
День Вчителя 
 Вчитель - непроста та благородна професія. Вчителі - це ті 

люди, які допомагають нам пізнавати світ день за днем. Вони не 
тільки вчать нас математиці, літературі або фізиці тощо. Вчителі 

докладають зусиль, щоб ми були дружніми, ввічливими, 
старанними та розвивали свої здібності й таланти. Адже учитель є 
не тільки викладачем якогось предмету, він також вихователь для 

дітей та підлітків. Кожен день в 
школі неможливий без учителя, 

нехай навіть тільки один з них вважається його 
професійним святом. У День вчителя школярі йдуть до 
школи з букетами квітів, а 

вчителі приходять особливо 
ошатні, гарні, усміхнені. У такий 

день соромно прийти з 
невивченими уроками. Ми зазвичай вітаємо наших вчителів всім 
класом, а нашій класній керівниці даруємо квіти.  

Кажуть, що для вчителя справжнє свято - це бачити успіхи 
своїх учнів. А також усвідомлювати, що його старання і зусилля 
допоможуть нам в майбутньому, що вони не пропали дарма.  

 7 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 

Футко Андрій Михайлович, а його заступниками – 
Ковальчук Владислав Миколайович та Фик Олег 

Васильович. На великій перерві учні 5 -10 класів під 
керівництвом дев’ятикласниць, станцювали святковий 
флешмоб.  Після уроків вчителі зібрались в 

учительський, яку одинадцятикласники назвали «кімната релаксації», де насолоджувались 
святковим концертом. Учні 11 класу підготували невеличку казку, в якій розповідалось про 

чарівне царство – нашу чудову школу. Свято вдалося на славу і в учителів залишилися 
приємні спогади про свій професійний день. 

 

 
Підготувала : Федик Христина 



 
 

 
 

 
Сьогодні права є дуже важливими в нашому житті. 

Хто знає права, той править світом. З 10-14 жовтня 2014р. у 

місті Тернополі проходив XII Всеукраїнський турнір 
юних правознавців. Команда нашого району була 

представлена учнями нашої школи Федик Христиною 
(XIклас), Атаманчук Тетяною (IXклас). Команду готувала 
вчитель історії і права, вчитель-методист Федик Ірина 

Миколаївна. Команда Козівського району була нагороджена 
Дипломом ІІІ ступеня.  Капітаном команди була Федик 

Христина, яка п ідтримувала дівчат і надавала їм впевненості. 
Це було так пізнавально і цікаво! Дівчата достойно 

представили наш район.  

На турнір приїхало 20 
команд зі всієї України : 

Одеси, Запоріжжя, 
Харкова, Волині та ін.. І тільки 3 команди з Тернопільської 
області, в тому числі і наша команда «ТІК».  Більшість із 

команд були з спеціалізованих шкіл із поглибленим 
вивченням правознавства.  
  По завершенню турніру, ми побували на екскурсії у 

Кременці, на горі Боні і у музеї УПА. Ми були дуже 
задоволені, що брали участь у цьому турнірі, адже ми і 

знайшли нових друзів, і отримали великі знання.  
Підготувала : Атаманчук Тетяна 

 

 
 

 
 

7 жовтня відбулася посвята в Соколята для другокласників!Вступаючи до лав 

товариства  «Сокіл», школярі урочисто 
поклялись вивчати історію України,віддано 

нести традиції українського народу,рости 
смілими та чесними,порядними і сумлінними. 
Шанувати культуру свого народу,бути 

гідними спадкоємцями слави великих 
гетьманів,зростати справжніми захисниками 

своєї Вітчизни!Також маленькі 
другокласники гарно та щиро співали пісні та 
розказували віршики. Після цього урочистого 

дійства для збірних команд учнів 3-4 класів 
проводились спортивні ігри, які включали в 

себе 7 конкурсів. Проте на завершення 
змагань, обидві команди були дуже 
спритними, активними та швидкими, тому 

перемогла дружба.  
 

Підготувала : Кравчун Ольга  



 
 

11 жовтня відбулися загальношкільні батьківські збори з питань роботи  школи в 

осінньо-зимовий період, раціональне використання енергоресурсів, проведення виховних 

заходів щодо поведінки учнів при виявленні вибухонебезпечних предметів. В роботі зборів 

взяв участь головний інспектор Козівського РС управління ДСНС 

України у Тернопільській області Ігор Олегович Тріль, 

адміністрація школи. 

30 жовтня школярі YIІ , IX «Б» класів здійснили 

екскурсію на тему : «Знай , люби свій рідний край» по маршруту 

Золочів - Підгірці – Олеськів - Збараж. Керівники екскурсії - 

класні керівники Федик Ірина Миколаївна.  

5листопада  відбулася тематична інформаційно – пропагандиська година приурочена 

96-й річниці проголошення Західно – Української Народної республіки . Захід провели 

класоводи, класні керівники. Матеріал підготувала керівник гуртка ВПВ Швець Галина 

Степанівна. 

7 листопада учні 9 класів під керівництвом Атаманчук Надії Любомирівни провели 

заняття з біології у пункті переливання крові Козівської ЦРЛ., де вони мали змогу на практиці 

поглибити знання про переливання крові, проблеми донорства в Козові. Цікаву та змістовну 

розповідь школярам провела досвідчений працівник Цьопик Руслана Олександрівна, з 30 – 

літнім стажом роботи.  

12 – 13 листопада в Полтавському національному 

педагогічному університеті ім. В. Короленка проходив 

Всеукраїнський науково – практичний семінар "Інноваційні 

технології в системі літературної освіти України". Участь у 

семінарі брала вчитель світової літератури Голяс Світлана 

Євгенівна. Програма семінару включала такі заходи: 

круглий стіл на тему «Підручник нового покоління: 

інноваційні стратегії, зарубіжний і вітчизняний досвід»; відкриті лекції професора; зустріч зі 

студентами і викладачами факультету філології та журналістики і презентацію досвіду 

учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»; літературну вітальню «Нові 

переклади творів зарубіжної літератури» та презентацію книжки «Гейне відомий і невідомий», 

екскурсію Полтавою та гоголівськими місцями Полтавщини. 

15листопада учні 5-Б, 6, 9-Б класів під керівництвом вчителя української мови та 

літератури Шевчук Віра Йосипівна провели літературно-музичну композицію, приурочену 

Дню писемності та мови. 

19 листопада учні 7 класу здійснили 

навчально-виховну екскурсію в музей репресованих і 

політв’язнів м.Тернополя, а також відвідали 

драматичний театр, де переглянули виставу «Наталка 

Полтавка». Екскурсію організували батьківський 

комітет та класний керівник Федик Ірина Миколаївна. 

 



 
 

 
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. Адже від голоду, масових 

репресій і депортацій Україна втратила більше ніж за роки. У 
нашій школі щорічно проводиться вшанування померлим у 

Голодоморі 1932-1933рр. У суботу, 22 листопада, учні 5 – 8 класів 
вшановували пам’ять у актовому залі, а учні 9 – 11 класів ходили у 
центр міста, до пам’ятника Матері Божій. 

 

 
Зима, що нас змінила, дарувала нам багато переживань – радісних і величних, трагічних і 

болісних. Для кожного це була особлива зима. Протягом наступних тижнів і місяців будуть 
нагоди згадувати і по-новому переживати події Майдану – спів і світло ліхтариків та біль втрат, 

проте зараз я хочу зупинитися на тих, перших, які вийшли на Майдан Незалежності з простим 
гаслом «Янукович, підпиши!». Ці перші - це свідки нашої 
Революції, нашого паломництва від страху до гідності, 

яке ми лише розпочали. Те, що відбулося на Майдані 
Незалежності в Києві і на майданах в багатьох містах 

України та закордоном, здивувало весь світ. Захоплював 
мирний протест і приголомшила чиста жертва Небесної 
Сотні. Україна заплатила високу ціну за свій 

європейський вибір на Майдані і продовжує платити у 
війні на Донбасі. Ця ціна показує нам, що ми здобуваємо 

щось прецінне, що не вимірюється безвізовим режимом 
чи зоною вільної торгівлі. Ми відвойовуємо власну 
розтоптану гідність, Богом нам дану і свідчимо про неї світові.  

Наша школа є патріотичною та відданою своїй державі. Ми стараємось якомога більше 
долучитись до нашої української війни. Намагаємось допомогти воїнам, які зараз захищають 

нас від російських терористів. Зокрема, 23 листопада був проведений благодійний ярмарок у 
Козівському районному будинку культури з ініціативи класних керівників , парламенту школи   
, педагога-організатора, отця Романа, у якому взяли участь учні 5 – 11 класів. Виручені кошти в 

сумі 900 гривень передали на потреби воїнам –землякам 
, які перебувають у зоні АТО. 27.11.2014 р. в школі 
відбувся фестиваль «Свята Покрова» , метою якого було 

вшанування пам,яті Українськиї січових стрільців, 
Героїв майдану та воїнів АТО. У фестивалі взяли участь 

усі класні колективи, громадкість селища, парох 
місцевої парафії о.Роман. Перед урочистими заходами 
проведено благодійну ярмарку, де вилучені кошти в 

сумі 3159 гривень 35 копійок передані воїнам–землякам, 
які перебувають в АТО .  

Підготувала : Федик Христина 

 



 
 

 
 

 
10 жовтня за доброю традицією, наша школа 

вирушила на довгоочікуваний всіма 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, яким ми дуже вдячні. За сумлінне виконання 
завдань, ми отримували спеціальні грошові одиниці 

«туристики». Приємно зазначити, що отримувати 
туристики, своєю наполегливістю і завзяттям,  нам 

допомагали класні керівники. Також, на галявині, 
старшокласники провели посвяту в 5-класники. Для 
цього наймолодшим учням довелося пройти 

випробування. Згодом, вони склали клятву п’ятикласника. На завершення посвяти,  учні і усі 
бажаючі посмакували чудодійним узваром від матінки-природи, щоб школярам додалося 

наснаги і сили з легкістю нести звання 
п’ятикласника, а класні колективи 
підготували їм чудові подаруночки.  

Завдяки чудовому Дню Здоров’я, ми 
отримали заряд позитивної енергії на цілий 
рік. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Двадцятого жовтня у нашій школі було проведено чергову толоку з благоустрою 
шкільного подвір,я ,  
в якій прийняли участь учнівські колективи п’ятих - одинадцятих класів, вчителі та технічні 

працівники школи . Транспорт для вивезення сміття виділило ПП «Агроінвест».  
 

 
 
 

 

 

 
Підготувала : Репеха Соломія 



 
 

 
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 

 



 
        

11.Допоможи віслюку дістатися до сіна (олівець чи ручку не використовуй, слідкуй очима)  
 

 
 

2. Перевір свою здатність використовувати кілька дій одночасно. Уважно подивися на 

малюнок і спробуй якнайшвидше записати цифри у стовпчики (час виконання обмежений, 

включи секундомір) Спочатку знайди і запиши чорну цифру, потім – білу.  

Чорні цифри знаходиш і записуєш від 1 до 10.  

Білі цифри знаходиш і записуєш від 10 до 1.  

                                                                                    
                                2                           9                             

                                         10   9     2        Білі цифри Чорні цифри  

                                        4      5         8 

                    7      6      8          10     1            6 
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Якщо відволікаєшся, губиш цифри або витратив на завдання більше 3хв., розподіл уваги у тебе поки не високий,    

не намагайся робити кілька справ одночасно. Краще розподіли час так, щоб виконувати їх по черзі.  

Підготував : Рокецький Богдан  



 

А чи знаєте ви що…? 

  Цікаві факти про українську мову: 

- Українська мова є однією з 

найпоширеніших мов в світі і за 

кількістю носіїв займає 26-те 

місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов 

слов’янського походження після російської мови.  

- Найбільш вживаною літерою в українському 

алфавіті є літера “п”. Також на цю літеру починається 

найбільша кількість слів. Тоді ж як найрідше вживаною 

літерою українського алфавіту є “ф”. В українській мові 

слова, які починаються з цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов.  

- Найдовшим словом в українській мові є назва одного з пестицидів 

“дихлордифенілтрихлорметилметан”.  

- Найбільша кількість синонімів є у  слова «бити» — 

45. 

- Цікавим фактом про українську мову є те, що 

вона входить до трійки найкрасивіших мов в світі. На 

мовних конкурсах в Італії на Франції її визнавали другою 

за мелодійністю мовою світу, перша італійська. Інші 

джерела говорять про бронзу української мови на цьому 

конкурсі, друге місце за французькою, а 4 місце займає перська мова.  

– Найчастіше серед іменників вживається слово «рука», серед дієслів — «бути», прикметників 

— «великий», займенників — «він». 

- Найбільшу кількість значень має абревіатура ПК. Це 

персональний комп’ютер, палац культури, паровий кран, 

передній край, перфокарта, Петербурзький комітет, 

Петроградський, комітет, підбирач-копнувач, пістолет-

кулемет, Пітерський комітет, предметний каталог, 

Повітряний кодекс, пожежний кран, польовий караул, 

постійний комітет, променевий кінескоп, проміжний 

конденсатор, прохідницький комбайн, прядильно-

крутильна (машина), парсек та інші.  

- Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір 

“Заповіт” Т.Г.Шевченка: 147 мовами народів світу.  

         Підготували: Тютюнник Вікторія та Кравчун Ольга 



З давнього часу, ще із старозавітних та 

новозавітних часів піст та молитва були 

фундаментом християнського життя та й до 

сьогоднішнього дня залишаються такими. 

Досить часто ми навіть не усвідомлюємо цих 

великих дарів, можна сказати знарядь, до 

спасіння нас самих та наших рідних та близьких. 

Молитва і піст стоять пліч-о-пліч у боротьбі 

проти сил темряви, які хочуть будь-якою ціною 

занапастити нашу, звести її на манівці.«Як каже 

Святе Письмо, людина була створена на Божий образ і Божу подобу. Після гріхопадіння та 

після кожного сподіяного гріха людина все більше втрачає божу подобу, втрачає саму себе. 

Трагічним є не лише те, що вона губить красу Божої подоби, а й те, що людина свою духовну 

потворність та рабство гріха починає розглядати як нормальний стан. Лише в живому діалозі з 

Богом вона знову правдиво пізнає себе такою, якою може і повинна бути. Бо, як Божий образ, 

людина пізнає власну високу гідність лише тоді, коли має перед собою за співрозмовника свій 

первообраз, свій «оригінал»…»  

Молитва це є ліки для нашої душі, засіб для нашого 

спасення, та й не тільки нашого, вона може стати 

порятунком для цілого світу. Бо ж молитва це є розмова з 

Богом, а людина, яка щиро молиться, клячить у молитві з 

ревністю і скрушеним серцем є вислухана Богом, і дістає 

ласки про які просить для себе та інших.Також необхідно 

підкреслити роль молитви під час посту, чи, точніше, їхній 

взаємозв’язок. Бо так само як надмірне споживання їжі часто 

являє собою замінник незнайденому сенсу життя, спробу 

погасити голод душі тілесною їжею, так, можливою і, на 

відміну від попередньої, цілком відповідною людській природі 

і позитивною є супротивна тенденція, коли молитва замінює 

їжу. Таким чином людина спрямовує пожадальну частину своєї душі до Бога, реагуючи на 

духовну тугу, що підіймається з її глибин. Більше того – така заміна є відповідною людській 

природі. Бо завданням їжі є дарувати життя, однак його краще виконує молитва – контакт із 

Богом – Життям і Джерелом життя всього сущого, а «їжа сама по собі немає життя і не може 

його породити».Отож молитва і піст – головні добрі діла у нашому повсякденному 

християнському житті, наша підтримка і шлях до спасіння нас, наших рідних, близьких, та й 

цілого світу. Це є торжество серця і духу, діалог із Творцем. 

Підготували: Футко Анна, Проскуренко Таня, Рокецька Оксана 



 

Спорт у школі 
 

14.11.14р. відбулися зональні змагання з 

волейболу в рамках XIX Спортивних ігор 
учнівської молоді Козівщини. Команда дівчат гідно 
представила школу, зайнявши  1 місце і увійшли в 

фінал, 2 місце взяла гімназія.  Команду готував   
вчитель фізичного виховання Пуківський Василь 

Зеновійович. 
Склад команди : Груб’як Олена, Павлюс 

Василина, Лапунько Алла, Скавінська Ганна 

,Атаманчук Тетяна, Судомир Наталя, Павлюс 
Марія, Самота Наталя. 

                                                                              
17.11.14  відбулися зональні змагання із 

волейболу серед хлопців. Наші хлопці гідно 

представили школу взявши 1 місце і увійшли в 
фінал, 2 місце взяла гімназія, 3 місце с. Кальне.  

Команду готував вчитель фізичного виховання 
Пуківський Василь Зеновійович. 

Склад команди: Штокало Сергій, 

Вацлавський Юрій, Андрусишин Сергій, 
Дубельт Володимир, Лабівський Юра, Фик 

Олег, Юрчак Дмитро, Ганас Володимир, Кусень 
Павло. 

 

Підготувала  Скавінська Ганна  
 

 
 
 

                                        

 

   

 

 

Головний редактор : Федик Христина і Репеха 

Соломія 
 

Атаманчук Тетяна, Тютюнник Вікторія, Кравчун 
Ольга, Рокецький Богдан, Солодка Олена, Щупляк 
Діана, Проскуренко Тетяна, Рокецька Оксана, 

Волкова Тетяна, Футко Анна, Павлюс Василина, 
Груб’як Олена, Бондарук Тетяна 

 

 

Сайт нашої школи - http://school2.ucoz.kz/ 
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