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Рівненські комедіанти 

Переможці Рівненської Ліги Сміху , команда "ЗБІРНА ЮВІЛЕЙНОГО" завітали до фіналь-

ної частини першого сезону КУБКУ СМІХУ , та подарували глядачам незабутній час. 

Саме представники цієї чудової команди  Михайло Мартинчук , Валерій Кочура та Анна Куда-

цька приєдналися до складу журі та очцінювали фіналістів. 

                                                      

                                Кубок сміху в НВК №12 від А до Я 

організований учнівським самоврядуванням. Це було до-

сить цікаво і організовано завдяки ведучому Ніколайчуку 

Богдану та Ляшку Станіславу (10Б клас). Майже 2 місяці 

шкільні команди жартували на сцені НВК12, на Кубку 

Сміху. Глядачі довго чекали переможця, вболівали і підт-

римували улюблену команду, і дочекались. День фіналу 

– це день, коли «відкриваються усі карти» і учасники по-

казують: хто є хто. Нагадуємо, що у фіналі змагалась команда «Іліта» та  «4-ий-

лишній». У кожної із них були свої прихильники. Отож стартувала боротьба кон-

курентів за кубок. Команди показували пародію на відомих зірок, таких як Ольга 

Полякова і Григорій Лепс.  

Після конкурсу Станіслав Ляшко(один із організаторів) подарував глядачам автор-

ську пісню «Давай житимемо не так, як усі», а потім, ще й із капітаном «4-ий-

лишній» виконав пісню «Без тебе», закликаючи любити і цінувати один одного. 

Команда "ЧЕТВЕРТИЙ ЛИШНІЙ" стає  чемпіоном першого сезону кубку сміху.    

ВІТАЄМО!                                                                                 Олександра Гуменюк  

https://vk.com/zb_yv
https://vk.com/id107715328
https://vk.com/valerko26
https://vk.com/paradise_321
https://vk.com/paradise_321
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 За точність викладених фактів відповідає автор. 

“Дайджест” - шкільна неполітична  газета учнівської молоді Рівнен-

ського НВК №12 Рівненської міської ради. Заснована у вересні 2002 

року. Періодичність - щомісяця.  

Редактор газети “Дайджест” - Тищенко Н. А. 
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 Тепер увесь світ знає як готувати українські 

страви завдяки нашим учням! А український 

борщ потрапив навіть на обкладинку кулінарної книги "PASCH kocht"  

Борщ став відомим! 

 

         Вітаємо команду дебатерів НВК №12, яка виборола пере-

могу у ІІ турі міського дебатного клубу «ПРЕС», яка відбувалась     

07.02.2017 року в ЗОШ №3.  Навчальний заклад представляли 

учні 9-10класів:Труш Олександра, Солончук Тимофій, Дрозд Сві-

тлана. Команда  опозиції  відстоювала контр-тезу «Потенціал 

України – єдина рушійна сила її економічного розвитку». Завдяки 

виступу третього спікера Дрозд Світлани, яка вирізнялась індиві-

дуальністю та яскравістю представленого контраргументу, зуміла 

спростувати виступ третього спікера команди пропозиції ЗОШ  

№22, наша команда здобула перемогу.      

                                                                                                                                                        Мудра Катерина                                                                  

  

                          

 

 

 

 

Зустіч випускників у школі-це завжди теплі спогади про дитинство та 

юність. Учні НВК №12 під керівництвом Савсуненко Т.В. організували святковий концерт “Зустріч шкіль-

них друзів”. Ми пишаємося своїми випускниками! Школа назавжди нас єднає в одну велику родину.  

 Зустріч шкільних друзів 


