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Вона не Попелюшка, не Білосніжка і навіть 
не Спляча красуня. У неї не було злої мачухи, 
та татка -  нафтового магната. У неї було зви
чайна не бідна і не багата сім'я. Вона не вхо
дила до складу "мажорних красунь ", в не по
повнювала лави "сірих мишок ", та не тішила 
своєю особою суворих викладачів. (Не дуже 
вона напружувала розумові здібності над кни
гами.) у неї не було перснів з діамантами та 
гламурних дамських сумочок. Зате в неї були 
великі блакитні очі, довге біляве волосся та 
витончені риси обличчя. Вона не підкорялася 
законам пафосного суспільства, бо визнавала 
авторитет лише власної думки.

А він був мачо, " принц на білому коні ", 
добрий хуліган, і все це в одному флаконі. Він 
володів безліччю масок, і всі як одна -  ви
шукані та ефектні. Він став таким, яким його 
хотіли бачити. Про те, який юнак насправді, 
не знав ніхто. Та й навряд, чи він сам хотів 
це знати. Красень загубив себе десь серед 
зелених папірців, що так солодко шаруділи у 
гаманці.

Проте хлопець любив її блакитні очі. Лю
бив ті два озерця, на дні яких сховалась не
збагненна мудрість. Любив спостерігати за 
невимушеними граціозними рухами та слуха
ти дзвінкий, немов дитячий, сміх. Мабуть, за 
інших обставин вони були б разом. Але їх роз
діляла велика прірва, що лежала між двома 
світами -  світом природної краси та пафосної 
гри.

Пройшло зовсім небагато часу, але його 
вистачило для того, щоб на небі змовились 
зорі. Ці вередливі пліткарки, вирішили по
жартувати над нашими героями. Вони пере
плели дві нитки: нитку її та його долі. І зем
ний калейдоскоп подій підкорився небесному 
наказу.

Наша красуня крокувала темним кори
дором університету. Її погляд блукав темни
ми стінами, шукаючи чогось цікавого. Нічого 
особливого вона так і не знайшла. Лише ве
личезний павук нахабно гойдався на довгій 
павутині. Заходячи в аудиторію, вона пере
чепилась через поріг і, похитнувшись, впала 
на вищезгаданого принца, що саме виходив 
з аудиторії. Він вже хотів надягнути звичну 
маску, але не встиг. Її погляд піймав розгуб
лене обличчя юнака.

З того часу вони разом. Він вперше від
крив своє серце для когось. Вона вперше по
бачила його такого, яким він є. через глибоку 
прірву лягла кладка, що об'єднала дві душі із 
різних світів.

Наталія Істоміна

Сьогодні р номері;

Поради психолога... с.2

Випускники повинні це знати... с.2

День ліцею... с.4

Міс старшокласниця с.5

Зал слави с.7

Кращі ліки від недуг... с.8
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Ліцеїст

Реєстрація до ЗНО
всього

вибрали
11-А 11-Б 11-В 11-Г

1 Українська
мова

1 1 2 2 7 2 9 2 8 2 8

2 Історія
України

2 8 1 3 б 1 8

3 Правознавство 1 9 8 3 1 7

4 Математика 5 5 8 9 2 6 1 2

5 Фізика 1 6 2 1 11 2

6 Хімія 1 7 - 1 4 - 3

7 Біологія 1 2 1 6 - 5

8 Всесвітня
історія

1 1 - - -

9 Основи
економіки

2 - 1 1 -

10 Географія 9 3 - 4 2

2 7 1 6 3 6 9 7 2 6 7

Вибрали  лиш е один предмет (у к р а їн с ь к у  мову) - 9 
Кр ім  у к р а їн с ь к о ї мови ще один предмет - 47 
П роходитим уть  з 3 -х  п редм ет ів  т е стуван н я  - 56

психолог радить.
Прийоми, що мобілізують інтелектуальні можливості 

у  період здачі екзаменів, участі у  турнірах, олімпіадах
Будь-який іспит - це стрес. А під 

час стресу відбувається сильне зне
воднення організму. Це пов'язано 
з тим, що нервові процеси відбува
ються на основі електрохімічних ре
акцій, а для них необхідно достатня 
кількість рідини. Її нестача різко зни
жує швидкість нервових процесів. А 
це означає, що перед екзаменом 
чи під час нього або іншого інте
лектуального випробовування, 
доцільно випити кілька ковтків 
води.

Найкраще підходить мінеральна 
вода, бо вона містить іони калію чи 
натрію, що беруть участь в елект
рохімічних реакціях. Можна просто 
пити чисту воду або зелений чай. 
Всі решта напоїв з цього приводу не 
мають користі або й шкідливі.

Для боротьби з кисневим голо
дуванням існує прийом під назвою 
"енергетичне позіхання". Позіхати 
треба тим частіше, чим інтенсив- 
нішою розумовою діяльністю ви 
зайняті. Позіхання під час іспи
ту дуже корисне. Як правильно 
позіхати? Під час позіхання маса
жувати обома руками круговими ру
хами сухожилля (навколо вух), ще 
з'єднують нижню та верхню щелепу. 
В цих місцях знаходиться найбільша 
кількість нервових закінчень. Для 
того, щоб захистити власний ор
ганізм від кисневого голодування, 
достатньо 3-5 позіхань.

: Не намагайтеся боротися з  хв и л ю 
ванням , у  вас н ічого не вийде. Н е
хай  хви л ю ва н ня  буде п іднесеним  і 
допом ож е  вам.

'■ Перед іспитом пройдіться ш видким  
кроком . Така прогулянка  зн ім ає  
м 'язеву  напругу, (м ож на гаранту
вати, що п ісля н е ї у  вас не тремті
тимуть ко л ін а ). Вона позбавляє  
в ід  надм ірного зб уд ж е н н я  і зни ж ує  
кр о в 'я н и й  тиск.
В о ч іку в а н н і випробувань тримайте 
р уки  в ільно  опущ еними. Ви в ід ч у є 
те, я к  напруга п окида є  їх  і  йде  в 
підлогу.
Потрусіть кистями опущ ених  р ук , 
поворушіть пальцями. Це посилить 
кровооб іг , а все, що посилю є к р о 
вообіг, допомагає зняти напругу. 
К ілька  раз ів  поворушіть щ елепою  
назад і  вперед. Якщ о при  цьому ви  
почуєте хрускіт  кісток, це означає, 
що ви пер енапруж ен і, а п ісля такої 
вправи  вам стане легш е говорити. 
Порахуйте зуб и  язиком  з внутріш
н ьо ї сторони.
Випробуйте старий д о б р и й  зас іб  - 
глибоке  д и ха н ня . Потрібно тільки 
пам'ятати: кол и  ви  вдихаєте, живіт  
у  вас повине н  випинатися.
Перед самим початком іспиту ска 
жіть соб і: "С покійно". Це не н а 
каз, а порада. Ви говорите своєму  
м озку, своїм м 'язам , своїм нервам, 
своїй  кро во н о сн ій  системі, що пот
р іб но  заспокоїтися і  розслабитися. 
Бажаю всім успіху!

Галина Костянтинівна.

диоекиія інформує...

Відповідно до Закону України «Про загальну 
середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 
від 25.09.2004 р. №1095 «Деякі питання запро
вадження зовнішнього незалежного оцінювання 
та моніторингу якості освіти» Міністерство освіти 
і науки України затвердило Положення про де
ржавну підсумкову атестацію учнів (вихованців) 
у системі загальної середньої освіти (зареєст
ровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 
2008 р. за № 151/14842). Цим Положенням пе
редбачено, що учням, які закінчили навчальний 
заклад другого ступеня видається свідоцтво про 
базову загальну середню освіту, а після зак ін 
чення навчального закладу системи загальної 
освіти -  атестат про повну загальну середню 
освіту.

Особам, які закінчили 9 клас з навчальними 
досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) 
за семестри, рік та атестацію, видається св ідоц
тво про базову загальну середню освіту з відзна
кою, а особам, нагородженим золотою або сріб- 
ною медаллю, видається атестат з відзнакою.

Випускникам основної школи, за їх  бажанням, 
як атестація можуть бути зараховані результати 
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

У додатки до свідоцтва та атестату на під
ставі семестрових виставляються річні оцінки. 
Вони є підсумковими і виставляються незалеж
но від результатів атестації. Бали за атестацію 
виставляються окремо.

Атестація в основній школі проводиться з 
п'яти предметів: українсько ї мови, математики, 
географії, біології, а також іноземної мови чи 
іншого гуманітарного предмета за вибором нав
чального закладу.

Атестація у старшій школі проводить
ся із чотирьох предметів: укра їнсько ї мови 
(обов'язково), історії України (обов'язково), 
математики (обов'язково, крім класів сусп ільно- 
гуманітарного напряму) та одного або двох (для 
класів сусп ільно-гуманітарного напряму) пред
метів інваріантної складової навчального плану 
за вибором учнів.

Учні 9, 11 класів, які за станом здоров'я 
звільняються від атестації, необхідно подати 
такі документи:

1) заяву батьків учня;
2) довідку ЛКК, завірену печаткою л ікуваль

ної установи.
Учасники Міжнародних предметних олімпіад 

та турнірів, конкурсів, переможці III та учасни
ки IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 
звільняються від атестації з предметів, з яких 
вони стали переможцями. У додаток до св ідоц
тва та атестата виставляються річна та атеста- 
ційна оцінки з цих предметів 12 балів.

Переможці II та учасники III етапів Всеук
раїнських конкурсів-захистів науково-досл ід
ницьких робіт МАН звільняються від атестації 
з предмета, з якого вони виконували роботу. У 
додаток до свідоцтва та атестата виставляються 
річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 
балів.

В.Й.Гутчинський
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скоцик
ЛЮДМИЛА

АНАТОЛІЇВНА

Ж

Переможець міського 
конкурсу «Учитель 

року -  2008»

Людмила Анатоліївна Скоцик працює в 
ліцеї три роки. За цей час зарекоменду
вала себе як здібний педагог із високою 
ерудицією, сучасною методикою викла
дання.

Вона вважає, що життя вчителя -  це 
обов'язок стверджувати ідеали правди, 
краси, добра. Людмила Анатоліївна на
магається виправити тих, хто помилився, 
навчає і допомагає пізнати світ, усім дає 
добру пораду, засмучених утішає, кривду 
терпляче зносить.

їй притаманні глибока зацікавленість, 
вдумливість, організованість, творчий 
підхід до навчання і виховання. Будучи 
широко освіченою і творчою людиною, 
Людмила Анатоліївна володіє всіма необ
хідними учителю якостями, високою про
фесійною майстерністю, умінням спілку
ватися з дітьми.

Вона бере активну участь у роботі 
кафедри, обласних семінарах, науко
во-практичних конференціях, і тих, які 
проводяться в ліцеї, зокрема: психолого- 
педагогічному, "Я -  і комп'ютер", «Вико
ристання інноваційних та інформаційних 
технологій».

Запозичення й обмін досвідом збагачу
ють методичні знання творчого вчителя, 
надихають на удосконалення сучасних 
форм і методів проведення уроків зарубіж
ної літератури. Відвідані заняття засвідчу
ють про те, що вчитель проводить кожен 
із них цікаво, результативно, на високому 
методичному рівні, використовуючи най
новіші форми і прийоми роботи в кожному 
класі. Між учителем й учнями існує взає
морозуміння, діти швидко реагують на 
вирішення завдань проблемного, пізна
вального, тренувального і пошукового ха

рактеру. Творчі види роботи спонукають 
ліцеїстів аналізувати, порівнювати, роби
ти висновки. Відчутна атмосфера довіри, 
взаєморозуміння, співпраці. Навчає пра
цювати в парах, обмінюватися інформа
цією, мислити, розмірковувати, удоскона
лювати діалогічне мовлення. Дати глибокі 
знання, перетворити їх на переконання 
-  у цьому вбачає своє головне завдання 
Скоцик Л.А.

Добре усвідомлюючи роль слова у на
шому житті, зокрема його безмежні мож
ливості в розкритті численних граней, 
прилучення юних до прекрасного, прагне, 
щоб книжка стала для учнів необхідністю, 
духовною потребою. Її учні беруть актив
ну участь у "Літературній весні", читають 
вірші, ставлять п'єси, проводять літера
турні вікторини, диспути, конференції. Усе 
це допомагає прищепити вихованцям лю
бов до літератури. Ліцеїсти, яких навчає 
Скоцик Людмила Анатоліївна, постійно є 
на заняттях секції наукового товариства 
"Імпульс".

Учитель друкується у фаховому жур
налі «Зарубіжна література», зокрема: № 
44 (540) листопад 2007, «Маленькі піс
ні серця»; ІМ? З (451) січень 2006, «Піс
ні серця, народжені болем»; № 17 (513) 
травень 2007, «Лист, Троянда і дещо про 
астероїди»; № 12 (460) березень 2006, 
«Життєві уроки Маленького Принца».

їй  притаманні любов і відданість дітям, 
працездатність, висока педагогічна куль
тура.

Вимоглива, скромна, користується ав
торитетом серед учнів, учителів, громад
ськості міста.

Леся Українка...
Її ім'я золотими літерами закарбувалося 

на скрижалях нашої літератури. Ми спо
руджуємо поетесі пам'ятники, влаштовує
мо урочисті концерти і не підозрюємо, що 
її дух завжди присутній серед нас. Адже 
життя Лариси Петрівни Косач -  це вічна 
легенда про мужність і мудрість, ніжність 
і незламність. Тяжка недоля не вбила в ній 
духу, "що тіло рве до бою", не згасила свя
щенного вогню, не потьмарила святої віри 
у краще життя.

Взявши літературний псевдонім, горде 
ім'я -  Українка, на весь світ заявила, що 
є дочкою України. У стінах ліцею проводи
лося свято "Вічнозелений сад поезії Лесі 
Українки", присвячене 137-ій річниці пое
теси. Спочатку Роман Кобук розповідав про 
нелегкий творчий шлях доньки України, а 
пізніше учні 10-А і 10-Б класів декламували

вірші. Із захопленням всі слухали поезію у 
виконанні М.Покиньбороди (10-А) "Contra 
spem spero!", в якій утверджується неза
лежність духу людини. "Лист Лесі Українки 
до С.Мержинського" прочитали М.Галян і 
Ю.Яручик (10-А), які так старалися пере
дати почуття поетеси. Пізніше декламува
ли вірші "Дим" учениця 10-Б класу Прядун 
Іванна і "Я знала те, що будуть сльози"
І.Шелестовська (10-А). Золоті перли поезії 
так і линули з уст дівчат. А на кінець про
демонстрував частинку свого мистецтва 
В.Дерев'янчук, переможець обласного кон
курсу читців поезії Лесі Українки. Також 
Євдокія Макарівна зробила виставку збірок 
поетеси. А за цю насолоду "бути у вічному 
саду поезії" ми завдячуємо Надії Йосипівні 
Демчишиній.

Аудиторія радо сприймала виступи уч
нів, адже творчість Лариси Петрівни -  це 
безсмертна іскра Прометея. Вона залишила 
нам світлу зброю, чисте слово і ніжну музи
ку. Вона з нами залишиться завжди.

П онад Круга м и  вічність у  сурм и  сурмить!
На А ско л ьд о в ій  м огил і
П оховали  їх  -
Тридцять м учн ів  укр а їн ц ів ,
С лавних, молодих...

П авло  Тичина

У стінах Нововолинського ліцею-інтер- 
нату під керівництвом учителя українсь
кої мови та літератури Гусєвої Оксани 
Андріївни відбувся захід, приурочений 
90-ій річниці битві біля станції Крути. Учні

8-9-х класів вшанували пам'ять українсь
ких героїв, які полягли при обороні рідної 
землі.

Ліцеїсти більше дізналися про подвиг 
цих молодих патріотів, що відверто й 
безстрашно стали до боротьби з північ
ною навалою за свою державність. Це їм 
коштувало власного життя. Але зусилля 
виявилися не марними, адже сьогодні Ук
раїна - незалежна держава з героїчним 
минулим і великим майбутнім.

Учениці Зварич Катя, Погутяк Ольга,

Абрамчук Марія, Єрьоміна Ольга декла
мували вірші П.Тичини, Ю.Шкрумеляка, 
Ю.Лини, І.Могильницької. У міні-виставі 
велася полеміка між російським та ук
раїнським істориками (ролі виконували 
Скоцик Дмитро та Гулюк Євген).

Вдячні ведучим Корнійчук Аліні, Бой
ко Ользі, Мойсеюку Олександру, Кіндраті 
Івану.

Оксана Бадзюнь.



Ліцеїст

День народження ліцею
Шостого березня Нововолинський 

ліцей-інтернат святкував своє шіст- 
надцятиріччя. День був цікавий та не
звичайний.

Урочистості розпочалися з перегля
ду фільму про свята та будні ліцею. 
Особливо стрічка вразила цьогорічних 
випускників -  викликала у них почут
тя суму, адже невдовзі вони залишать 
стіни своєї Альма-Матері.

Об одинадцятій годині відбувався 
концерт. Розпочався він із урочистої 
ходи олімпійців -  Бучик Світлани та 
Бенедя Вадима, які несли «вічно пала
ючий факел знань». Пізніше всі були 
удостоєні прийняти найщиріші поба
жання від її величності Королеви знань 
Іжик Ольги. Концертна програма про
довжили «заслужені артисти» ліцейної 
естради, серед них особливо хочеться 
відзначити Дерев'янчука Віталія, Сто
ронську Ангеліну, Заворотинського 
Андрія, Сологуб Олену, хореографіч
ний ансамбль «Вікторія», Сидорчук 
Ірину та приму латиноамериканського 
танцю Желінську Анну.

Між концертними програмами на 
третьому поверсі проходила виставка 
творчих робіт учнів, яка нікого не за
лишила байдужим. Особливо до душі 
припали малюнки вихованців Жукова 
Анатолія Васильовича, які були вико
нані м'яким графітом (олівцем) гри- 
заллю, аквареллю та гуашшю. Серед 
них такі юні художники, як: Чак Бог
дан, Бондарчук Олександр, Чернячук 
Наталія, Літковець Юлія, Корчук Ольга 
та Причепа Мар'яна (звісно до Лерна- 
до да Вінчі нам ще далеко, але ми на 
правильному шляху). Серед 8-9 класів 
ярмарка.

О третій годині відбувалася вистава, 
на яку давно чекали -  «На перші гулі» 
Степана Васильченка. Усі юні актори 
грали настільки реально (Котович Бог
дан, Карпук Антон та Войтович Інна), 
що здавалося, дивишся не виставу, а 
цілий фільм за участю професійних 
заслужених артистів України. Загалом, 
усім дуже сподобалось, а особливо 
неперевершено грав Котович Богдан 
(учень 11-А класу), для якого дорога 
відкрита прямісінько у Великий театр. 
Його комічна роль звеселила та припа
ла всім до душі. Браво!!! Так тримати!

Кульмінацією вечора стала "перли
на" святкового дня -  «Міс старшоклас
ниця», на яку чекали й готувалися з 
нетерпінням. Участь у цьому конкурсі 
взяло вісім учасниць із 10-11-х класів. 
Недарма кажуть, що краса врятує світ, 
адже кожна дівчина була по-своєму 
унікальна та приваблива. Кожна хоті
ла продемонструвати своє вміння три
матися на сцені у екстремальних ситу
аціях. Особливо від себе, як учасниці 
та «Віце-міс», хочу додати, що на сцені 
все було гарно, весело та, взагалі, чу
дово, а за кулісами ситуацію прекрас
ною не назвеш -  це був справжній 
хаос: крики, нерви, хвилювання, пер

ші невдачі, сльози, паніка... Набагато 
складніше було у такій ситуації зали
шатися самим собою і у моменти ви
ходу на сцену демонструвати не лише 
конкурсну програму, але й душу.

Програма складалась із таких кон
курсів: представлення (де кожна із 
учасниць повинна була відрекомен
дувати себе найкращим способом), 
реклама (усі дівчата демонстрували 
скарби своєї фантазії влаштовуючи 
міні-вистави, інтерпретації сучасних 
реклам на свій лад), юна куховарочка 
(господиньки влаштовували справж
ній бенкет із різних канапок, де одна 
була краща за іншу). Учасниці були 
справжніми шеф-кухарями, го тую ч и . 
а особливо оформляючи свої кулінарні 
витвори. Усім сподобалось, а особли
во нашим суддям. На талант кожна міс 
повинна була вразити і зацікавити, а 
головне відрізнитися оригінальністю. 
Особливо відзначилася Желінська 
Анна, яка продемонструвала прекрас
ний танець латиноамериканського 
характеру та Чернячук Наталія, яка 
розвеселила всіх інтерпретацією піс
ні «Сусід», веселим танцем Котовича 
Богдана та Іжик Ольги. Загалом гля
дачі були задоволені й радісні, а це 
найголовніше. Закінченням конкурс
ної програми був бал дівчат у різно
му одязі -  хтось дивував ансамблем 
вечірніх суконь, а хтось власними ди
зайнерськими витворами. Одним сло
вом, усі дівчата продемонстрували на 
сцені гармонійність та фантастичність 
нарядів.

Найголовнішим та хвилюючим мо
ментом було очікування результатів: 
коли ти стоїш на сцені перед перепов
неним залом і чекаєш, а чого сама не 
знаєш... Результати оголошували один 
за одним. «Міс ніжність» - Чак Олена, 
«Міс чарівність» - Собідська Світлана, 
«Міс фантазія» - Бояр Наталя, «Міс су
часність» - Біляк Ірина, «Міс грація» 
- Желінська Анна, «Міс глядацьких 
симпатій» - Кравченко Анастасія. І ось 
на сцені залишилося лише дві претен
дентки (серце б'ється як шалене). На
решті останні очікування і... «Віце-міс» 
Чернячук Наталія (учениця 11-А кла
су) та «Міс-старшокласниця» Кринич
на Вероніка (учениця 10-В класу).

Ось моя розповідь про найчудові
ший День ліцеїста, який добігає до 
кінця. Хочеться сказати Полкову Оле
гу Сергійовичу, депутату міської ради, 
члену партії БЮТ, голові ліцейної ради 
велике дякую за спонсорську підтрим
ку конкурсу та щирі й теплі слова при
вітань.

Пам'ятайте: що участь у конкурсі 
«Міс-старшокласниця» - це вже пере
мога кожної з учасниць.

P.S. Будьте простіші, і до вас потяг
нуться люди!

Наталія Чернячук



5 Ліцеїст
Міс-старшокласниця - 

Кринична Вероніка

Вероніка навчається в ліцеї з 8-го кла
су, за гороскопом - стрілець, тому ніколи 
не зупиняється на досягнутому. Завжди 
усміхнена, життєрадісна і романтична 
дівчина. Захоплюється бальними танця
ми і є переможцем багатьох конкурсів 
із спортивної гімнастики. Полюбляє ма
лювати, писати вірші, які неодноразово 
з'являлися на сторінках газети «Ліцеїст», 
читати фантастику, подорожувати і про
водити цілі вечори в роздумах, спос
терігаючи за нічним небом і замріяними 
зорями. Товариська, енергійна, вона має 
багато друзів, які є її надійною опорою і 
підтримують в будь-який момент життя.

Які емоції, почуття, переживання 
викликала у тебе участь у конкурсі 
«Міс старшокласниця»?

П ід  час к о н к у р с у  я  зовс ім  не  х в и л ю в а 
лась , я к  би  це  д и в н о  не  звуча л о . Я  була  
готова д о  б уд ь -я ко го  р іш е н н я  судд ів , 
проте все скла ло ся  я кн а й кр а щ е . М ене  
п е р е п о вн ю ва л и  тільки радість і  в е л и ч е з 
не відчуття вдячност і усім , хто м е н і д о 

пом агав.
Хто з дівчат-учасниць були для 

тебе серйозними суперницями?
В с і дівчат а б ул и  г ід н и м и  перемоги. Я  

д у ж е  щ аслива , щ о змогла поспілкуват ися  
з  такими ц іка в и м и  лю дьм и . Н аспр авд і, я  
д ум а ю , щ о у  ц ьо м у к о н к у р с і нем ає п е 
р ем о ж е ни х , о ск іл ь ки  в с і у ч а с н и ц і д о б р е  
підгот увались і, безперечно , б ул и  си л ь 
ним и  суп е рниц ям и .

Чи є у тебе секрет успіху? Можеш 
ним поділитися?

Секрет мого у с п іх у  д у ж е  прост ий: це 
м ої д р у з і,  я к і  м ене за в ж д и  підт римували. 
Я  д у ж е  вд ячн а  усім , хто м е н і допом агав. 
Л ю д и н у  характ еризує ї ї  оточення. Я  д у 
маю , щ о м оє от очення -  ц е  щ а сл и в і і  жит
тєрадісні л ю ди .

Чим для тебе є перемога у кон
курсі? Це твій перший досвід; чи 
вже доводилося тобі брати участь у 
подібних заходах?

Перемога у  цьо м у к о н к у р с і д л я  мене  
- це  щ е о д и н  к р о к  впе ре д  д о  мого твор
чого розвит ку. Я  брала участь у  восьм о
м у  к л а с і в к о н к у р с і «М іс ос ін ь»  і, д о р е ч і,  
також перемогла.

• * • *•* * ,** I I *  п * • ***«•••** **•«ч  ••• •••••* М іс  ч и  Віц є - м іс  •••... .
або чи не захворіли наші красуні зірковою хворобою? **•••*

•

•Йуже цікаво як після такого феєричного й незабутнього шоу склалося подальше життя учасниць? Чи не захворіли вони зірковою хво-, 
робою, адже тепер у них, напевне, з'явилось багато нових залицяльників? Чи може по завершенню конкурсу хтось із дівчат надумав: 
далі розвивати свої таланти й продовжувати плідну працю над собою, щоб пізніше здобути титул "Міс-Нововолинськ 2008!"? :
Аумаю кожного цікавить ті ж питання, що й мене, проте, хто краще відповість на них, як не сам і наші переможниці. \

Віце-міс - 
Чернячук Наталія

Мені пощастило навчатися з цією людиною 
в одному класі вже ось чотири роки і хочеться 
додати, що для мене вона не лише хороша і 
віддана подруга, а й вічний «енейджайзер», 
який завжди наповнює атмосферу навколо 
себе й оточуючих величезним зарядом позити
ву і хорошого настрою. Якщо є правдою вислів, 
що сміх -  продовжує життя, то завдяки цій лю
дині ми будемо жити «вічно».

Вона дуже чуйна, віддана і непередбачу- 
вана дівчина. Весь час в русі, в безперервній 
метушні, завжди прагне все зробити до кінця, 
швидко, проте якісно, усюди додати часточку 
своєї душі і гарячого серця. Це творча, всебіч- 
нообдарована, талановита особистість. В свої 
юні роки прагне відшукати істину життя, пише 
прозові твори, щодо ролі особистості в суспіль
стві й на інші морально-етичні теми.

Наташа живе сьогодні так, щоб обов'язково 
залишити після себе певний слід, чи, хоча б, 
відбиток, який завтра обов'язково нагадає про 
неї.

Чи доводилося тобі робити якісь зусил
ля над собою ?

Усім відомо, що ніхто не є ідеалом. Найго
ловнішим моїм завданням було залишатися 
собою, коли усі довкола панікують, кричать і 
рвуть волосся на голові. Повірте, - це надзви
чайно складно бути спокійною і радісною у  р із
них ситуаціях приближених до екстриму.

Поділись секретом, як перебороти  
внутріш нє хвилю вання й так природньо й

невим уш ено триматися на сцені?
Спеціального секрету насправді немає. За 

чотири роки ліцей мене навчив, що непотріб
но боятися перешкод, а завжди їх долати. Цей 
конкурс не був виключенням, а лише черговим 
випробовуванням, яке так чи інакше треба 
було подолати. Головне усвідомити, що тих 
людей, я к і сидять у залі і  чекають на тебе -  ти 
зустрічаєш кожен день. Але найбільше мені д о 
помогли друзі, навіть не уявляю, що б я без 
них робила! Чи вдалось втілити в життя все 
задумане, або, чи траплялись якісь випад
кові курйози під час виступу?

Спонтанність -  сестра таланту в 11-А класі. 
Танець президента ліцею (Іж и к  Ольги) та «вос- 
ходящої» зірки Великого Театру (Котовича 
Б.) -  був придуманий за 20 хв до  виступу. Я 
не бачила, що вони там творили, але це були 
справжні дива -  усі сміялись і  витирали сльози 
від сміху. Велике дякую  їм !!!

Трохи засмутило те, що I I  частина музи
ки під яку  я мала виходити на показ (Мегеііп 
Menson «Jained love») -  просто не заграла, 
адже це мав бути не просто вихід, а ціле шоу, 
бо музика додавала особливого ефекту.

Як ти ставиш ся до звання «В іце-м іс» , 
адж е до перемоги тобі не вистачило лиш е  
декількох балів?

Я дуже пишаюся, що це звання дісталось 
саме мені. Цю маленьку перемогу завдячую  
тим, хто мене підтримував від початку ід о  к ін 
ця.
PS. Сподіваюсь, що президент ліцею запрова
дить конкурс «Містер старшокласник», о тоді й 
повеселимось.

Ірина Бойко
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Зустріч із випускниками
Ось уже вкотре ліцей зібрав свою велику родину. 

Другого лютого з'їхалися сюди випускники різних по
колінь, щоб побачити, чим же змінився рідний ліцей, 
щоб згадати найкращі роки своєї юності. Вітаючись 
зі слізьми на очах, вони переконували нас, ліцеїстів, 
у тому, що немає нічого кращого, ніж повернутися 
до рідної домівки, до свого теплого гніздечка. Адже 
лише згодом починаєш розуміти всю суть того, що 
було сказано і не сказано, зроблено і не зроблено. 
Починаєш замислюватися над тим, як важко бути лі
карем чи вчителем, кухарем чи механіком. Починаєш 
нанизувати на шовкову ниточку своєї душі все те, що 
різко змінює твої погляди на життя. Та й взагалі, по
чинаєш жити.

Зустрів ліцей випускників тепло і привітно. До 
їх уваги був запропонований концерт, в якому про
явили себе не лише сучасні талановиті учні, а й не 
менш талановиті його випускники. Після концерту 
гості розійшлися по своїх колишніх класних кімнатах, 
щоб побути наодинці лише зі своїм класом. Там цвіли 
сльози щастя зустрічі. Там дзвоном душі линула крізь 
вічність хвилина мовчання -  вшанування загиблих, 
які також були і зостались назавжди частиною вели
кої, люблячої сім'ї.

Мине час, і ми теж, ставши випускниками, розле
тимося у світі.

Тож давайте не будемо забувати тих людей, 
які допомогли зробити найвагоміші кроки у життя. 
Пам'ятаймо, що тут нас люблять і завжди чекають із 
розгорнутими обіймами.

Олександра Кохан
Куль Л іл ія ,
студентка К и єво -М о ги л я н сь ко ї а ка д е м ії

По-перше, ліцей - це було для мене інше середо
вище нових людей, і відповідно можливість відчути 
їхню оцінку щодо моєї особистості. Це інші методи 
комунікації з людьми, а значить - відчуття самостій
ності. По-друге, це нові стимули у сфері наукової ро
боти (насамперед, завдяки Півницькій Ф.Г.). А ще це 
був непересічний шанс відчути себе частиною фак
тично моногамного класного колективу (31 дівчина, 
2 хлопці, загалом було весело).

Ткаченко Олександр,
студент К и ївсько го  Н ац іонального  А в іа ц ій но го  У н і
верситету

Насамперед, ліцей дав мені хороший рівень знань і 
саме тому я поступив без проблем лише по курсах. А 
ще, саме в ліцеї я знайшов справжніх друзів. Навчан
ня в ліцеї залишило по собі багато приємних спогадів, 
і не останню роль у цьому відіграли вчителі. Велике 
спасибі хочу сказати Виклюку Я.В., Бойко О.C., Лівші
Н.О. а також психологу Галині Костянтинівні.

Денисенко Катерина,
студентка К и ївського  Н ац іонального  Е коном ічного  
Університету ім. Вадима Гетьмана 

Ліцей назавжди лишив слід у моєму серці, моє жит
тя повністю змінилося, коли переступила поріг цього 
навчального закладу. Надзвичайно дружня атмосфе
ра, найкращі вчителі, ліцей став моєю другою сім'єю. 
Про ліцей можна сказати багато і тільки позитивні 
речі. Нажаль цього року не вдалося приїхати на зус
тріч випускників, хоча дуже хотіла. Та не дивлячись 
на те, що я далеко, ніколи не забувала про ліцей і 
усіляко підтримую зв'язки з своїми друзями та знайо
мими .

Дмитрук Я.

Єрейн-ринг з англійської мори
Під час місячника іноземної мови, який щороку проводиться у стінах на
шого ліцею, було організовано чимало цікавих заходів. Завдяки ініціативі 
спец-групи (10- А) і організатору Хайкіній О. Й., між учнями десятих 
класів відбувся брейн-ринг з англійської мови "About the USA", завдяки 
якому присутні більше дізналися про Сполучені Штати Америки, і разом із 
тим вдосконалили вже набуті раніше знання.
Із учнів 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г класів було сформовано дві команди: 
"Quick - minded Ratties" («Розумні щурики»), "Witty Piglets" («Кмітливі по
росятка»). Назва команд пов'язана з тваринами -  повелителями минулого 
(2007) та нинішнього (2008) років.
Ведучі брейн-рингу Коритко Маргарита та Терновик Даша ставали найріз
номанітніші запитання, до речі, на всі з них учасники знали відповіді, що 
свідчить про блискучі знання і високий рівень обізнаності.
Хоч і обидві команди були сильними, та удача посміхнулася «Кмітливим 
поросяткам».
Під час підрахунку балів глядачі мали змогу насолоджуватися співом 
Гончаренко Дани і Пасічник Іванки. А. Кринична Вероніка і Шпак Ігор 
подарували танець.
Думаю, такі цікаві заходи допомагають учням розвивати свій інтелект, а 
для вчителів це підтвердження того, що їхні старання не є марними. 
Склад команд:
I. "Quick - minded Ratties":
Бадзюнь Оксана (капітан; 10-А);
Стецюк Таня (10-А);
Карачун Сергій (10-А);
Луцик Катя (10-Б);
Шепелюк Оля (10-В);
Воробій Рома (10-В);
Шустваль Костя (10-Г).

II. "Witty Piglets":
Доманська Марина (капітан; 10-А);
Матвійчук Сергій (10-А);
Шелестовська Інна (10-А);
Гут Катя (10-Б);
Корнелюк Аня (10-Г);
Біляк Іра (10-В);
Бондарчук Саша (10-Б).

Оксана Бадзюнь

п ?

Скоро 1 квітня! Повідомляю усіх, хто забув про це! Треба ж уже го
туватися -  готуватися до нападів нестримного сміху й реготу, готувати 
нерви до дружніх розводів (бо навряд чи тебе оминуть увагою і залишать 
без розіграшу)...

Сміятися небезпечно тільки на уроках, парах, нарадах, вислуховуючи 
нотації батьків чи перебуваючи у товаристві людей, у яких туго з почут
тям гумору, зате все ОК з букетом комплексів. Бо можуть не так зро
зуміти, з кабінету вигнати, у щоденник записати, кишенькових грошей 
позбавити, на дискотеку не відпустити і взагалі, всіляко змусити тебе на 
деякий час забути про сміх.

А в усіх інших випадках сміятися корисно, здорово і просто приємно.
1 квітня у світі відбувається справжній всесвітній фестиваль сміху і 

розіграшів, коли кожен намагається пошити в дурні свого ближнього і не 
пошитися в дурні самому. Ти братимеш участь у змаганні?

Мабуть, що так, адже тут, як в олімпіаді, головне -  участь, а не пе
ремога. А порцію позитивних емоцій і сміху дістає кожен учасник. Умова 
участі лише одна -  наявність гумору. Лише факти:

- сміх продовжує життя;
- тренує м'язи преса і обличчя;
- псує настрій твоїм недоброзичливцям;
- виходячи з попереднього пункту, у тебе настрій підвищується вдвічі, 

а то й втричі.
Ну що, ліцеїсти, посміємося?:-)

Юлія Яручик
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Л  СЛІ ВИ(&
НІМЕЦЬКА МОВА

1. Коритко Маргарита Олегівна 10-А II
МАТЕМАТИКА

2. Бенедь Вадим Віталійович 11-В І
3. Войтюк Ольга Віталіївна 10-В III
4. Расюн Віктор Олександрович 8-Б III
5. Гуліта Анна Петрівна 8-Б II
6. Мартинюк Тарас Миколайович 9-В III
7. Мойсеюк Олександр Олександрович 9-В II

ФРАНЦУЗЬКА МОВА
8. Загородня Марина Петрівна 11-А III

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
9. Півницька Софія Юріївна 11-А І
10. Шелестовська Алла Миколаївна 9-Б III

ІСТОРІЯ
11. Шум Олексій Анатолійович 11-А III
12. Гулюк Євген Юрійович 9-В І

ФІЗИКА
13. Гуліта Анна Петрівна 8-Б І
14. Зварич Микола Михайлович 10-В І

БІОЛОГІЯ
15. Куль Олександр Васильович 10-Б II

ХІМІЯ
16. Конашук Вадим Васильович 11-Б І
17. Бучик Світлана Володимирівна 11-Б III
18. Дячук Анна Вікторівна 11-Б II
19. Пахолюк Ігор Вадимович 10-Б II
20. Зварич Микола Михайлович 10-В І
21. Шевчук Олександр Васильович 9-Б І
22. Шелестовська Алла Миколаївна 9-Б II

АНГЛІЙСЬКА МОВА
23. Півницька Софія Юріївна 11-А II

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ
24. Мартинюк Тарас Миколайович 9-В І

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
25. Трофимчук Дмитро Сергійович 10-А III

ІНФОРМАТИКА
26. Бенедь Вадим Віталійович 11-В III

Мучак Н.З.

Гутчинський В.Й. 
Тесленко Т.В. 
Бойко О.С.
Бойко О.С.
Бойко О.С.
Бойко О.С.

Шовкович Н.Ф.

Півницька Ф.Г. 
Гусева O.A.

Сологуб О.Б. 
Кравчук А.Б.

Шустік Л.С. 
Карпіна Н.М.

Предко В.В.

Літковець С.В. 
Літковець С.В. 
Літковець С.В. 
Березан О.В. 
Березан О.В. 
Березан О.В. 
Березан О.В.

Левша Н.О.

Шевчук В.А.

Трофимчук Л.М.

Шаповал Ю.В.

Призери обласного конкурсу-захисту наукових робіт.

Півницька Софія ( 11-А) -  І місце -  літературна творчість
Бучик Світлана (11-Б) -  II місце -  хімія
Калістратова Ольга (10-А) -  III місце -  зарубіжна література

-  III місце -  історія
-  III місце -  літературна творчість
-  III місце -  правознавство
-  III місце -  мистецтвознавство
-  III місце -  французька мова

Бик Оксана (10-А)
Яручик Юлія (10-А)
Вілюк Андрій (10-А) 
Істоміна Наталія (10-А) 
Загородня Марина (11-А)
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п р о  спорт...
У холодні, зимові дні відбулися змагання II спартакіади Волині серед ліцеїв 
та шкіл-інтернатів.
15-16 грудня у м. Луцьку в теплій, дружній атмосфері, "гарячій" грі у волей
бол наші спортсмени показали хороші результати, зайнявши 2-ге місце, та 
на досягнутому ми не зупиняємось і 23-24 лютого з хорошим настроєм ми 
відправилися у село Маяки. Гра у баскетбол була захоплююча та цікава, а 
головне нам вдалося здобути 1-ше місце та кубок переможців.
Збірна команда ліцею

З баскетболу
1. Калінчук Борис - 11-Г
2. Дулько Олександр -  11-В
3. Дерев'янчук Віталій -  11-А
4. Олещук Андрій -  11-В
5. Романюк Вікторія -  11-А
6. Логвиненко Мар'яна -  11-А
7. Шумська Юлія -  10-Г
8. Кмін Олена -  8-А
9. Киця Валентин -  8-А

З волейболу
1. Калінчук Борис -  11-Г
2. Бондарчук Олександр -  10-Б
3. Вознюк Сергій -  10-Г
4. Воробій Роман -  10-В
5. Войтюк Олесь -  10-В
6. Романюк Вікторія -  11-А
7. Логвиненко Мар'яна -  11-А
8. Колесник Марина -  11-Г
9. Давидюк Катерина -  9-А

27-29 лютого у міській спартакіаді "Нововолинськ спортивний" за першість 
міста у грі в баскетбол змагалося 8 команд. Хлопці показали як майстерно 
вони володіють м'ячем та зайняли 1-ше місце.

Збірна команда хлопців з баскетболу
1. Калінчук Борис - 11-Г
2. Дулько Олександр -  11-В
3. Дерев'янчук Віталій -  11-А
4. Олещук Андрій -  11-В
5. Киця Валентин -  8-А
6. Приймачук Богдан -  8-Б
7. Семенюк Богдан -  8-А
8. Торольчук Олександр -  9-А
9. Савчак Тарас -  9-А
10. Чайко Вадим -  9-В

З першими, теплими днями прийшов до нас новий вид спартакіади -  ритміч
на з гімнастика.
Запальний танець колективу "Вікторія" приніс команді ліцею в залік міської 
спартакіади "Нововолинськ спортивний" -  50 балів.

Команда
1. Кринична Вероніка -  10-В
2. Сімонова Анна -  10-В
3. Масечко Наталія -  10-В
4. Зелінська Анна -  11-Б
5. Галкіна Вікторія -  9-В
6. Борчук Юлія -  9-В
7. Бабич Каміла -  9-В

P.S. Бажаємо нових спортивних здобутків нашим ліцеїстам у наступних зма
ганнях!!!

Мар'яна Логвиненко

МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ  
Любов у Інтернеті, а вона існує?
Сьогодні неабиякої популярності набули знайомс
тва в інтернеті. Ми вирішили дізнатися , як до нього 
ставляться ліцеїсти та наші вчителі.
Думка ліцеїстів:
1. Так, звичайно, уже проходили 20%
2. Любов ні, захоплення так 40%
3. Немає і не може бути 30%
4. Ще не визначилися 10%

Думка вчителів:

-  Це стан закоханості, який у  реальному ж ит т і мож е  
призвести до більш серйозних стосунків або до повного 
розчарування у  цій людині. А ще, я вважаю, що знайти 
друга з подібними поглядами та інтересами сприяє роз
витку особистості і  нашому вмінню спілкуватися.

Галина Костянтинівна Гурська
- Особисто я з цим не зіштовхувалася. Проте знаю 
декілька випадків, що саме завдяки інтернету люди 
знайшли свою половину.

Світлана Вікторівна Земцова.
- Як такої справжньої любові існувати не може. Хіба 
що віртуально.

Олена Леонідівна Сельвашук
- Любові в інтернеті не існує! Це лише розвага.

Юрій В'ячеславович Ш а по вал

Опитування провели 

Я. Дмитрук, О.Бадзюнь, Ю. Яручик.

Кращі ліки від недуг.
Щоб не казали батьки, а надто бабусі, цілуватися - спра

ва корисна. Особливо тоді, коли в тебе кохання. Перше. 
Юнацьке. Справжнє...

Виявляється, що поцілунок стимулює роботу більше як 
сорока лицевих м'язів. Звідси пряма дорога до чудової зов
нішності -  треновані м'язи розгладжують зморшки, підтриму
ють шкіру і покращують кровообіг. Так, я згідна про зморшки 
говорити ранувато, та профілактика -  річ корисна. Отже, до 
любителів цілуватися старість приходить значно пізніше.

Багато медиків запевняють, що тривалі поцілунки про
довжують життя людини, зміцнюють її здоров'я. Адже вони 
позитивно впливають на нашу нервову систему, заспокою
ють її, відвертаючи саму можливість стресів. Мабуть саме че
рез це любителі поцілунків завжди сприймають життя більш 
оптимістично і впевнені у своїх силах. До речі, коли нападе 
гикавка, найкращий спосіб її позбутися -  поцілунок. Не ві
риш? Перевір!

Стоматологи рекомендують... Ні, я не про "Орбіт", я про 
поцілунки. Стоматологи вважають їх  найприємнішим про
філактичним засобом проти карієсу та пародонтозу. І ще
-  жодна зубна щітка не зробить такого масажу ясен, який 
відбувається під час поцілунків. Тож крути чи не крути, а від 

цьомкав не втекти!

Олена Вислоцька
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