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Газета учнівської  молоді  НВК № 12 

Військово-патріотичний конкурс «Червона калина»  

День  Працівника освіти  

              У кожного в серці  лише одна надія – про мир і добробут на нашій Україні! Вчитись у школі, 

бачити своїх улюблених вчителів, друзів, навчатись  у затишних теплих класах – це все можливе у лише 

за умови мирного життя. 

2 жовтня 2015 року в приміщенні актової зали НВК№12 відбувся святковий концерт з нагоди Дня 

працівників освіти. В ході концерту до всіх присутніх з вітальним словом звернулась директор школи 

Лагодюк Вікторія Юріївна, яка нагородила представників колективу грамотами та подяками. Учні школи 

привітали своїх учителів та подарували безліч чудових номерів, побажали здоров’я, Божого 

благословення, радості, злагоди, миру і добробуту на нашій Україні! 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

Бяла Надія 

13 жовтня 2015 року на майдані 

Незалежності відбувся загальномі-

ський огляд-конкурс військово-

патріотичної пісні та строю 

«Червона калина-2015». Наш за-

клад – НВК №12 – на цьому 

конкурсі представляв взвод у тако-

му складі: Пасечников М. (11А), 

Креховецький А. (11А), Кравчук С. 

(11Б), Іванюк М. (11В), Коляда Ю. 

(11В), Жданюк В. (11В), Осип-

чук А. (11В), Гульчук М. (11В), 

Барановська А. (11В), Козарез Д. 

(11В), Волошина В. (11В), Немко-

вич А. (11В), Пасічник К. (11В), 

Олесійчук В. (10А), Турчин Д. 

(10А), Самчук Я. (10Б), Олексюк Л. 

(10Б), Скоропада О. (10Б), Робейко О. (10Б), Слободянюк К. (10Б). Керував підготовкою 

учнів до конкурсу вчитель предмета «Захист Вітчизни» Куришко К.А. 
За високий рівень проходження урочистим маршем, стройову злагодженість та вико-

нання військового вітання, майстерне виконання стройової патріотичної пісні взвод нашого 

навчального закладу був нагороджений дипломом ІІ ступеня та грамотою за вибір найкращої 

патріотичної пісні. Також були відзначені  командири взводу Пасечников М. та Осипчук А. 
Вітаємо переможців конкурсу!Ви – найкращі!                                    Бистрякова Анна    
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Свято «Здоровим бути здорово!» 

Кореспонденти: Бистрякова А, Ульмер Ю., Бяла Н.  

Рецензент:  Лагодюк В.Ю.,  Середюк О.В.  

                                                                                                                                         

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” - Бугайчук О.О.          

     16.10 2015 року на шкільному подвір’ї  НВК №12 було 

проведено спортивне свято «Здоровим  бути  здорово!» 

для учнів 10-11 класів.  

На початку свята  щирими оплесками привітали всіх при-

зерів міського конкурс у військово-патріотичної пісні та 

строю «Червона калина», переглянули виступ учасників з 

Бойового гопака. Конкурсна програма проходила за мар-

шрутними листами, які були отримані від  директора 

школи Лагодюк В.Ю. Команди виконували завдання на 

п’яти станціях: «Україна», «Німеччина», «Польща», 

«Євросоюз», «Пісенна». Учні пройшли ряд випробувань, 

здобули хороший настрій, примножили такі багатства як 

оптимізм, віру в свої сили. 

По завершенню свята всіх учасників було нагороджено 

грамотами та запрошено на стадіон почастувати справж-

нього українського куліша. 

                                              Ульмер Юлія 

      З метою  розвитку пізнавальних інтересів, формування цін-

нісного ставлення до природи та здорового способу життя, істо-

ричних, культурних  і духовних надбань рідного краю              

30 жовтня 2015 року в приміщенні актової зали НВК №12 від-

булась інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» між учнями 8-х 

класів. В змаганні взяли участь 5команд: «ФБР» (8-А клас), 

«Кактуси» (8-Б клас), «Посіпаки» (8-В клас), «Google» (8-Г 

клас), «Na’vi» (8-Д клас). Гра складалася з трьох турів, кожен 

по десять запитань. В основному запитання переважали з при-

родничих та історичних  галузей знань. В перервах між турами, 

поки журі підраховувало бали, для гравців та глядачів виступа-

ли: Ожередова Катерина,  Оличенко Ольга та танцювальний 

колектив учнів 7Г класу.  Вболівальники активно підтримували  

виступи та свої команди, боротьба між якими була напруже-

ною. За  результатами  гри, третє місце посіла команда 

«Кактуси» (8-Б ), «Na’vi» (8-Д) та «Посіпаки» (8-В ), друге міс-

це – «Google» (8-Г ). Та перемогу здобула команда  «ФБР» (8-А 

клас).                                                                                                                

Щиро вітаємо переможців!                                      Бяла Надія                                                                                                                                                                                           

Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 


