Ціцюра Д.- 07.11                                                             Кіт Д.-25.10    

Лєснікова Н.- 29.11                       Пшенишняк Р.-27.10 

Репеха С.-30.11              10 клас                  Кравець О.- 30.10

                         Юхнович В.- 13.10 

                                             Халуп’як Т.-02.11                                               

    7 клас                                                                    9 клас 

Поляк А.-03.10                    11-А клас                      Штокало С.-19.10 

Громовик М.-21.11      Громовик А.- 14.11       Бабій  Д.- 01.11 

     

  
                        Сніговичок  із ниток 

             Матеріали: 

 Нитки, повітряні кульки  
 Клей ПВА, велика голка 

 Пластилін 

 Гофрований папір 

 

Візьми клей, проткни його голкою з ниткою. Так нитка просочиться клеєм. Тепер забери 

голку.Наповни 4 кульки повітрям так, щоб вони вийшли різних розмірів (голова, тулуб, 2 руки). 

Кожну кульку обмотай білими нитками так, щоб вони щільно прилягали до кульок.  Залиш 

кульки на деякий час, щоб вони добре висохли та стали твердими . Коли всі кульки висохнуть , їх 

за допомогою голки можна лопати. Тепер наші формочки-заготовки готові стати сніговичком. 

Склей кулі з ниток  між собою, притискаючи їх одна до одної. А зараз застосуй всю свою уяву 

та винахідливість і і виготов сніговичку обличчя. Носик можеш зробити з пластиліну, щічки 

намалюй звичайними рум'янами, очі намалюй та виріж з паперу, усмішку, шарф,шапку і мітлу 

виготов із гофрованого паперу. Нехай цей сніговий герой завжди дарує гарний настрій та 

занурює у чарівний світ зимової казки! 
       Підготували: Щупляк Д., Солодка О. 



 

 

 

 

 

 

 Цікаво почути звичного нам Діда Мороза на мовах різних країн світу. Проте, усі ці "Діди Морози" 

відрізняються від нашого не лише назвою, а й історією походження та виглядом. 

Австралія, США - Санта Клаус. Американський дідусь носить ковпачок і червону курточку, палить 

трубку, подорожує по повітрю на оленях і входить в будинок через трубу. Австралійський Дід Мороз 

такий же, тільки в плавках і на скутері (ви знаєте, жарко першого січня в країні кенгуру :-) 

 

Австрія - Сильвестр 

Алтайський край - Соок-Таадак 

Англія - Батечко Різдво 

Бельгія, Польща - Святий Миколай. Як свідчить легенда, він залишив поселила 

його, золоті яблука в черевичку перед каміном. Це було о-очень давно, тому Святий Микола 

вважається найпершим Дідом Морозом. Він їздить на коні, одягнений в митру і білу єпископську 

мантію. Його завжди супроводжує слуга-мавр Чорний Пітер, який за спиною несе мішок з 

подарунками для слухняних дітей, а в руках - різки для пустунів. 

Греція, Кіпр - Святий Василь 

Данія - Юлетомте, Юлеманден, Святий Ніколас 

Західні слов'яни - Святі Мікалаус0 

Італія - Бабо Наттале. Крім нього, до слухняних дітей приходить добра фея Бефана (Ла Бефана) і 

дарує подарунки. Пустунам же дістається вуглинка від злої чарівниці Бефани. 

Іспанія - Папа Ноель 

Камбоджа - Дід Жар 

Карелія - Паккайне 

Китай - Шо Хін, Шен Дань Лаожень 

Колумбія - Папа Паскуаль 

Монголія - Увлін Увгун в супроводі Зазан Охин (Снігуронька) і Шини Жила (хлопчик-Новий рік). Новий 

рік в Монголії співпадає з святом скотарства, тому Дід Мороз носить одяг скотаря. 

Нідерланди - Сандерклаас 

Норвегія - Ніссе (маленькі домовики). Ніссе носять в'язані ковпачки і люблять смачненьке.) 

Росія - Дід Мороз, Дід Тріскун, Морозко і Карачун в одній особі. Він трохи суворий на вигляд. Носить 

шубу до землі і високу шапку, в руках у нього крижана палиця і мішок подарунків. 

Румунія - Мош Джеріле 

Савойя - Святий Шаланд 

Узбекистан - Корбобо і Коргиз 

(Снігуронька). У узбецькі кишлаки в 

новорічну ніч верхи на віслюку в'їжджає 

«сніжний дідусь» в смугастому халаті. 

Це і є Корбобо. 

Фінляндія - Йоулупуккі. Таке ім'я йому 

дане не дарма: «Йоулу» означає Різдво, а 

«пукки» - козел. Багато років тому Дід 

Мороз носив цапову шкуру і подарунки 

розвозив на козлі. 

Франція - Дід Січень, Пер Ноель. 

Французький «Дід Січень» ходить з палицею і носить широкополий капелюх. 

Швеція - Кріса Крінгл, Юлніссан, Юль Томтен (Йолотомтен)  

Японія - Одзі-сан          Підготував: Богдан Рокецький 

 



 

 

 

 

 

 

 

Доброго дня! Недавно, лише місяць назад, відзначався всім відомий Хеловін. 

Спочатку я б хотіла розповісти про деякі факти і розвіяти кілька міфів, зв’язаних з цим днем. 

Слово Halloween згідно з словником означає  All-Hallows-Even  або простіше «Вечір всіх святих» і 

це є сугубо шотландське словосполучення. Взагалі, цей день з самого початку відзначався лише в 

Шотландії і Великобританії, через кілька десятків років перекочував до Америки, де набув 

шаленої популярності. Також можна провести паралель з іншим ірландських святом Самайн, 

завдяки якому, напевне, і з’явився Хеловін.  Тоді було прийнято розповідати легенди для 

заспокоєння душ мертвих і проводилися обряди. 

Зараз Хеловін асоціюється з костюмами різних персонажів, солодощами та іншими 

весел остями для дітей. Якби дивно не звучало, але найпопулярнішими костюмами є образи 

найрізноманітніших вампірів, з якими ви, напевне, знайомі завдяки книзі і фільмам «Сутінки». 

Особисто я , негативно ставлюся до такого роду літератури і вважаю її нецікавою, і написаною 

лише для дівчат підліткового віку, щоб заробити побільше грошей. Така література до 

неможливого спотворює образи, колись таких страшних істот. Можливо, вам на очі попадалася 

книга чи фільм «Щоденники вампіра», яка є на кілька сходин вище ніж попередній твір. Але я 

хочу розказати про «родоначальника» цієї всієї вампірської теми, в 

минулому шалено популярний «Граф Дракула» Брема Стокера. 

Стокер народився в Ірландії. В дитинстві багато хворів, але 

перейшовши цей період поступив в математичний університет, був 

непоганим спортсменом. Після закінчення працював простим 

службовцем і писав статті в місцеву газету, де його помітив актор 

Генрі Ірвінг. Від цього часу Стокер починає серйозно займатися 

літературою, знайомить з такими письменниками, як Конан Дойль, 

Оскар Уальд (на коханій, якого він одружився) і Джеймсом 

Вістлером.  

А тепер про саму книгу: Молодий юрист з Лондона Джон Харкер  

поїхав в Трансільванію (Карпатські гори), з ціллю продати 

нерухомість місцевому аристократу на ім’я Дракула. Харкер продає графу залишений маєток, але 

Дракула виявляється безсмертним вампіром, якому потрібні нові володіння. Залишивши Харкера 

помирати в старому замку, граф вирушає до Лондона в ящику з рідною землею 

Завдяки цій всесвітньо відомій книзі сформувалися найважливіші 

канони щодо вампірів, зробивши Стокера і його сім’ю, якій досі 

належать права на книгу, відомими.  

Мені дуже сподобалося в книзі, що вона написана у 

формі щоденника або листування. Персонаж від імені якого йде 

розповідь записує усе що з ним відбувається. По кусочках, але ми 

отримуємо цілісну і повну історію. Також Стокер написав багато 

вампірських рис, які вважаються зараз класико. Накшталт, часника, 

хвойного кілка і гроба, в якому вампіри сплять в день. Зараз, ця 

книга виглядає трохи наївною, хоча в минулі роки вселяла страх і 

жах в читаючих. Дочитавши до кінця були деякі недосказання, які б 

потребували конкретних пояснень. І персонажі теж недостатньо 

розкриті, акцент більший робиться на діях ніж характерах. Я 

оцінюю цю книгу 6.5\10.  Я би радила читати її лише людям, які 

цікавляться всією цією кривавою темою. 

І пам’ятайте, часник підносить ваш імунітет! 

Підготувала : Волкова Тетяна  



 

 

 

Пилипівка — піст перед празником Христового Різдва 
 

 Різдво Христове – дивовижний час, коли серце наповнюється радістю від очікування 

народження Христа. Аби осягнути це диво, потрібно гідно підготуватися. І такою 

підготовкою є  Різдвяний піст, який розпочинається 28 листопада  і триватиме сорок днів – 

до самого свята Різдва. 

 Цей піст також називається Пилипівкою — від імені апостола Филипа. Після 

Вознесіння Господнього апостол Филип проповідував Слово Боже в Галилеї, Греції, Сирії, 

Малій Азії, Лідії, за що його розіп’яли на хресті. 

 Відомо, що піст – особливий час для християнина, але насамперед це час духовного 

очищення, а не дієти. Святитель Іоанн Златоуст писав, що «один тільки піст не вводить на 

небо, якщо не має своєї сестри – милостині, бо милостиня – то крила молитви; коли зробиш 

молитві крила, то вона піднесеться на небо...». Тож, головне в піст – не забувати про 

милосердя і молитву. 

 Різдвяний піст менш суворіший, ніж Великий і Успенський — за уставом у вівторок, 

четвер, суботу та неділю дозволяється вживати рибу та їжу з рослинними маслами.  

 Разом із тим, за сучасних умов життя, Різдвяний піст є найспокусливішим, оскільки на 

нього припадає також світське свято Нового року. Тому головне — уміння  греко-

католицьких  людей  розуміти, що Новий рік – це мирське свято,  Різдва . Треба зуміти й 

дотриматись посту, й не образити тих людей, які зустрічають Новий рік. Ми маємо не 

доводити іншим, що це гарно, а то погано, а просто показувати іншим приклад своєю 

поведінкою — молитвою та постом. 

 Головна ідея посту полягає у поєднанні 

фізичного посту з духовним. По закінченні його 

православні святкують Різдво Христове. Звідси і 

назва — Різдвяний піст. Під час цього посту 

забороняється вживати м'ясні, молочні страви, а також 

яйця. Дозволено споживати в середу і п'ятницю 

рослинну їжу без олії, а у вівторок, четвер — рослинну 

їжу з олією. В суботу, неділю до 2 січня, а також на 

великі свята дозволяється вживати рибу. Допускається 

полегшення посту. Піст полегшується для тих, хто 

хворіє або працює на важких роботах, вагітних, годує 

грудних дітей. Під час посту заборонено звершувати лише вінчання. Щодо інших треб, 

наприклад, хрещення, — то вони проводяться незалежно від того, є піст чи його 

немає.Львівський Синод (1891) дещо злагіднює різдвяний піст, дозволяючи в понеділок, 

середу й п'ятницю набіл, а инші чотири дні тижня м'ясні страви, але зобов'язує священиків 

відмовляти п'ятдесятий псалом, а миряни мають проказувати: п'ять «Отче наш» і п'ять 

«Богородице Діво» перед обідом і перед вечерею. 

             
       Підготували: Проскуренко.Т  Рокецька.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://orthodoxy.org.ua/content/arkhimandrit-filaret-zverev-post-izobrazhaet-sostoyanie-chelovechestva-pered-rozhdestvom-13706
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

 

 

     Цікаві факти про музику? 
 

1. Найдовша пісня триває 1000 років. Її виконує спеціально-запрограмований комп’ютер. 

31 грудня 1999 року, пісня буде тривати до 31 грудня 2999 року. А потім розпочнеться знову. 

2. Найголосніша група – “Kiss”. На їхньому концерті в Канаді в 2009 році був 

зареєстрований звук силою 136 децибелів. 

3.  Мортен Харкет, з групи «А-ха» став рекордсменом по найбільш подовжувальній ноті. 

В пісні «Summer moved on», він утримував ноту продовж 20,2 секунди. 

4. Бестселлер всіх часів і народів в області музики рахується сінгл «White Christmas». В 

1942 році було продано більше 50 мільйонів копій, що не зрівняється ні з чим іншим на 

сьогоднішній день. 

5.Найшвидший репер може вимовити 23 склади в секунду. Хлопець з Південної Кореї 

попав в Книгу Рекордів Гіннеса і його рекорд до цього часу ніхто не побив. 

 

 Рок-музика 
Рок-музика - захоплення багатьох. Це вже стало способом життя, виявом емоцій та 

поглядів. Проте, навіть найзавзятіші фанати не завжди знають, що: 

1. Людські вуха здатні сприймати до 85 децибел без шкоди для здоров'я, а на рок концертах 

гучність досягає 120. 

2. Знайомий всім жест "Коза" вперше був використаний вокалістом "Black Sabbath", Ронні 

Джеймсом Діо. До цього цей жест використовували, щоб відганяти злих духів. 

3. Вчені довели, що люди, які слухають важку музику мають розвинутіший інтелект. 

4. Оззі Озборн в 1982 році намагався відкусити голову кажанові. Він стверджував, що 

приняв його за гумового. Концерт був призупинений, тому що кажан покусав Озборна і 

останній був направлений в лікарню для прививки від шаленості.  

5. В Фінляндії з 1966р. проводиться конкурс з гри на неіснуючій гітарі. Переможець 

отримує справжню електрогітару. 

6. Один із жителів Швеції був визнаний інвалідом через свою залежність від рок-музики. 

Йому навіть призначили пенсію. 

7. В одному англійському замку був проведений рок концерт, після якого з замку повтікали 

всі щури. 

8. Найкоротша пісня в історії року - це пісня Napalm Death - You Suffer. Вона триває 1.316 

секунди і має тілкь одну фразу, що перекладається як:"Ви страждаєте - але навіщо?" 

Музика: 

 Допомагає недоношеним дітям 

 Покращує пам'ять 

 Оживляє пониклі рослини 

 Відновлює після травм мозку 

 Запобігає втраті слуху 

 Зцілює «розбите серце» 

 Підвищує спортивні досягнення 

 Робить сприйнятливим 

 Зменшує біль 

 Покращує смакові якості 

 

       Підготували:Тютюнник Віка; Кравчун Оля 



 

 

Спорт у школі 
Легкоатлетичний крос 

 3 жовтня відбулися змагання у легкоатлетичному кросі, де учні нашої школи зайняли ІІІ 

призове місце у загальному заліку. Також, І місце серед дівчат зайняла учениця 10 класу Федик 

Христина. До складу шкільної команди легкоатлетичного кросу входять: Федик Христина, 

Солодка Оксана, Павлюс Марія, Андрусишин Володимир, Сов'як Василь, Рокецький Богдан. 

31 жовтня змагання з волейболу (хлопці) 
 Змагання відбулися серед таких команд: учні з гімназії, школи №2 та команди із с. Кального. 

Наша школа показала хороший результат та зайняла почесне 2 місце. До складу команди 

входили такі учні: Гнатів Анатолій, Штокало Сергій, Вацлавський Юрій, Андрусишин 

Володимир, Юхнович Віталій, Андрушко Василь, Круцько Степан, Лабівський Юрій. 

14 листопада 
 Зона волейбол - дівчата. Ми зайняли 1 місце - за технічною поразкою суперників. 

Олімпіада з фізичної культури та спорту серед шкіл І-ІІІ ст. 
 16 листопада відбулася районна олімпіада з фізкультури, в якій приймали участь учні нашої 

школи Груб'як Олена та Штокало Сергій. Завдання були не з легких, але наші учні показали 

себе на високому рівні та зайняли призові місця: Груб'як Олена - 1 місце та  

Штокало Сергій - 2 місце 

20 листопада волейбол серед дівчат 
 Волейбольна команда дівчат нашої школи: Худко 

М., Пащак Н., Павлюс В., Павлюс М., Груб'як О., 

Даньків О., Атаманчук Т., Скавінська Г., Лапунько А.. 

 На базі школи №2 відбулися змагання з волейболу 

серед таких команд: команди із с.Городище, с. 

В.Ходачків, с. Ценів, ЗОШ №2 

Зайняті місця:  

І- ЗОШ №2 

ІІ- Городище 

ІІІ- Ценів 

       

Підготувала : Ганна Скавінська 
 

 

 

   
 

Головний редактор : Федик Христина 

Заступник : Репеха Соломія 

Атаманчук Тетяна, Солодка Олена, Кравчун Ольга, 

Тютюнник Вікторія, Волкова Тетяна, Боднарук 

Тетяна, Рокецький Богдан, Рокецька Оксана, 

Проскуренко Тетяна, Скавінська Ганна 
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