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гаряча л і н і я ...
10 вересня у стінах ліцею відбув
ся святковий вечір "Знайомств".
17 вересня в актовому залі від
булася традиційна зустріч учнів 
одинадцятих класів та їх батьків 
із представниками ВНЗ. Сподіває
мося, що ця зустріч допоможе їм 
зорієнтуватися в майбутньому ви
борі професії.
На проведеній конференції НТЛ 
"Імпульс" були поставленні нові 
завдання на навчальний рік слу
хачам наукового товариства.
24 вересня проводився вечір та
лантів "Крок до зірок", де наші лі
цеїсти мали змогу якнайяскравіше 
проявити себе і продемонструва
ти свої здібності. Як приємно, що 
ми можемо гордитися не лише ви
сокими знаннями, а й різноманіт
ними талантами.
2 жовтня з нагоди свята пра- 

Іцівників освіти у ліцеї проходив 
І  самоврядування, де учні 

мали можливість спробувати себе 
у роті вчителів.
7 жовтня учні одинадцятих класів 
були запрошені на зустріч із рек* І 
тором Львівського національного 
університету ім. Івана Франка 

- Іваном Олександровичем Вакар- 
чуком. Цікаво, які у них залиши
лися враження після побачено
го?
Відбулися обласні турніри юних 
математиків, хіміків, економістів, 
біологів. Приємно, що команда 
хіміків та математиків здобули 
призові місця. Крім того, Гуліта 
Анна та Тишко Олександр захи
щатимуть честь Волині на Всеук
раїнських турнірах.
Із 23 по 28 жовтня у Нововолин- 
ському ліцеї-інтернаті проходи
тиме Всеукраїнський турнір юних 
економістів.
Нещодавно у нашому ліцеї знову 
пройшли вибори президента, де 
одноголосно вирішили залишити 
на цій посаді Гусєву Ганну. Аню, 
прийми наші щирі вітання!
Із 4 по 8 жовтня минув тиждень 
присвячений дню знань безпеки 

льної

^ ЦІОПИІМ
Лень 
мали м
у ролі

Учитель і учень
Доки живуть на світі вчителі та учні, доти 

всесвіт перебуватиме у спокійному розвит
ку. Людство буде прагнути до духовного 
збагачення, моральної досконалості.

Учитель прагне створити особистість. 
Таке ж бажання мають наші батьки. Тому 
ставлення до вчителя, на мою думку, має 
бути таким, як до батька й матері.

Важко навіть уявити скільки душевних 
сил, енергії, знань, умінь треба доклас
ти, щоб виростити і виховати справжніми 
людьми таких різних, не схожих між собою 
дітей!

Учитель для мене - друг і порадник. Він 
уміє відчувати мій настрій, побачити в моїх

зло, щирість і підступність, багатство душі 
й духовну бідність... Він допомагає нам 
пізнавати самих себе, привчає мислити, 
аналізувати життєві ситуації, бути співчут
ливим до чужого горя, уважним до хворих 
і немічних, милосердними до тих, хто пот
ребує допомоги.

"Вчителько моя, зоре світова..." як пре
красно і влучно названо в цій поезії А. Ма
лишка вчительку. Дійсно, як зоря ранкова 
дарує радість нового дня, так і вчитель да
рує щоденну радість пізнання світу, майс
терно "ліпить" з нас справжню Людину.

очах якусь тривогу чи зажуру, підтримати, 
захистити від біди, застерегти від необду
маних кроків... За це він не вимагає ніякої 
винагороди, вчить нас бути вдячними бать
кам і друзям як за похвалу, так і за докір, 
бо похвала свідчить про твоє вдосконален
ня, а докір чи осуд допомагають зрозуміти нехай же доля посилає тобі, мій мудрий 
якісь помилки і навчитися жити по-людсь- наставникУ( розумних, добрих і вдячних
ки- і учнів!

Учитель розкриває пере/шлем усі таєм
ниці буття: навчає розпізнавати добро і Світлана Кирилова
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Переступивши поріг улюбленого лі
цею, усі відразу помітили зміни інтер'єру 
навчального закладу. Ідучи коридорами 
відчувається по-домашньому тепла та 
затишна атмосфера. Спостерігаючи но
вовведення ми вирішили поцікавитися у 
директора навчального закладу про хід 
змін.

- Доброго дня, Володимире Йосипо
вичу? Усіх приємно вразили переміни 
у вигляді нашого рідного ліцею. Ці
каво, як вам вдалось за такий корот
кий термін змінити інтер'єр ?
-  Чесно кажучи, ми, працівники ліцею, які 
перебували на робочих місцях, трудилися 
від світання до смеркання. Із 56-ти днів 
відпустки, я тільки три дн і не був на ро
боті. Потрібно було тримати все під кон
тролем.

- Яка сума була відведена на ремонт 
ліцею та хто надавав фінансову допо
могу?
-  Завдячуючи тому, що ліцей-інтернат за 
підсумками минулого року посів друге 
місце серед навчальних закладів нового

типу області Обласного управління осві
ти і науки Волинської обласної держав
ної адміністрації виділило на 2010 рік, 
із загального фонду бюджету, понад 1,5 
млн. грн. лише для приведення до належ
ного естетичного стану приміщеннях, як 
навчального корпусу так і гуртожитку та 
їдальні.

Придбано: посуд для їдальні, меблі для 
гуртожитку, три комплекти учнівських 
парт на навчальний корпус, інтервал на 
суму понад 224 тис грн.

За період з 01.09.2009 по 01.09.2010р. 
на благодійний рахунок ліцею поступи
ло 67139 грн., які використовувались на 
друкування газети «Ліцеїст», підписку 
періодичних видань, придбання наукової 
літератури, хімічних реактивів для лабо
раторних робіт з хімії, на оплату послуг 
зв'язку та за Інтернет, страхування л і
цеїстів за охорону.

Придбано 4 палатки, 12 спальних міш
ків, світловий прилад для актового залу 
на суму понад 11 тис грн.

Від благодійних організацій у 2010р. 
отримано безкоштовно товарів на суму 
15952 грн (ноутбук, комп'ютер, клавіату
ра, колонки, багатофункціональний при
стрій (принтер, сканер, ксерокс), літера
тура для бібліотеки, телефонний апарат, 
фарба до різографа, держаний прапор 
України).

Хочу виразити подяку від працівників 
ліцею, батьківського комітету та особис
то від себе голові обласної адміністрації 
Борису Климчуку, та голові обласної ради 
Анатолію Грицюку.

Сподіваємося, що буде приділено не 
менше уваги і в наступному 2011 р.

- Чи задоволені особисто ви резуль
татом ремонтних робіт?
-  На належному рівні своєчасно і якіс
но виконали роботу ТзОВ «Житлобуд-2» 
м.Луцька, які виграли тендер по капіталь
ному ремонту їдальні. А от нововолинські 
організації, зокрема ТзОВ «Західбудпром» 
з виконанням робіт зволікають (мотивую
чи погодою) та ПП «Нова Аркада», які за
лишили пофарбовану підлогу лише один 
раз на переході із навчального у житло
вий корпус.

- Чи плануєте Ви у майбутньому якісь 
конкретні зміни у вигляді ліцею? 
Якщо так, то які?
-  Плануємо на 2011 р., завершити роботу 
по заміні вікон на металопластикові у нав
чальному корпусі, капітально відремонту
вати душову для хлопців, завершити ро
боти по благоустрою території.

- Дякуємо за щиру розмову та відвер
ті відповіді. Нам було дуже приємно з 
Вами поспілкуватись!

Ірина Клин

Ліиейний інтелектуальний  клуб
Знання. Мудрість. Особливість кожного 

з нас. Все це говорить про те, що ми, лі
цеїсти, є інтелектуалами.

28. 09. 10 р. відбулося засідання лі- 
цейного інтелектуального клубу, де роз
глядалася тема-презентація "Мистецтво 
Нового часу". Кожен з членів клубу 11-А 
присвятив себе певному виду мистецтва 
того часу. Бароко, Реалізм, Романтизм 
та Класицизм - були нашими гостями, ми 
дізнались про багато цікавого та корисно
го.

"Побували" у Версальському палаці 
стилю Бароко. Чудесно золоті декорації 
прикрашали кімнати палацу і закохували 
у себе...

А Санкт-Петербург тепер "приніс" нам

знання не лише про "Білі ночі", а й про 
Казанський Собор.

Цей собор заворожує своєю неприступ
ністю і водночас розкішністю.

Побачили полотна великих художни
ків того часу, а зокрема картину А ван 
Дейка "Поцілунок Іуди". Сповита темних 
кольорів на ній водночас чітко виражені 
обличчя Іуди. Картина, мов "жива", є дій
сністю поцілунком художника. Витвори 
мистецтва надихнули нас на те, що світ є 
прекрасним. Все це було новинкою, якою 
зацікавила нас Людмила Анатоліївна Ско- 
цик.

Почерпнувши знань, ми чекаємо нових 
зустрічей у клубі .

Олеся Лебединець



з Ліцеїст
Знайомі обличчя 
ліцейної влади.

^ Гіусева Ганна 
президент ліцею

Ось і розпочався період обласних тур
нірів. Наш ліцей цього року уже показав 
досить хороші результати: математика 
- третє місце, хімія-третє місце. Хотіло
ся б відзначити капітана команди юних 
математиків Гуліту Анну, ученицю 11-В 
класу, яка в особистому заліку посіла 
третє місце. Отож, користуючись наго
дою я взяла у неї інтерв'ю:

- Скажи, будь ласка, Аню, це твої 
перші досягнення в області мате
матики чи ти вже мала певний до
свід?
-  Так, це уже третій турнір в моєму ж ит
ті, і він виявився найуспішнішим, так як 
цьогорічна команда була досить силь
ною.
- Аню, розкажи, як проходив тур
нір?
-  Турнір був добре організований. Та
кож  мені дуже сподобалися члени журі, 
які д ійсно оцінювали чесно і за прави
лами.
- Тобі випала честь представляти  
нашу область на Всеукраїнському  
турнірі. Скажи, кому ти завдячуєш  
своїми знаннями та успіхом?
-  Перш за все хочу подякувати своїм  
батькам та однокласникам, як і у всьо
му мене підтримують і допомагають. А 
за чудову базу знань я завдячую своїй  
учительці Бойко Оксані Сергіївні, а та
кож  усім вчителям  -  геніям ц іє ї науки, 
без яких, мабуть, я б не змогла досягну
ти таких висот.
- Аню, дуже дякую за досить цікаву 
розмову і зичу тобі успіхів у подаль
ших конкурсах.

Марія Мартинюк

У неділю 26 вересня на базі Волинсь
кого національного університету відбув
ся XVIII відкритий турнір юних хіміків, на 
якому наша команда посіла III місце.

Змагання проводилося у два етапи, 
де кожній команді треба було проде
монструвати ґрунтовні знання з хімії. У 
першому турі збірка НТЛ «Імпульс» мала 
змогу поборотися із сильними супер
никами, а саме - з командами з Іванич 
та Любомля. Ми проявили себе на най
вищому рівні, та з відривом у 32 бали 
вийшли у фінал, де довелося зустрітися 
із учнями Волинського обласного ліцею, 
командою м. Нововолинська та збірною 
м.Луцька.

Змагання були захоплюючими та ці
кавими. Приємно, що ліцеїсти проявили 
себе на високому рівні.

Олександр Тишко

Поділився також враженнями від турні
ру Циренніков Олександр.
- Отже, Сашко, чому ти обрав саме 
хімію?
-  На мою думку, х ім ія  -  найцікавіша  
наука.
- Які у тебе враження від турніру?
-  Дуж е багато р ізних приємних вра
жень.
- Чи задоволений ти результатом?
-  Аякже, третє м ісце -  дуж е добрий ре
зультат.
- Що ти почерпнув для себе із тур
ніру, крім призових місць?
-  Турніри дуж е добре розвивають ора
торські зд ібності та вм іння тримати 
себе перед аудиторією.
- Кому завдячуєш своїм успіхам?
-  Вчителям з хімії. Вони дуж е допомог
ли  нам із пошуком матеріалів для  тур
ніру. Велике їм спасибі!
- Чого побажаєш ровесникам, які 
прагнуть підкорити вершини? Яка 
хімічна формула успіху?
-  Для того, щоб досягти  мети у вибра
ному предметі, треба добре розуміти  
той матеріал, який вчиш. Багато пра
цювати  -  ось формула успіху.

Мар'яна Охрип



Ліцеїст

обдаоована дитинаМи у місті Лева
Я хотів би вам розповісти про мого одно
класника Андреєнка Ігоря. Він залюбки 
вивчає англійську мову та в майбутньо
му хоче пов'язати з нею свою професію. 
Нещодавно Андрій побував у місті Лу
цьку, де проходив Всеукраїнський кон
курс знавців англійської мови "FLEX". І я 
вирішив розпитати його про цю цікаву 
та неординарну подію.

- Скажи, будь ласка, Ігорю, наскіль

ки важкими були завдання?

-  Для мене завдання не в и я в и л и с ь  важ

кими, хоча над деякими запитаннями 

довелося добре подумати.

- Чи вдалося тобі дати правильні 

відповіді на всі запитання?
-  На більшість питань я дав правильну 

відповідь, але на декілька тестів я не 

зміг відповісти.

- Чи багато учасників брало участь 

у конкурсі? А скільки пройшло у на
ступний тур?

- У Луцьк на конкурс приїхало понад 

200 учасників, я навіть не думав, що 

стільки прибуде. Але до наступного туру 

пройшло лише близько 100 учнів.
- Коли ти готувався до цього кон

курсу, ти був налаштований на пе
ремогу у першому турі?

-  Звичайно, адже я оптиміст, я завжди 

налаштовую себе на перемогу.

- Як довго ти готувався до конкур

су?

-  До цього конкурсу, можна сказати, я 

готувався увесь рік, але десь за три-чо- 

тири тижні до його початку я займався 

по дв і години на день.

- Чи спілкувався ти з учнями, які пе
ремагали у конкурсі?

-  На жаль, ні. З  переможцями не спілку

вався, а от з такими, хто проходив у дру- 

гий-третій тур, так. Це були переважно 

ті учні, які уже брали участь у цьому 

конкурсі минулого року. Було приємно 

і цікаво з ними порозмовляти, багато 

дізнався нового.

Денис Руденко

Нововолинський ліцей-інтернат спів
працює з багатьма вищими навчальними 
закладами, і дуже приємно було, коли 
ректор Львівського національного універ
ситету Вакарчук Іван Олександрович за
просив делегацію ліцею у складі дирекції, 
вчителів та обдарованих учнів на зустріч з 
професорсько-викладацьким складом.

І ось ми в одвічному місті Львові. Старо
винні будівлі навіюють спогади давнини, 
саме таким і виявився університет.

Справжньою несподіванкою для лі
цеїстів виявилась екскурсія до астроно
мічної обсерваторії. Це було захопливо, 
адже кожному з нас випала можливість 
оглянути місто через телескоп та побува
ти у географічному центрі Львова. Після 
цього ми прогулювались дивовижно кра
сивими вулицями міста.

Дзеркальна зала, де власне і проходила 
зустріч, зачарувала нас своєю вишуканіс
тю та величністю: світлиця, де царить дух 
науки, мудрості та ерудиції.

Після презентації ВНЗ Іван Олександро
вич відповів на низку питань, які цікавили 
усіх присутніх.

Насамперед ректор побажав гарного 
настрою, високих навчальних злетів та ус
піхів при вступі. Як відомо, ЛНУ ім.Франка 
є колискою української культури та мови. 
Вакарчук прикладає усіх зусиль для по
дальшого розвитку університету та виз
нання його за кордоном.

Щоб підняти настрій гостям, студенти 
підготували яскраві номери художньої са
модіяльності.

Ця поїздка надовго закарбується у на
шій пам'яті, оскільки есе було організова
но на високому рівні, ми дізналися багато 
корисного і цікавого. Сподіваємося, що 
така можливість випала ліцеїстам не вос
таннє.

Ірина Клин та 
Зоряна Нащоцька

Я



Ліцеїст
Зміна вже не за горами...

* * • . .  Ми м о л о д і  і  нам дерзати! * *;

 В майбутні далі гордо йти.
'• Ліцей свій рідний прославляти.

. В житті покликання знайти. ' • •
* • . . .  « • .

Катя Боярська

прізвища "нових учителів". Кожен "педа
гог" мав підготувати та вивчити конспект, 
який повинен був подати своїм молодшим 
товаришам. Усі класи серйозно до цього 
поставилися, адже хотілося не підвести 
своїх наставників.

Очолила наших юних учителів заступ
ник президента ліцейного братства, Ша- 
кула Олеся, яка в той день стала "дирек
тором". Слід додати, що заміна була не 
тільки вчителів, а й заступників із нав
чально-виховної роботи. Тож обов'язки 
Марини Степанівни взяла на себе Дов- 
гун Надія, Світлану Вікторівну замінила 
Косенко Богдана, а Світлану Василівну 
- Гнатюк Павло. Вони контролювали дис
ципліну і порядок протягом навчального 
процесу.

Після закінчення уроків усі вчителі та 
справжня дирекція зібралися у конфе
ренц-залі для підведення підсумків. Звіс
но, під час аналізу дирекція відзначила 
позитивні і негативні сторони "молодих 
педагогів".

Тож хотілося б подякувати дирекції за 
шанс відчути себе "вчителями", а учням, 
котрі взяли на себе тягар проведення дня 
самоврядування в ліцеї, за сумлінну робо
ту.

Сніжана Розік

Я хочу розповісти про свої враження 
від цього заходу, хоча, чесно кажучи, 
дуже хотів би виконати роль учителя.

Цей день приніс багато нових емоцій. 
На уроках учні 8-10 класів почували себе 
більш вільно, але разом з тим і відпові
дально. Я надзвичайно радий, що такий 
день існує. Це дає можливість хоч трішки 
відпочити нашим учителям, а учням оди
надцятих класів зрозуміти, що педагогів 
не так уже й легко замінити.

Кожне слово, сказане учителем, при
носить велику користь. Тому ліцеїсти, 
котрі на один день стали викладачами, 
повинні були обдумати все наперед. 
Дуже сподобався мені урок світової лі
тератури, який проводила одинадця- 
тикласниця Скриннік Майя Сергіївна. 
Захопив ще й урок трудового навчання, 
який вів мій односельчанин Роман Олек
сандрович. Тож непогана буде заміна 
колись у наших вчителів.

А тепер від щирого серця бажаю оди- 
надцятикласникам: "Хай збудуться мрії 
всіх тих, хто присвятить нелегкій про
фесії все своє життя. А нашим дорогим 
вчителям зичу багато таких чудових «за
ступників», а ще, щоб робочий день був 
як свято!"

Сергій Маслай

Найбільше мені сподобався урок сві
тової літератури, який вела Олена Пет
рівна. Ця одинадцятикласниця пра
цювала, як справжній педагог. Вона 
чудово пояснила матеріал. На її уроці 
ми вивчили поему Гомера «Одіссея». 
Також ми повторили пройдений ма
теріал.

Окремо хочу відзначити ранковий 
підйом. Завдяки йому я вивчила гімн 
ліцею. У їдальні чергові ходили у фар
тушках.

І взагалі, ця субота була однією з 
найкращих в ліцеї.

Олена Ляшук

Учителі не побоялися доручити свої 
обов'язки нам -  одинадцятикласникам. 
За їхніми словами, ми чудово справи
лися з цим завданням. Завдяки нашій 
наполегливості, відповідальності та 
добре підготованим конспектам, уро
ки були цікавими та повчальними. З 
дисципліною проблем не виникало, 
адже ліцеїсти з розумінням віднеслись 
до нових учителів, поводились тихо та 
спокійно. Наші учні дуже розумні, тому 
отримали високі оцінки, які, на жаль, 
не перенесли до журналу. А яким ор
ганізованим та енергійним був підйом 
у гуртожитку. Проснувшись о 6:50 
ранку, учні восьмих-десятих класів, 
співаючи гімн ліцею, зробили зарядку, 
зібралися і бадьоро та весело рушили 
до їдальні!

Отже, День самоврядування пройшов 
вдало, учні виправдали надії учителів. 
Хотілося б побільше таких світлих та 
радісних днів! =)

Подих осені приносить нам чудове свя
то -  День учителя. І цей день дирекція 
ліцею дозволяє учням одинадцятих класів 
замінити їх на уроках.

За тиждень до цього старшокласники 
одержали графіки, на яких були зазначені

День самоврядування



Ліцеїст 6

«Вогонь -  друг, 
вогонь -  ворог.»

Діяльність людини - це основа й за
сіб розвитку особистості. Прагнення 
жити краще спонукало до створення 
різноманітних знарядь праці, поліп
шення умов життя, інтенсифікації 
технологій.

У трансі своєї діяльності, із метою 
по-кращення побутових умов, лю 

дина змінила природу -  середовище 
буття, що стало небезпечним для 
життя. Не даремно часто повторюють 
вислів: «... небезпеки людини поча
лися з того часу, коли вона стала ко
ристуватися вогнем.»

Щоб унинути біди необхідно не 
тільки передбачати небезпечні ситу
ації, а й уміти швидко їх ліквідувати. 
Для цього треба володіти певними 
знаннями, навичками та вміннями 
з попередження небезпек, надання 
допомоги, мати певну психологічну 
підготовку. Тому у школах, як прави
ло, вивчають «Основи здоров'я»,щоб 
пізнати навколишній світ, отримати 
найпростіші знання про небезпеки, а 
також організовують спеціальні лек
ції.

У нашому ліцеї з 4-го по 8-ме жов
тня проходив «Тиждень знань без
пеки життєдіяльності.» Проводилися 
бесіди щодо вивчення правил дорож
нього руху, правил безпечного по
водження з газом, електроприлада
ми, вибухонебезпечними, отруйними 
і токсичними речовинами, бесіди на 
тему: «Вогонь -  друг, вогонь -  во
рог, причини виникнення пожеж, їх 
наслідки.» Також, на цьому тижні, у 
бібліотеці проводили перегляд літе
ратури у 9-Б класі на тему: «Обізна
ний -  значить озброєний». Була ор
ганізована зустріч із працівниками 
Нововолинської пожежної частини .

Світлана Розік

Вчимосмя правильно 
переходити дорогу

Біля пожежної частини

Обізнаний - значить озброєний

Тренуємося одягати протигази

обдарована дитина
Золотава осінь

Ось і минуло тепле літо. Настала осінь. 
Непомітно підкралась вона до наших лісів, 
полів, гаїв. Ще в кінці серпня дерева поча
ли вкриватись жовтим листям, а зараз воно 
вже блищить на сонці, ніби золото.

Сьогодні в лісі справжній жовтневий лис
топад. Клени обсипаються від найменшо
го подиху вітерцю, гаснуть осінні вогневі 
барви. Як же поріділи дерева! Наче хтось 
довго брів по коліна в опалому листі, в зо
лотому шумі, прийшов і навстіж розчинив у 
лісі тисячу синіх віконець. На тихих галя
винах тільки шипшина сміється червоними 
губами та глід чваниться разками коралів.

Нитки бабиного літа обвивають усе 
навкруги, нагадуючи про те, що літо вже 
минуло, що скоро настануть холоди, і ми 
будемо вітати білосніжну зиму.

Лише пухнасті яскраво-зелені ялинки 
не показують суму-вони палахкотять своїм 
кольором між смутком жовтогарячого, баг
ряного і оранжевого осіннього листя.

А у лісі блаженна тиша... Ніщо не пору
шує її, крім легенького шурхоту опалого 
листя під ногами. Йду лісом, вбираючи в 
себе барви, звуки і останнє тепло осінніх 
днів.

Світлана Кирилова

• • • •
«Фні навчання»

Перший дзвоник 
Пролунав у ліцеї,
Нарешті настали 
Навчальні ці дні.
Вчителі у стилі хорею 
Проводять лінійку 
В шкільному дворі.
Кожен говорить,
Що треба навчатись,
Забути забави,
Забути двори.
Менше в ліцеї 
Нам треба сміятись,
А поринути у навчальні дні.
Усі розуміють,
Що так і потрібно,
Та кожен все робить 
На думку свою.
Старші говорять, що, вірогідно,
Потрібно складати вже долю свою. 
Говорять: «Навчання - це страшная мука», 
Та що ж це важкеньке у цьому житті? 
Колись настає вже 
З навчанням розлука,
І все ж починаються робочі дні.
Отож насолоджуйся 
Ніжними днями,
Які розписав усім 
Наш Президент.
Можливо, сидіть і вчіть 
Темними вечорами,
Щоб колись на роботі 
Не стався лемент!!!

Юлія Кузьмич



Мої враження про ліцей є досить 
гарними. Мені подобається його зов
нішній вигляд та інтер'єр.

Педагоги є досить досвідченими. 
Кожен з учителів по-своєму подо
бається. На уроки я ходжу із задово
ленням, бо у класах завжди затишно, 
прибрано і повітря наповнене любов 
ю. Усі вчителі поважають учнів, нез
важаючи на те, які знання принесли 
вони з попередньої школи. Учителі 
допоможуть здолати незгоди і підтри
мають у досягненні висот.

Адже ліцей -  це храм науки, де вчи
телям відведене головне місце.

Олена Ляшук

Ліцей очима "новачків"
Мої враження від ліцею найприєм

ніші. Коли я писала заочну і очну 
олімпіаду, я дуже хвилювалася, але 
прагнення досягти мети несло мене 
все вище і вище до перемоги. Коли я 
дізналась, що зможу вчитись в цьому 
навчальному закладі, моїй радості не 
було меж. І ось, я -  ліцеїст. Уже місяць 
(і навіть трішки більше) я навчаюсь у 
ліцеї і встигла полюбити його. Атмос
фера нашого закладу просто дихає 
творчістю і натхненням. Усі вихованці 
та педагоги дають дітям можливість 
вибору, за що їм велика подяка. Без 
тиску можуть вкласти в наші голови 
знання, які обов'язково згодяться 
нам у майбутньому. Педагоги можуть 
пояснити нам важкі питання. Вони, 
як компас, з яким ми впевнено кро
куємо Країною Знань. До них завжди 
можна підійти і попросити допомоги; 
вони ніколи не відмовлять, а нав
паки постійно повторюють: «Ніколи 
не соромся запитати про те, чого не 
знаєш» (арабське прислів'я). Це мені 
і подобається в ліцеї. Я гордо йтиму 
вперед до підкорення нових вершин, 
бо я - ліцеїст!

Анастасія Скібицька

Ж  ИЗ
І ш

Якщо для всіх канікули почались десь 
на початку червня, то для мене це стало
ся у День Перемоги - 9 травня. Саме ця 
дата стала початком цікавої історії мого 
відпочинку в Артеці.

Розпочалось все не дуже добре. Пер
ший день був не такий, як ми на це споді
вались: ми проходили медогляд, бігали 
то від багажу, то до багажу, і все швидко, 
швидко, швидко...

Наступного ж дня нарешті розпочався 
справжній відпочинок. Ми грали в цікаві 
ігри, вожаті проводили екскурсії, роз
повідали легенди про Аю-даг і Адалари. 
Протягом зміни водили до дуже цікавих 
музеїв.

Серед десяти таборів у МДУ «Артек» 
я потрапила у «Янтарний». Нам пощас
тило, адже не всі з величезного кімнат
ного вікна мали вигляд на всю красу ар- 
теківського берега від Ведмежої гори до 
скали Шаляпіна. А ось сусідньому табору 
«Хрустальному», який мав вид з вікна 
лише на наш корпус, пощастило менше.

Кожен день був присвячений якійсь 
події, а наша п'ята зміна - дню Перемоги. 
Проводилися різні ігри: «Три кораблі» і 
«Екватор», візитки вожатих і артеківців, 
реквієм пам'яті, присвячений загиблим 
у війні...Дуже багато конкурсів, естафет,

Л ітн і канікули...
Особисто я побувала на мальовничому 

озері Світязь. Це озеро, яке має популяр
ність не тільки в Україні, а й за кордоном. 
Погода лише сприяла нашому відпочин
ку, і ми були цьому раді.

Але літо непомітно вислизнуло з наших 
рук, і прийшла осінь. Птахи перестали 
щебетати, небо стало невеселим, сумним. 
І розпочався новий навчальний рік...

Іванна К о т и л к о

Усім привіт!
Це літо було дуже спекотним , чи не 

так? Я думаю , усі змогли відчути себе 
шашликами? (Жартую). Звичайно, на
дворі було дуже гаряче, але все-таки тер
пимо. Більшість дітей відпочивало влітку 
на курортах, у санаторіях, таборах чи 
деінде. Усі тягнулися до води, адже лише 
вона рятувала від неймовірної спеки .

В Україні було майже як у тропіках. 
Вдень-палюче сонце, уночі-бажаний хо
лодок. Саме вечорами більшість дітей ви
ходило на вулицю, щоб поспілкуватись із 
однолітками та повеселитись.

Зоряне небо, свіже повітря, холод - все 
це так манило, що неможливо було відмо
вити цій нічній романтиці.

Але все рано чи пізно закінчується, і на 
зміну літнім пригодам прийшли цікаві лі- 
цейні будні.

Я впевнена, що всі учні раді повернен
ню до другої домівки, а новоприбулі діти 
приємно здивовані зустріччю із нашим 
навчальним закладом. Попереду нас че
кають ще багато цікавих випробувань та 
пригод, тож до зустрічі!

Ірина Чорна

ня.
На території Артека є велика статуя 

Леніна. Цікавим фактом є те, що Ленін 
«іде» зсувом на морський табір кожного 
року на 1-2 см.

В Артеці я чудово провела час і вражень 
отримала на все життя.

Ще довго буду згадувати ті 3 тижні, які 
я провела біля підніжжя Ведмежої Гори 
- Аюдагу і Чорного моря. Ніколи не забу
ду ті пісні, які кожен ранок по радіо нас 
будили на зарядку, ніколи не забуду но
вих друзів. Ніколи не забуду цю «чарівну 
країну» - «Артек»...

«Артеківець сьогодні -  артеківець на
завжди»

Ірина Демчук

спартакіад і концертів. Були і масовки з 
дискотеками.

Здавалося, перепоною стала б форма, 
яку всі мусили носити. Усі, без винятку, її 
одягали, хоча і не були, цим задоволені. 
Уявіть собі, як важко в кінці зміни її було 
віддавати!

Ще ми ходили у школу. Не школа, а ла
біринт! Кожному поверху відповідав пев
ний колір. Але такої школи в своєму житті 
я ще не бачила. У ній були і сенсорні до
шки і навіть мелодія замість дзвінка.

Де ми тільки не були! Куди ми тіль
ки не ходили! Перепоною ставала дуже 
рельєфна місцевість - різкий підйом, різ
кий спуск.

Дуже часто ходили на Артеківський 
стадіон, де проходить дитяче Євробачен-
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Переспів 
"Божественної комедії"

Пошлю Іуду я на небо,
А сам у пекло відійду 
Дізнатись, як так гнити треба,
В добрі ? Грішити?- істину знайду .
Ось вхідні двері,
Жар пекельний,
Буря на небі,
Запах туманний.
Вже з першим кроком 
Переконання,
У першому колі 
Нероздільне кохання 
Туга тут скрізь в'ється 
Ненароджені діти?!
Які ще, здається,
Не зуміли згрішити!
Коханки, злодії,
Неформали ,повії,
Божевільні вчені, 
їх ненависні мрії...
Все далі і далі душа відлітає,
Вже другий і третій поверх минає,
А вона відлітає, вона ще не знає.

Роман Гамота

Для України
Для тебе, Україно,
Цей вірш я написав 
Для мене ти єдина,
Тебе я покохав.
Що я роблю, чи я зможу 
Зробить для України 
Я бесіду заводжу 
Про долю Батьківщини,
А степи широкі 
І крутоверхі гори,
І верби синьоокі,
Й безкрайнії простори.
Про те, як їх гноблять 
Вид боргують колосся,
Як зло щоденно роблять,
Воно вже розрослося 
По всенькій Україні.
Це зупинити треба,
Допомогти країні.
Я виросту великий,
Досвід життя здобуду.
Допоможу Вкраїні, 
ї ї  не забуду.
Здобуду я освіту 
І стану Президентом.
Я виросту великий і буду конкурентом 
Для тих всіх, що гнобили 
Прадавню Україну,
Для тих, що не вбили 
Країну цю єдину!

Перше вересня - День знань
Перший день осені -  свято смутку і ра

дості для всіх школярів: сумують, тому 
що чудове літо закінчилось, як завжди 
несподівано, а черговий довгий і склад
ний навчальний рік лише почався. Але 
є привід і для щастя - зустрічі з шкіль
ними друзями, довгожданний дзвінок на 
перерву, а головне -  цікаві відкриття.

Безперечно, Перше вересня для вчи
теля - це робочий день, коли він про
водить перший в новому навчальному 
році урок. Дехто знайомиться зі своїми 
новими учнями, дехто -  зустрічає ос
танній навчальний рік у колі учнів, які 
незабаром стануть випускниками. Цей 
день для вчителя -  перша ластівка того, 
що починається справжня праця, така 
знайома всім освітянам.

Перше вересня - це свято для вчите
ля, оскільки нагадує йому про своє пок
ликання, про самостійно вибрану ним 
професію, яка завжди приносить гаму 
емоцій, вражень, несподіванок.

Цього дня усі шляхи ведуть до школи. 
Розпочинається навчальний рік, який 
завжди означає відкриття нової, осяй
ної і часто нелегкої дороги - дороги до 
знань, до нових сподівань і завершень. 
День знань -  це особливе свято, яке за
вжди залишається в пам'яті кожної лю
дини.

У ліцеї день знань розпочався зі свят
кової лінійки, на якій були присутні педа
гоги, учні і звичайно гості. Під гучні оп
лески пролунав заклик директора: «До 
знань!», який став девізом цього дня. 
Також на святі були присутні начальник 
міліції м. Нововолинська Трофімов А.П, 
заступник мера міста Сторонський А.М, 
які побажали успіху усім ліцеїстам: як 
новоприбулим,так і випускникам. Також 
вручили цінні подарунки. Кульмінацією 
свята став гімн ліцею. Лунав він дзвінко 
і гордо, адже виконували його з великим 
запалом та натхненням ліцеїсти.

Отже, вперед до знань, до світлої 
мети!!!

Олеся Шакула та Юлія Кузьмич

роздуми...
Ось і проминув 9 клас-другий рік нав

чання в ліцеї. Вже позаду хвилюван
ня під час здачі державної підсумкової 
атестації. Швидко пролетіли довгоочі
кувані канікули, які хоч і були для нас 
короткими та все ж подарували масу 
приємних вражень та несподіванок. Ми 
всі дуже сумували за ліцеєм та один за 
одним, адже ліцей - ніби велика роди
на.

І ось нарешті Перше вересня. Такі 
знайомі обличчя, але вже на рік дорос
ліші. Звичайно, багато новеньких. Всі

вони дуже переживали, але ми з радіс
тю прийняли їх до ліцейної родини, до
помогли пристосуватися до дорослішого 
життя.

У класі ділимося своїми враженнями 
від відпочинку. Деякі учні побували за 
кордоном, дехто на морях, але є й такі, 
які не забули про Світязь.

Сподівалося, що наш 10-А і надалі за
лишиться таким же веселим і дружнім 
класом.

Оксана Семенюк

Роман Гамота
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* * *

Летять роки і ми разом з ними,
Ми летимо невідомо куди.
Ми летимо разом із тими і тими,
Ми летимо, ми летимо туди.
Мене це не хвилює, а чому?
Не можу це собі я уявити 
Питаю, як приборкати Чуму??
Не знаю, як на світі білім жити!
Там Чорнобиль, а там повінь,
Чорт зна що твориться,
Я благаю вас благаю,
Люди схаменіться!!!
Досить нищити планету 
І себе вбивати,
Бо накличете комету 
І тоді питати будете ви вже у мене, 
Чому це твориться.
А я скажу так, як треба:
"Люди схаменіться !!!!!"

Роман Гамота 
* * *

Добру навчила мене мати,
І з ним по світу я іду,
Та варто в себе запитати:
«Чи так своє життя веду?»
Болить душа від цих питань,
Куди подітись, я не знаю.
І в наслідок таких страждань 
Своє життя перегортаю.
Та помічаю, що нічого 
Тут не змінилось тільки я...
Вже не прохаю дива в Бога,
Бо просто з ним душа моя;
Я завдяки йому здолала 
Усі життєві перешкоди,
Добро робити поспішала,
Хоч вийшло це давно із моди...
Зі злом змагаюсь я у битві,
Моя душа добру відкрита 
І знову віддаюсь молитві,
Щоб не скорилась, не змирилась.
І якби швидко час не плинув,
Добро хай вічно буде з нами,
Хай процвітає Україна 
Й рясніють всі сади плодами!

Ірина Козел

"'Крок,до зірок,’
Вже не таке привітне сонечко на небі, 

ранки стали прохолодними, опале листя 
вкриває землю... Що це? А відповідь проста 
-  це настала осінь.

Прохолодний вітерець супроводив нас у 
стіни рідного ліцею, де ми завжди бачимо 
щирі посмішки друзів і привітність учителів. 
Та тут ми не тільки навчаємось, а й проводи
мо культурні програми, інтелектуальні тур
ніри, ну й, звичайно, веселимося.

Нещодавно відбувся конкурс «Крок до 
зірок». Учасниками стали усі бажаючі учні 8- 
11 класів. Як виявилось , наші ліцеїсти най
краще вміють співати. Звучали композиційні 
твори різних жанрів. Кожен мав змогу почути 
улюблений стиль виконання. Деякі учасни
ки, виконуючи пісні, показали хороше знан

ня англійської 
мови. Конкурс 
був насиченим 
танцю вальни 
ми номерами. 
Окремі учні 
проявили свої

акторські здіб
ності. Конкурс 
приніс масу 
з ад о в о л е н н я  
глядачам. Наше 
сп раве дли ве  
журі гідно оці
нило кожного, 
не образивши 
жодного учас- 

і ника. Усі були 
н а г о р о д ж е н і  
грамотами.

З нетерпін
ням чекатимемо наступного конкурсу «Міс 
Осінь». Впевнена, що він буде не менш ці
кавим.

К. Грицюк

Вечір знайомств
Кожного року наш навчальний за

клад поповнюється новими обдаро
ваними дітьми. Усі вони такі різні та 
зовсім незнайомі. Щоб познайомити
ся та подружитися, в ліцеї традиційно 
проводиться «Вечір знайомств».

Цього року захід відбувся 10 вере
сня, на якому були присутні чимало 
ліцеїстів. Організувала його Гнатюк 
Олена Василівна та ми, учні 11-А 
класу, тому все пройшло на високому 
рівні. Була проведена розважальна 
програма, яка складалася з цікавих 
конкурсів та творчих виступів. Веду
чими були Мотика Наталія і Літковець 
Юлія. Жоден учень не міг потрапити 
на свято без номерка, який видавав
ся при вході в актовий зал, де відбу
валося дійство. Ці номерки вручали 
поштарочки, також вони надавали 
можливість кожному ліцеїстові вис
ловлювати свої думки та побажання 
письмово. Спитаєте як? А дуже прос
то. Поштарочки пропонували ручку і 
папір, на якому учні писали свої мір
кування, а потім це повідомлення до
ставляли до адресата.

Після розважальної програми на 
учнів очікувала вечірня дискотека, 
на якій ліцеїсти мали змогу весело 
розважитися.

Ось так ми святкували «Вечір 
знайомств» цього року. Сподіває
мось, що наступного року, це свято 
учні проведуть ще краще.

Світлана та Сніжана Розік
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1 знову нас 
гості

До відома всіх скажу, що в ліцеї не
щодавно проходив тиждень профорієн
тації.

З цієї нагоди 18 вересня до нас при
їжджали представники таких навчаль
них закладів: НАУ, НУХТ, Львівського 
національного аграрного університету, 
Львівського університету біотехнологій 
та ветеринарії, Тернопільського націо
нального економічного університету та 
Київської академії міжнародної еконо
міки та підприємництва.

Вони розповідали цікаві факти з 
історії тих ВНЗ, які представляли, де
монстрували їх переваги, запрошували 
на День відкритих дверей.

Ми дуже дякуємо гостям за презен
тацію і надіємося, що учні зроблять 
правильний вибір!

А 24 вересня в актовому залі відбу
лася зустріч з викладачами Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка, де були присутні такі гості: 
Шахраюк A.M., завідуюча підготовчими 
курсами; Шахно С.М, заступник дека
на факультету прикладної математики 
та інформатики; Королишин A.B., за
ступник декана фізичного факультету, 
доцент; Стельмахович Б.M., доцент 
кафедри хімічного факультету, секре
тар приймальної комісії; Колипяк Л.Д., 
доцент історичного факультету.

Напевно, кожного одинадцятиклас- 
ника хвилює майже риторичне запи
тання: Ким бути? І хоч перед нами 
відкриваються різні перспективи, а 
різноманіття престижних факультетів 
просто вражає, але майже кожний ви
пускник знаходиться на роздоріжжі, 
вагається щодо правильності власного 
вибору, адже саме від цього залежить 
щасливе, світле майбутнє.

Перед нашими шановними гостями 
була поставлена конкретна ціль: хоч 
трішки розвіяти сумніви щодо навчаль
ного закладу, допомогти визначити
ся учням з професією, до якої лежить 
душа.

Усім відомо, що Львівський націо
нальний університет імені Івана Франка 
- досить престижний ВНЗ, де працюють 
висококваліфіковані спеціалісти, які, 
незважаючи на впевненість ліцеїстів 
щодо можливості вступу, розвіяли ці 
сумніви і заохотили навчатися у надз
вичайно величному місті Лева.

Від імені усіх ліцеїстів (особливо 
11-класників) хочу подякувати викла
дачам цього відомого навчального за
кладу за те, що завітали саме до нас, 
а особливо дирекції, яка організувала 
таку цікаву та корисну зустріч.

Надіємося, що запрошення таких 
гостей стане для ліцею доброю тради
цією!

Зоряна Нащоцька

обдарована дитина

Ш евченку
Майстер слова, захисник думок 
Він той, хто жар тримає в серці вічно,
Він той, хто дав нам всім життя урок.
Але його життя закінчилось трагічно: 
Знущались з нього , били мов вола;
Надія в серці дай шкутильгала.
Сяк-так собі, але вона жила,
Жило і істину затятіше шукала .
Йшли дні, роки життя останні,
Нестерпні муки тіла і душі.
Але закони чорні невблаганні,
І проти них ідуть лише вірші.
Вони також тримають волю в серці, 
Спрямовують її у вірну путь.
І відкривають потаємні двері,
За ними воля й незалежність ждуть.

Роман Гамота

Ш евченку
І знову ніч і знову день минає 
Заснуло все, лиш тільки я не сплю.
Бо мозок мій зі мною розмовляє 
Чому я до сих пір це все терплю?
Чому лежу, чому не йду в атаку?
На тих хто гнобить нас споконвіків.
Поет помер залишив лиш відзнаку,
Що стимул задає боротись до сих пір.
Та орден цей не від царя отримав,
А від народу, котрому служив.
За що? Так миттю я собі подумав.
За те, що дух його, дух віки-вічні жив. 
Жив і не дав згнітитись Україні,
Який молитвами просив хоча б життя.
Він вірив в Бога , вірив в Святую Трійцю 
Просив він лиш, просив він каяття.

Спогади
В руках осінніх парк затих 
І не видно журавлів отих,
Що над хатою кружляли,
І світлі літні образи зів'яли.
Затихли зелені гаї,
І кличуть до себе теплі краї,
А в голові лиш спогади одні 
Про ці веселі теплі дні,
Що в пам'яті залишаться назавжди.
А осінь шепче: "Просто жди''.

Просто питання
Чому доля лихою буває?
І ніхто цього не знає,
Чому якщо люблять то забувають? 
Пізніше тільки спогади мають.
Чому розлука сумною буває? 
Невдовзі і самотність просто вбиває 
Чому коли чогось не знаєш,
А відповідати маєш?
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ми на уроках... Небезпечна «мобілка»: 

міф чи реальність?
Небезпечно чи ні? Багато хто боїться 

електросмогу від мобільного телефо
ну.

У побуті нас оточують численні 
електронні прилади: від мобільного 
телефону до бездротового інтернету. 
Водночас дедалі більше людей мають 
підвищену чутливість до електронного 
випромінювання.

Надзвичайно поширена нині радіо
техніка випромінює електромагнітні 
хвилі, які певним чином впливають і на 
людей. Якщо раніше існувала лише не
велика кількість великих теле- і радіо- 
мовників, чиї передавачі знаходилися у 
незаселених місцях, то сьогодні уник
нути електромагнітного випромінюван
ня радіотехніки практично неможливо. 
Зважаючи на те, що його вплив на 
здоров'я людини ще мало досліджений, 
зауважує Клаус Трост, працівник про
ектного відділу електросмогу німець
кої науково-дослідницької організації 
Wissenschaftsladen Bonn, не варто було 
б і надалі поширювати радіотехніку у 
таких значних масштабах.

Особливо чутливим неперелив
ки

Хоча існують певні закріплені низ
кою законів обмеження допустимих 
показників випромінювання, не можна 
виключати ймовірність того, що існують 
певні небезпечні для здоров'я побічні 
ефекти, застерігає експерт. Крім того, 
не слід забувати, що окремі особи особ
ливо чутливі до електросмогу (у Німеч
чині, приміром, таких шість відсотків). 
Експерт радить не тримати "мобілку" 
біля голови надто довго. їм потрібні 
спеціальні захищені від випроміню
вання зони, але оператори мобільного 
зв'язку відмовляються залишати «діри» 
без сигналу у своїх мережах. Політики 
також не реагують на таку необхідність, 
скаржиться Клаус Трост.

Необхідно розрізняти між високо- і 
низькочастотним електросмогом. До ви
сокочастотного належить, передусім, 
випромінювання мобільних телефонів. 
Менш небезпечним є низькочастотний 
електросмог - це електромагнітне вип
ромінювання, спричинене побутовими 
електроприладами та електричними 
мережами.

Спробуйте жити без «мобілки»

Тож, бути обережнішим слід, пере
дусім, з мобільними та радіотелефона
ми. Клаус Трост радить телефонувати 
за допомогою гарнітури Bluetooth, яка 
дозволяє вести розмови, не тримаючи 
трубку мобільного біля голови. Якщо 
ж її немає, намагатися не теревенити 
занадто довго по телефону.

За матеріалами 
з мережі Інтернет

Наше життя повне несподіванок та ка
зусів. Іноді трапляються такі випадки, що 
як у народі кажуть: "І сміх, і гріх". Отож 
починаємо:

1.Даремні зусилля кохання 
Впродовжі семи років 44-річний Ентоні С. 
із Шерфілду (Англія) наполегливо працю
вав щотижня 25 годин понаднормово, щоб 
оплатити своїй жінці, яка була на 16 років 
молодша від нього, навчання на юридич
ному факультеті. Коли жінка успішно зда
ла екзамени, вона використала свої юри
дичні знання і подала на розлучення.

2. Нудна телефонна розмова
«Допоможіть, моя подруга знепритомніла, 
коли ми з нею розмовляли по телефо- 
ну!»-закричав молодий чоловік з Нижнь
ої Саксонії, набравши номер естренного 
виклику міліції. На квартиру подруги був 
відправлений поліцейський наряд. При
чина «непритомності» виявилась великим 
здивуванням для молодого чоловіка: дів
чина просто заснула під час телефонної 
розмови.

3.Не смішно
При вибухові газу в багатоквартирному 
будинку в Дербширі(Англія) помер батько 
сім'ї Джон Кларк. Через декілька тижнів 
його жінка Сью отримала адресований 
чоловіку лист від міської газової компанії. 
Від Кларка вимагали, щоб він заплатив за 
«перевитрату газу». Крім того, в листі на
давались поради, як в майбутньому уник
нути нещасних випадків з газом.

4.Від страху випали зуби
В англійському місті Блекпул через тер
міновий ремонт прийшлось демонтувати 
атракціон «Російські гори» в одному з 
парків. Техніки здійснили несподіване 
відкриття. Під атракціоном вони знайшли 
більше ста зубних протезів, які випали у 
кричавших від страху відвідувачів. Див
но, що ні один із «обеззубівших» не пові
домив про свою втрату.

5.Лист йшов 76 років
Коли Анні Стейн з американського міс
та Барліг-Грім в штаті Кентуккі було 35 
років, вона надіслала лист своїй подрузі 
Мері Тернбоу. Та жила в 24 кілометрах 
від Боулінг-Грін. Коли через 76 років лист 
прийшов, обидві жінки давно вже помер
ли. Повідомлення починалося словами: 
«Ти, напевно, думаєш, що від мене давно 
вже нічого чутно.» Як, однак, права була 
Міс Стейн.

6.Посміхаємось
Своєрідний фотоапарат для життєвого 
знімку широко рекламувався по всій Аме
риці. Якщо на половину натиснути кнопку, 
звучить анекдот. Як тільки всі засміються, 
фотограф повинен нажати на кнопку до 
кінця. Фірма обіцяла, що три анекдоти, 
записані на одному чіпові, стовідсотково 
досягаюсь бажаного результату.

Наталія Левковська

Спортивні ігри на фізкультурі

Нас історія цікавить.

Улюблений урок - інформатика

Без англійської не обійтися
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Нобелівські лауреати 
2010 року

7 жовтня в Стокгольмі були названі 
імена лауреатів Нобелівської премії 
2010-го року в галузі фізики. Ними ста
ли працюючі в Манчестері росіяни Анд
рій Гейм і Костянтин Новосьолов.

Науковці отримали премію з формулю
ванням "За новаторські експерименти, 
що стосуються двовимірного матеріалу 
графена".

Графен - це моноатомний шар вуг
лецю, що представляє собою лист з од
ного шару атомів цього елемента. Цей 
матеріал володіє великою кількістю уні
кальних властивостей.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 
за 2010 р. стали американський учений 
Річард Хек і японці Еі-ічі Негісі і Акіра 
Судзукі. Про це йдеться в поширеній 
сьогодні заяві Нобелівського комітету, 
передає РБК.

Премія присуджена за "розроб
ку нових, більш ефективних способів 
з'єднання атомів вуглецю для побудови 
складних молекул, які вдосконалюють 
повсякденне життя людей".

11 жовтня Шведська Королівська ака
демія наук визначила лауреатів премії 
пам'яті Альфреда Нобеля 2010 р., якими

стали американський вчений з Массачу- 
сетського університету Пітер Даймонд, 
дослідник з Північно-Західного універ
ситету (США), Дейл Мортенсен і пред
ставник Лондонської школи економіки та 
політичних наук Крістофер Піссарідес.

Економічні моделі лауреатів допо
могли краще зрозуміти як регулювання 
та економічна політика впливають на 
безробіття, динаміку вакансій та роз
мір заробітних плат. Вчені прийшли до 
висновку, що високі суми допомоги без
робітним призводять до зростання рівня 
безробіття та продовження термінів по
шуку праці.

Нобелівська премія миру за 2010 
рік присуджена китайському право
захисникові Лю Сяобо за "тривалу 
ненасильницьку боротьбу за фунда
ментальні права людини в Китаї". Ново- 
спечений Нобелівський лауреат відбуває 
ув'язнення.

Лауреатом Нобелівської премії з лі
тератури за 2010 р. став перуанський 
письменник Маріо Варгас Льоса. Про це 
йдеться в поширеній сьогодні заяві Но
белівського комітету, передає РБК.

Знаменитий письменник нагородже
ний "за детальний опис структури вла
ди і за яскраве зображення людини, що 
повстала, що боролася і зазнала пораз
ки".

Маріо Льоса - автор культового ро
ману 1960-х "Місто і пси". Набули всес
вітню популярність такі твори майстра, 
як "Цуценята", "Зелений дім", "Розмова 
в соборі". Письменника вважають про
довжувачем традицій великих латино
американських романістів - Маркеса і 
Кортасара, а після виходу в світ роману 
«Щенята» його навіть називали «спад
коємцем Хемінгуея». Останній роман 
М.В.Льоси, "Сон кельта", був опубліко
ваний у вересні 2010 р.

Британський науковець Роберт Ед- 
вардс отримав Нобелівську премію з ме
дицини за 2010 рік за винайдення мето
ду штучного запліднення.

Нобелівський комітет в Стокгольмі 
зазначив, що цей науковець допоміг 
мільйонам подружніх пар, які не могли 
мати дітей через проблему безпліддя.

Психолог радить

Якщо почуваєш, що тебе недооці
нюють, не впадай у відчай. Пам'ятай, 
що в тебе багато хороших рис. Нама
гайся їх застосувати.

Якщо почуваєш себе в класі недуже 
затишно, не переймайся. Спробуй 
ловити насмішку - посмішкою, довір'я 
- довір'ям, дружбу -дружбою.

Знай, що дружба повинна бути 
вірною, надійною та щирою. Але чи 
знаєш ти, що вона повинна бути і ак
тивною? (її постійно потрібно зміцню
вати, розвивати).

Частіше і щиріше висловлюй захоп
лення, здивування, радій усьому хо
рошому, що помітиш в інших.

Не роз'єднуй три речі: думку, слово 
і діло.

Будь терпимим до недоліків інших .
На уроках не відволікайся, так як 

доведеться двічі працювати над од
ним і тим же питанням вдома.

Активно і систематично працюй над 
тим предметом, що тебе особливо ці
кавить. Шукай додаткову літературу, 
розв'язуй важчі задачі. Так швидше 
досягнеш більших результатів.

У ліцейному суперництві пам'ятай, 
що його основа - це перемога над 
своїм слабким "Я", а не над друзями 
і однокласниками.

Світ - це фотокамера. Частіше пос
міхайся! Посмішка скорочує віддалі.

Галина Костянтинівна Г урська .
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