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Тримаючи за руку маму, стежкою бігла маленька 
дівчинка з букетом квітів. Вона ще не знала, що прий
меться розпрощатися з улюбленими іграшками, замінив
ши їх на книги та зошити, не знала, що ця стежка, яка 
зараз веде її у нове життя, зовсім скоро стане хорошою 
супутницею наступних 11-років, не знала, що дзвінок, 
який сьогодні почує вперше, стане звичною мелодією, 
кожної осені кликатиме переступити поріг школи. Тоді, 
11 років назад, дівчинка безтурботно крокувала в не
знаний раніше світ.

Школа радісно прийняла її у свої обійми. Перша вчи
телька стала другою мамою. Вона взяла дівчинку під 
своє крило й відкрила для неї чарівну скриньку знань, 
знайшла іскру мудрості у серці й розпалила з неї багат
тя. З кожною буквою, з кожним словом школярка від
кривала все нові і нові горизонти, ловила кожне слово 
наставниці, вдивлялася в теплий і лагідний погляд.

Раптом прийшов час розлуки. Учителька відпусти
ла руку дівчинки і, усміхнувшись, благословила на по
дальшу путь.

А далі - нові знайомства, друзі, веселі будні та свя
та, перше кохання...

Кожного року дівчинка підходила все ближче до 
фіналу своєї шкільної ідилії, але вперто не вірила, що 
це може закінчитися, що її супутники: стежка і дзвінок 
- зустрічатимуть інших школярів, відійдуть у минуле, 
забравши з собою дитинство.

І ось ця мить настала. На подвір'ї школи стоїть вже 
не маленька дівчинка, а юна красуня, яка ось-ось ви
пурхне з-під люблячого батьківського крила, та якась 
незрима сила затримує її. Хочеться ще кілька хвилин 
побути у стінах рідної школи, вслухатися у тишу кори
дорів, посидіти за рідною першою партою.

Десятикласники дарують на пам'ять маленькі дзві
ночки, щоб їхня мелодія нагадувала про дитинство, та 
вони не замінять того єдиного, який щодня кликав у 
країну Знань.

Шкільну форму прикрашає червона стрічка з золо
тистим надписом «Випускниця 2008». І в якусь мить 
хочеться, щоб час зупинився, щоб стрілки годинника 
зовсім трошки перебігли назад. Хочеться знову повер
нутися у безтурботне дитинство, стати тією маленькою 
дівчинкою, яка міцно тримається за мамину руку, но
сить великі білосніжні банти, крадькома плаче за улюб
леною лялькою, за отриманою двійкою.

Поруч стоять однокласники, вчителі, ніби одна ве
лика сім'я. Скільки приємних моментів ми пережили 
разом, скільки труднощів подолали! Невже завтра це 
будуть лише спогади?!

Звучить прощальний вальс і одинадцятикласники 
дарують останній танець стінам своєї другої домівки. 
Незабаром життя закрутить їх у вир нових емоцій та 
вражень, але вони ніколи не забудуть шкільних сторі
нок, пам'ятатимуть їх і берегтимуть у серці.

О л ь га  Іж ик, п р е зи д е н т  л іц е ю
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Поради випускникам 2008 року
Підготовка до іспиту

• Спочатку підготуй місце для занять: забери
зі столу зайві речі, зручно розташуй потрібні 
підручники, посібники, зошити, папір, олівці 
тощо.

• Можна ввести в інтер'єр кімнати жовтий і ф іо
летовий кольори, оскільки вони підвищують 
інтелектуальну активність.

• Для цього буває досить будь-якої картинки в
цих тонах.

• Зроби план занять. Для початку визнач: хто ти
-  "сова" чи "жайворонок". Залежно від цьо
го максимально використовуй ранкові або 
вечірні години. Складаючи план на щоденну 
підготовку, необхідно чітко визначити, що 
саме сьогодні будеш вивчати.

• Почни з найважчого, з того розділу, який знаєш
найгірше. Але якщо тобі важко почати, поч
ни з того матеріалу, який тобі найцікавіший 
і найприємніший. Можливо, поступово ввій
деш у робочий ритм, і справа піде.

• Чергуй заняття й відпочинок: скажімо, 40 хв.
занять, потім 10 хв. -  перерви. Можна під 
час перерви помити посуд, полити квіти, 
зробити зарядку, прийняти душ.

• Не треба прагнути того, щоб прочитати і 
запам'ятати напам'ять увесь підручник. Ко
рисно структурувати матеріал, складаючи 
плани, схеми (до речі, бажано на папері). 
Плани корисні ще й тому, що їх легко вико
ристовувати під час швидкого повторення 
матеріалу.

• Готуючись до іспитів, ніколи не думай про те,
що не впораєшся із завданням, а навпаки, 
думкою малюй собі картину тріумфу.

• Залиш один день перед іспитом на те, щоб
знову по-івторити всі плани відповідей, ще 
раз зупинитися на найважчих питаннях.

• Багато хто вважає: для того щоб повністю під
готуватися до державної підсумкової 
ції, не вистачає лише однієї, останньої перед 
нею ночі. Це неправильно. Ти вже втомле
ний, і нетреба себе перевтомлювати. Навпа
ки, з вечора перестань готуватися, прийми 
душ, погуляй. Виспись як слід, щоб гарно 
відпочити і встати здоровим, з відчуттям 
сили, «бойового» настрою. Адже державна 
підсумкова атестація— це своєрідна бороть
ба, в якій треба виявити себе, показати свої 
можливості та здібності.

Одипадця тикласник и про З Н О
(перші враження)

Написати ЗНО було важко, тому нехай краще його відмінять. 
Якщо з укр.мови, математики, історії були важкі тести, то з 
хім ії легші.
ЗНО відмінити не потрібно. Думаю, це нормальний метод пе
ревірки знань.
Перш за все це іспит сили волі. Зовсім не легко розвинути 

думку, коли ти нічого не знаєш, але пам'ятаєш, що колись чув 
подібне.
ЗНО -  це просто супер! Я за.
Я категорично проти.
Ми ще не підготовлені до незалежного тестування, і не тільки 
рівнем знань, а й морально!
Проблеми добавилися, а несправедливість залишилася.
Це все так було спонтанно, швидко. Добре те, що вже все 

позаду! Відмучилися!!!

Вступна капманія розпочалася...

Для залучення обдарованої мо
лоді до навчання у ліцеї 28 бе
резня 2008 року проходив очний 
тур олімпіад з базових дисциплін: 
української мови та літератури, 
англійської та німецької мов, мате
матики, хімії, біології та географії. 
До участі за результатами заоч
них олімпіад було запрошено 101 
учень. Призерами визнано 56 уч
нів, яким запропонували стати лі

цеїстами, якщо вони до 10 серпня 
подадуть документи. Зокрема:
- українська мова та література

(7 клас) -  9;
- математика (7 клас)-  14;
- математика (8 клас) -  2;
- математика (9 клас) -  5;
- англійська мова (7 клас) -  17;
- німецька мова (7 клас) -  5;
- хімія (8 клас) -  1;
- хімія (9 клас) -  3.
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Н аталія Іст ом іна

ІЙ/ершотвшш (великого Ж Лт -ря

Цієї весни, 22 травня, виповни
лося 147 років після того, як прах 
Т.Г.Ш евченка був перепохований на 
Чернечій горі неподалік Канева.

Поет помер вранці 10 березня 
1861 року у Санкт-Петербурзі і на 
третій день був похований на Смо
ленському цвинтарі. Незабаром друзі 
Кобзаря домоглися дозволу росій
ської влади на перепоховання його 
праху в українську землю згідно і з 
«Заповітом».

Через 57 днів після смерті до
мовина з його тілом була піднята з 
могили і залізницею перевезена до 
Москви, а звідти кіньми через Серпу-

хов, Тулу, Орел, Глухів, Кролевець 
та Ніжин -  до Києва.

18 травня встановили труну в 
Церкві Різдва Христового поруч із 
пристанню на Подолі, 20 травня її 
перенесли на борт пароплава «Кре
менчук» і ввечері того ж дня доста
вили до Канева.

А 22 травня прах Шевченка був 
похований на вершині Чернечої гори 
на високому правому березі Дніпра 
кількома кілометрами нижче Канева. 
У тій місцевості поет наприкінці сво
го життя мріяв оселитися, саме там 
він заповів себе поховати.

Незабаром Чернечу гору назвали 
Тарасовою,а могила Шевченка стала 
місцем паломництва.

Попри переслідування з боку 
російської, а потім радянської вла
ди, в українців склалася традиція 
щороку 22 травня покладати квіти 
до пам'ятника поетові, привселюдно 
читати його вірші і співати пісні на 
його слова.

Оксана Бадзюнь

И снова ночь, опять раскинув звезды, 
Поет весну и теплый тихий зной.
И все как в сказке, незаметный воздух, 
Ведь так бывает только позднею весной. 
Душа как птица, в ней любовь ребенка,
В ней весь мир чудесный и ночной покой. 
Сердце тихо бьется, ощущая тонко;
Этот миг подарок от весны такой.
Все улыбки мне подарит вечер,
Это ведь творенье жизни вековой.
В небе так сияют утренние свечи 
Тихо тает месяц и зовет домой.
Тонет в полумраке силуэт небесный,
В сердце льется песня о стране родной. 
Тихо плачет ива, лучик звезд чудесный, 
Кротко освещает легкий образ мой. 
Бьются две стихии, две загадки света, 
День и ночь проходят быстрою волной. 
Так встречают горы - светлые рассветы, 
Так встречают вечер - берег и прибой. 
Здесь цветут сирени, сердце ровно бьет
ся,
Этот вечер нежный заберу с собой.
И не жаль что больше это не вернется, 
Вновь его я встречу следующей весной.

В ероника Кринична

Дерева вже давно всміхаються білим цвітом. Весняне 
сонце лагідно пестить землю. У повітрі витає радісне і 
приємне відчуття свята. Проте не лише весна несе для 
нас чудову дивовижу. Свято нам подарували ветерани 
Великої Вітчизняної війни. Адже саме вони свого часу ви
бороли для нас мирне сьогодення. їм присвячується День 
перемоги 9-го травня.

Частинку цього свята в ліцей принесли ветерани Раєн- 
ко Іван Андрійович, Сватко Микола Захарович та Козоріз 
Степан Омелянович. Гості свята розповіли учням 10-х та 
11-х класів про своє нелегке життя, обпалене війною. 
В їхніх очах до цього часу горить вогник смутку і болю. 
Вони раділи, що ми зараз маємо можливість жити 
у мирні і щасливі дні. Крім того, разом із ними ми —  
дивилися фільм про війну. Хочеться відзначити, О  О  
що цей фільм, на відміну від інших, вирізнявся 
неупередженим поглядом на реалії воєнних років. 
Бадзюнь Оксана продекламувала вірш присвячений ве
теранам. Сологуб Олена порадувала присутніх чудовою 
піснею про Україну. Попрощавшись, нашим гостям вручи
ли квіти і невеличкі солодкі подарунки. А наступного дня 
ліцеїсти привітали ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
що перебували на лікуванні у міській лікарні.
Такі зустрічі не залишають байдужими молоде покоління. 
Пам'ятаймо, що за благополуччя мирних днів заплачено 
великою ціною - жертвами синів і дочок нашого народу. 
Таким чином, ми засвідчуємо шану і подяку за їхній ве

ликий подвиг.
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Спливаю ть остан н і дні навчального року, але з особливою ш видкістю  вони про
х о д я ть  для учнів 11-х класів.

Здавалося б, лише нещодавно вперше вступили на поріг ліцею, і ось вже скоро 
прийдеться попрощ атись їм зі шкільним ж и ття м . 

В и ста в л я ю ться  остан н і оцінки, але пройде час і вони забудуться, а думка, яка 
склалася у  вчителів від одинадцятикласників залиш иться надовго.

Дорогі мої учні, ви завершуєте 
важливий етап свого життя: полиша- 
ючи безтурботне дитинство, незаба
ром потрапите у вир дорослих взає
мин. Кожен творитиме власну долю, 
залежно від досвіду, який отримано 
в попередні роки. Пам'ятайте, дорога 
в тисячу мить починається з першо
го кроку. Зробіть його в правильно
му напрямку і з достойними людьми. 
Не підпускайте тих, хто отруює ваше 
існування, будьте магнітом, який 
притягує розумних, інтелігентних та 
вірних друзів.

Любі мої хлопчики й дівчатка,

саме ви є творцями своєї реальності. 
Пам'ятайте, немає нездібних, є ті, 
хто не проявив свої здібності. Будьте 
наполегливими у досягненні мети, не 
бійтеся поразок: чим більше неудач, 
тим більше ви учитесь.

Читайте якнайбільше! Знайте, що 
закони побудови достойного жит
тя вивчені і записані, користуйтеся 
ними. Книжки читають про це від 
двох до чотирьох відсотків людей, і 
саме вони стають елітою, успішни
ми.

Цінуйте час! Це єдина валюта у 
вашому користуванні, яка при пра

вильному розрахунку зробить вас 
вільними і багатими.

Будьте тим, ким ви народженні! 
Збережіть свою індивідуальність та 
оригінальність, неповторність й ун і
кальність. Ви достойні найкращого і 
обов'язково досягнете багатьох вер
шин у своєму житті.

Дорогі мої учні, я вірю в вас і 
знаю, що ви ощасливите своїм жит
тям людство!

З повагою ваш учитель

В іт ковська  

Наталія О л е к с іїв н а

Незабаром пролунає малиновий дзвоник, який 
востаннє збере нас на шкільному дворі. Разом пліч- 
о-пліч йшли в майбутнє дружньою « класною сім'єю».
Не забути тих почуттів, які поєднали нас у міцну конс
трукцію, що витримала вітри невдач і поразок, і пода
рувала тепло, ніжність, радість усім, хто її створював.
Скільки щасливих моментів підносило життя: прогуля
нок, екскурсій, власних спонтанних надуманих « вила
зок» на природу. Ми запам'ятаємо ліцей на все життя, 
пронесемо його у серці, як найяскравішу сторінку на
шої юності.

Можливо, надто банально, проте щиро. Мій клас , 
мої друзі, рідний 11-А, який об'єднав 29 особистостей 
з різними поглядами на життя, цінностями, переконан
нями. Кожен із нас — творча , оригінальна особистість, 
що знає, чого прагне від життя, саме тому ми , як по
зитивно і негативно зарядженні електрони, притягує
мося один до одного.

Правду кажуть, що роки шкільного життя — найрід- 
ніші, адже саме тут ми відкриваємо для себе найвищі 
цінності: дружбу, любов, взаємо відповідальність, повагу і, напевно, найдорожче правило співжиття — один за всіх, і всі за

Нехай життя розкидає нас по світі, і журавли
ними ключами відлетять найщасливіші роки нашо
го життя, ми ніколи не забудемо про своїх одно
класників, друзів, про най-най-найкращі хвилини 
проведені разом, про всі курйози й випробування, 
які ми подолали, а головне про найцінніші уроки 
життя, яких немає у підручниках, які навчили нас 
розуміти його сенс і цінувати кожну мить подаро
вану долею.

Прощай ліцей! Прощай Учителю! Прощайте! 
Ми відлітаємо у світле майбутнє, нехай ми знай
демо у житті свою дорогу, яка не раз поверне до 
ліцею. Спасибі за науку! Ми—майбутнє, ми—про
грес, за нами слово!

Учні 11-А класу.
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щоденна робота, підготовка до уроків, до тематичних контрольних 
робіт, зовнішнього незалежного оцінювання. Та всі найважливіші 
події у Вашому майбутньому лише розпочинаються. Знаю, що ко
жен вже майже визначився у своєму життєвому виборі, проте ще 
стільки труднощів Вам прийдеться подолати. Ці дні для Вас най
вагоміші.

Спільною роботою усі ми: батьки, вихователі, вчителі -  нама
галися допомогти пройти Вам сходинками від дитинства до юності, 
а відтак -  і до дорослого життя. І вже скоро та мить, коли Вам, 
вчорашнім дітям, прийдеться полинути у самостійний простір.

Знайте, любі наші, що від щирого серця ми зичимо Вам кожно
му, щоб усі труднощі, негаразди вирішувалися. А життєвий шлях

тивна дівчина. Надійна, дру
желюбна, і готова прийти на 
допомогу в будь-який момент.

Танічка Лісовська. Збіг з 
прізвищем відомої Роксолани 
себе виправдав. Дуже симпа
тична та скромна дівчина..

Конашук Вадим. Зірка хімії. 
Завжди вміє "коректно" висло
вити свою думку.

Свинарчук Ліма. Має багато 
захоплень, зокрема - шахи, 
бойовий гопак. Розумний, але 
трохи лінькуватий.

Курилюк Міша. Він мій най
кращий друг. Завжди може 
дати влучну пораду з боку 
протилежної статі .

Царук Андрій. Спортивний 
красунчик. Неперевершено 
малює (особливо ведмедиків).
Яковинеиь Максим. Цікавий, 

наполегливий і трохи неслух
няний (адже не раз отримував 
"на горіхи" за відсутність 
шкільної форми).
Андрій Бонлаоук. Стара- 

ний симпатюльчик. Вміє 
гарно ставитись до дів
чат.
Лубенюк Люла . "Міс 

старанність 11-Б". Завжди 
виручить на уроці своєю 
підказкою.
Анічка Л я ч у к . Нешодав- 

но відкрила свій "хімічний" 
талант. Оскільки по житті 
вона шалена оптимістка 
- може "підколоти" тебе 
в будь-який момент, цим

самим покращивши на
стрій собі, тобі та всім 
оточуючим.
Либаль Валим. Спор

тивний і дуже витри
валий (адже не легко, 
мабуть, серед 7 дівчат 
сидіти щодня на підго
товках).

Тивонюк Стас. Загад
кова особистість, яку 
ще досі ніхто до кінця 
і не розкрив. Тихий і 
спокійний.

Чи ж ук  Лена. Чесна, спра
ведлива. Її особистістю є ніж
ність і неабиякий підхід до 
людей. Завжди дасть хорошу 
пораду і знайде вихід з будь- 
якої ситуації.
Лена Гаврилевська. Стильна 

білявка. Любить класику і ро
мантику. Чекає свого принца 
на білому мерседесі.

Ти м о ш ук  Іра. "Ясне сонечко" 
нашого класу, яке дуже "лю
бить" англійську.

Мороз Оксана. Неформалка. 
Любить "важку" музику та гу
лянки.

Бевз Оля. Спокійна та непо
мітна. Любить навчання, але 
не забуває і про відпочинок.

Вітковська Аня. Любить біо
логію. Прагне досягнути у 
житті своєї мети.

З ін ч ук  Олена. Любить пове

селитись, тому не дуже уваж
на на уроках.

На останок хочу згадати моїх 
найкращих подруг Машу Сі- 
корську та Альонку Вавринюк, 
які мене, таку "не путьову" 
дитину завжди направляли на 
правильний шлях, підтриму
вали у скрутну хвилину і діли
лись найпотаємнішими момен
тами свого життя

Не можна не згадати наших 
других мам - Оксану Андріїв
ну Гусєву та Олену Леонідівну 
Посельську, які завжди стара
лись оселити в нашій класній 
сімейці тепло і затишок, хоча і 
не завжди виходило. Дякуємо 
їм за все!

P.S. От, народ, і все. Закін
чився час наших з вами шкіль
них років, спільних приколів 
та витівок.Тепер у кожного 
свій шлях: у когось тернистий, 
у когось не дуже, та в будь- 
якому випадку я бажаю вам 
витримки та сили. Не забувай
те друзів, час від часу давайте 
про себе знати, адже у ВУЗІ 
без вас, точно знаю, буде сум
но-нудно. Завжди залишай
тесь такими щирими та друж
німи. Я ВАС ВСІХ ДУЖЕ -ДУЖЕ 
ЛЮБЛЮ і ніколи не забуду.

Ваша
О лександра К охан.

був широким та рівним. Живіть так, щоб серце було відкрите, щоб 
зберегти своє чесне ім'я. Пам'ятайте, що це тепер залежатиме від 
Вас, від власної волі.

Вірю, що всі Ви будете жити як справжні творці. Саджатимете 
дерево і роститимете дітей. Будете створювати нові книги, будува
тимете будинки, робити нові відкриття у науці і роститимете хліб.

Із щемом у серці нам доведеться з Вами попрощатися. Усі Ви 
стали рідними і близькими. Завжди з нетерпінням чекатимемо у 
стінах школи.

З любов'ю О к сан а  А н д р і ї в н а

Сиджу на холодному підві
конні та й думаю: чому цей 
радісний смуток горнеться 
до мене, лащиться, як непо
воротлива домашня кішка й 
проситься у найкращі спогади 
мого життя, спогади про мій 
11-Б клас. Про моїх найкра
щих друзів, кожен з яких на
завжди залишиться для мене 
яскравою зірочкою на небі 
шкільного життя. А, взагалі- 
то, я можу описати кожного.

Светочка Б у ч и к . Староста 
нашого класу. Досить самов- 
певнена та рішуча, незрад
лива, принципова, адже саме 
такою повинна бути староста. 
Піклується про всіх. Цей "Мен
делєєв в спідничці" - просто 
знавець хімії.

Желінська Анюта. Невтомна 
танцюристка. Щира і вічлива. 
Завжди радісна та усміхнена.

Остроушко Танічка. Мурка 
-  Гламурка. Весела, добро
зичлива, завжди сповнена 
енергією та цікавими ідеями. 
Неперевершений художник.

Л єн уся  Новосад. Голос нашо
го класу. Її оптимізму можна 
позаздрити. Чесна і справед
лива. Старається знайти підхід 
до кожного.

Мишковеиь Валя. У її голові 
поміщається дуже великий том 
"Енциклопедія цікавинок для 
всіх- всіх- всіх". Любить весе
лий відпочинок та компанії.

Яночка Власюк. Дуже спор
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проходить складний шлях від дитинс
тва до юності і стає на порозі само
стійного життя. Закінчення школи 
для учнів 11 -  В класу також важлива 
віха в становленні особистості, а ще 
- це незабутня пора, яка надовго за
лишиться у їхній пам'яті.

Можливо, це дивно для вас, мої 
любі вихованці 11-В, що за 40 років 
педагогічної праці, чотири роки тому, 
я вперше була призначена класним 
керівником.

Знаючи, що учні полюбляють мо
лодих керівників, спочатку була дуже 
розгублена. Хвилювалася за усіх із 
вас, за одержані оцінки, за настрій, з 
яким ви приходили. Намагалася зро
зуміти, кожного ставила себе на міс
це ваших батьків. І тільки наприкінці 
8 класу хвилювання зникло, проте 
почуття відповідальності зростало з 
кожним навчальним днем.

Хоча склад нашого колективу є 
досить незвичайним: 22 хлопці і лише 
6 дівчаток, та навряд чи мені було б 
легше та приємніше працювати з ін

шими, а не з вами.
Серед вас -  учасники, призери 

обласних, республіканських олімпіад, 
турнірів, конкурсів. Це -  Вадим Бе- 
недь, Маріанна Савицька, Валентин 
Рублюк, Олександр Карпенко; спорт
смени -  Дмитро Галаша, Олександр 
Дулько, Роман Патюк, Андрій Олещук, 
Олександр Ковальчук, Вадим Литви- 
нець; творчі особистості -  Оленка Ч., 
Ірина Богуш, Лена Дудар.

Пам'ятатиму усі дні, проведені з 
вами. Та й важко забути формули, 
розписи, які були на партах і стіль
цях, ваші запізнення на перші уроки 
через солодкі мальовничі сни, регу
лярне вживання «Орбіту» для дотри
мання дієти. А ваша суперзайнятість 
була викликана розв'язуванням «най
серйозніших» проблем за допомогою 
мобільних телефонів.

Я завжди згадуватиму вас, розум
них, організованих Вадима Бенедя, 
Олександра Коваленка, Маріанну 
Савицьку, Валентина Рублюка; пра
целюбних, добрих Миколу Шиманов- 
ського, Мартина Войтовича; скромну,

тиху Оленку Іііапран і суперактивну 
Оленку Чак; веселого, дружнього Ва- 
дима Литвинця і спокійного Артура 
Зраїтеля; рішучих Олександра Дуль
ка, Андрія Будника і наполегливого 
Олександра Карпенка; винахідливу і 
відповідальну Оленку Дудар і ввічли
вих Віталія Кондратюка, Юрія Хомчу- 
ка; уважних до інших Андрія Хареви- 
ча, Ірину Богуш та всіх, всіх інших.

Позаду у кожного з вас веселі 
ліцейні роки. Попереду - шлях дов
жиною в життя, вибір улюбленої 
професії. Нехай сьогоднішні теп
лі дні віщують ясну долю. Завжди 
пам'ятайте, що ви вихованці Новово- 
линського ліцею -інтернату Волинсь
кої обласної ради.

Бажаю вам :
Поменше сліз, невдач,
Похмурих днів.
І в наш нелегкий час - терпіння 
та виконання заповітних мрій, 
любові справжньої, 

у праці чесності, сумління.

Г алина В а с и л ів н а  К а л ін ч у к ,

Найкращі роки ж и ття  людини - шкільні. В саме цей час, що ми провели в ліцеї запам’ятається  на все 
життя. Тому що саме т у т  ми зустрілися і познайомились один з одним, вперше стали на доріжку само
стійного і дорослого ж и ття  (а особливо т і  хто  проживає в гуртожитку).

Кожен клас чимось відрізняється один від одного, а наш тим, що в ньому дуже багато хлопців. І кожен 
з них по-своєму особливий: дехто спортсмен, дехто являється інтелектуально розвиненим, а дехто 
просто підтримує веселу атмосферу класу.

Не можна не згадати про наших дівчат, які роблять цей клас привітним і люб’язним. Адже вони в ньо
му наче королеви, бо кожна знає, що в будь-який момент може чекати на підтримку в свою сторону.
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Дорогі мої учні, 11-Г клас. Швидко промайнув 
час і ось уже за плечима шкільні роки. Скільки 
було радості, вистачило й тривог. Скажу від
верто, після першого ж знайомства, я відчула 
до вас велику прихильність, тому про кожного 
з вас я буду довго пам'ятати. Але головне: не 
можна сказати, що школа позаду. Попереду вас 
чекає відповідальний і надзвичайно важливий 
період - школа життя. Тож нехай в цій школі 
вас зустрінуть хороші вчителі, вірні друзі, вели
ке кохання. Будьте оптимістами, стійко долайте 
життєві випробування і нехай успішно зд ійс
няться всі ваші плани і задуми.

Петрук Тетяна Ф едорівна

і наполегливість.
Усім відомо, що не усі наші одно

класники за власним бажанням сюди 
потрапили... Та, скажемо відверто, 
ніхто не шкодує про це. А головне, 
що ліцей об'єднав нас в єдину, могут
ню, рушійну силу.

На жаль, час минув, пора проща
тися. Та хочемо нагадати усім, що 
усе, що ми здобули, усі вершини, 
що їх  підкорили, усім цим ми завдя
чуємо нашій дружній сім 'ї на чолі з 
вихователем Жанною Миколаївною 
та класним керівником Тетяною Фе
дорівною. Також висловлюємо подяку 
вчителям, які навчали нас.

Щиро дякуємо їдальні та техпра
цівникам, тому що саме без вас наше 
життя було б неможливим.

Отже, від усього 11-Г низький ук
лін усім.

І надіємось, що ви залишите місце 
у своєму житті для згадки про нас. Ми 
в свою чергу обіцяємо ніколи не забу
вати свій дім -  Ліцей.

Розпочнемо з наукової статистики. 
Провівши дослідження, виявилось, 
що на 14 партах із 18 у 33 кабінеті 
напис :« 11-Г the best». З цього вип
ливає, що 11-Г-найкращий.

Перші асоціації пов'язані з нашим 
класом:

- оригінальність;
- індивідуальність;
- унікальність;
- багатогранність.
А тепер поговоримо, чим ми зай

малися цих два роки :
- 2007 рік-конкурс талантів 1- міс

це;
- 2007 рік -  перемога в хімічному 

КВН;
- 2008 рік -  найкраща осіння ком

позиція « Серце ліцею»;
- 2008 рік -  захоплюючий номер 

на Нововорічному святі.
Також наші учні підтвердили свій 

рівень знань на інтелектуальних кон
курсах, олімпіадах.

Справді, наш клас -  це ніби асорті. 
У ньому поєднано розум і красу, силу

Я прощаюсь назавжди з ліцеєм, 
До побачення, вчителько, клас. 
Тут була, наче вдома, своєю 
І писала душею для вас.
Я прощаюсь, вихователько моя, 
а на обличчі усмішку лишаю. 
Роки долі в небуття летять,
Вони усе зі мною пам'ятають. 
Однокласники,

ще хочеться лишитись... 
Якби з вами хоч повчитись рік, 
Але небо до зірок вже кличе,
І сузір'я зберегти навік.
Не сумуйте. Ця весна на згадку 
Залишилась кожному із нас. 
Знаєте, розлука - завжди важко... 
Втрутилась у юність, як весь час.
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Талант людини... У чому ж він? Дивлячись сьогодні на на
ших ліцеїстів, можемо безпомилково сказати, що кожен із них 
володіє своєрідним талантом -  талантом оволодівати основами 
наук. 18 квітня святковий зал зібрав елітну молодь ліцею, яка 
продемонструвала відмінні знання під час проведення предмет
них олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів наукових робіт. Бал 
олімпійців став жнивами для тих працьовитих учнів, які не шко
дували сил для творчого розвитку та інтелектуального росту і 
врешті возвеличились у досягненнях.

Успішно цього року на III, IV етапах Всеукраїнських олімпіад 
виступали юні знавці природничих, точних, гуманітарних, сус
пільних наук, команда кафедри іноземних мов.

Завдяки спонсорам нашого ліцею всі були нагороджені гро
шовими винагородами. Керівники та наставники олімпійців не 
залишились без уваги і отримали премії. Та, мабуть, найголовні
шим подарунком для них стали подяки, теплі слова та квіти від 
ліцеїстів. Треба визначити, що усі, хто брав участь у громадсь
кому житті ліцею протягом навчального року були нагороджені 
на балі. За активну участь у спортивних змаганнях, участь у 
культмасових заходах учні отримали подарунки.

Директор ліцею Володимир Йосипович Гутчинський зазна
чив, що з кожним роком ліцей здобуває все більше призових 
місць на III, IV етапах Всеукраїнських олімпіад. Зокрема, в цьо
му році ми здобули загальне II місце в області. Під кінець балу 
мама призера обласного конкурсу-захисту науково-дослідниць
ких робіт Вілюка Андрія висловила щиру подяку усім учителям 
ліцею. Адже вони не шкодували ні робочого, ні вільного часу, 
щоб підготувати учнів до важких випробувань. Думаю, до її слів 
приєдналися усі присутні. Тож засвідчуємо вам свою глибоку 
шану і повагу, любі вчителі. Хай розумне, добре, вічне, яким ви 
так щедро обдаровуєте підростаюче покоління, приносить всім 
неповторну радість, повагу, любов і шану людей, надихає на 
нові творчі задуми та звершення.

На святі були присутні й гості. Отець Стефаній сказав, що 
ліцеїсти -  це дійсно обдаровані Богом діти. А факел знань, запа
лений на початку балу, горить у ліцеї завжди, чи правильніше 
сказати -  горить у думках вчителів та учнів.

Знання -  це першоджерело існування людини. Ще відомий 
британський політик Уїнстон Черчіль говорив: «Хто володіє ін
формацією, володіє світом». Навряд чи є щось гідніше у житті, 
ніж удосконалювати свій дух, увічнюватися в досягненнях, але 
не забувати, що вміння відчувати доброту -  то найвища людська 
освіченість. А в ліцеї цього навчають кожен день. Тож за всі до
сягнення ми завдячуємо саме йому.

Клубочок знань, фортеця мудрих вчинків 
Безмежна даль науки і книжок.
Ліцей -  це те, що виховало в серці 
Наш перший мужній і сміливий крок.

Ю лія Я ручик
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Наші таланти

Вони—наша гордість. Вони зробили те, що не кожен зможе. Завдяки їм наш ліцей стає все більш 
і більш престижним. Адже виховувати і навчати таких людей вважається за честь. їхн і імена про
славляють наш заклад на « олімпійській» ниві. Вони призери І\/етапу Всеукраїнських олімпіад.

Конаїиук 
Вадим

( 1 1 -Б )
Вадим посів ІІІмісце на IV 
етапі Всеукраїнської олім
піади з хімії. Він прийшов до 
нас із ЗОШ №2 І-ІІІ ступе
нів. Своєму успіху юнак за
вдячує вчительці Літковець 
Світлані Василівні. Звісно, 
не обійшлося без клопіт
кої праці. І як винагорода 
хлопець вже студент На
ціонального університету 
ім. Т.Г. Шевченка. Вадим 
бажає успіху своїм ровесникам 
для поставленої мети.

Щвншіька 
Софія

радить не жаліти зусиль

(И-А)
Вже вкотре, Софія стає 
призером IV етапу Всеук
раїнської олімпіади з ук 
раїнської мови. Дівчина має 
неабиякий хист до вивчен
ня гуманітарних наук. Вона 
прийшла в ліцей з Ново 
волинського колегіуму. Ба
жання навчатися у відомо

му закладі спонукало прийти у ліцей в десятий клас. Софія 
вдячна всім своїм вчителям, які допомогли їй. Вона любить 
читати різні книги і слухати музику. Дівчина хоче навчати
ся в університеті імені Т.Г. Шевченка.

Микола Олександр
(10-В)

Зварич Микола став призе
ром IV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з фізики. Раніше 
хлопець навчався у Жаш
ківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Бажання навчатися змусило 
вступити у ліцей. Наполег
лива праця і зацікавленість 
предметом проклали шлях 
до шаленого успіху. Його 
хоббі достойне юного нау
ковця: він шукає цікаві для нього факти і описи фізичних 
явищ. У майбутньому мріє вступити до університету імені 
Т.Г. Шевченка. Юнак прагне знайти своє покликання у 
житті і наполегливо працювати на обран'"

(9-Б)
Олександр прийшов до 
ліцею із Нововолинської 
гімназії, і вже у дев'ятому 
класі став призером IV ета
пу Всеукраїнської олімпіа
ди з хімії. Допомогла йому 
у цьому його вчителька 
Березан Ольга Веніамінів- 
на . У повсякденному жит
ті Олександр захоплюєть
ся сучасною музикою. Він 

вважає, що усп іху може досягнути кожен, хто буде напо
легливо працювати.

Ш  Мартишок
Тарас

(9-В)
Тарас прийшов до ліцею у восьмий 
клас. Вже в дев'ятому класі став при
зером IV етапу Всеукраїнської олім
піади з економіки. Хлопець вдячний 
своїй наставниці Шевчук Вірі Ан
тонівні. Тарас полюбляє слухати су
часну музику. Мріє навчатися в ун і
верситеті імені Т.Г. Шевченка.
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го каміна: співали пісні, розповідали 
цікаві історії, і так промайнув остан
ній вечір у Карпатах. На цьому наша 
подорож не завершилась, на третій 
день екскурсії ми подалися на славет
ний водопад в Яремне. Там кожен міг 
сфотографуватися і придбати на рин
ку подарунки для ближніх.

Ці дні ми жили дуже комфортно і 
весело. Недалеко від нашого дому 
була річка, куди дуже часто ходили 
наші ліцеїсти. З підвісного моста від
кривалася мальовнича картина живої 
природи. Незважаючи на те, що всі 
були дуже змучені, ми не хотіли за
лишати гори, які за цей час стали для 
кожного з нас рідними.

В ер о н ік а  Кринична

У кінці цього навчального року уч
ням 10 класів випала відмінна нагода 
побувати у мальовничих Карпатах.

Усім дуже сподобався камінь Дов- 
буша, до якого ліцеїсти йшли дві 
години. Неперевершені пейзажі, до
сконала українська природа відкри
валася нам з вершин карпатських 
гір. На другий день нашої екскурсії 
ми вирушили до Ворохти, де кожен 
міг купити цікаві речі на сувенірному 
ринку і пофотографуватися з ведме
жам. Недарма кажуть, що Буковель -  
лижний курорт європейського рівня. 
Прекрасні будівлі, чудові краєвиди, 
простори Карпат відкривалися нам 
у цьому неперевершеному місці. Під

вечір 23 травня ми вирушили до 
водопаду Гука. Звісно, словами 
не передати усіх почуттів, які 
переповнювали кожного з нас, 
але можна сміливо сказати, що 
гармонія навколишнього світу 
та любов до природи жевріли 
в цю хвилину у кожному серці.
На шляху до водопаду ми мали 
змогу побачити дачу Ющенка, 
але на жаль нічого крім огорожі 
і дахів нам видивитись не вда
лося. Хороша ж охорона в на
шого президента!

Дякуємо нашим вчителям: Тес- 
ленко Т.В., Гусєвій О.С., Скоцик Я.А. 
та Трофимчук Л.М. за їхнє розуміння 

та міцні нерви. Справ
ді, за ці три дні їм до
велося стати для нас 
другими батьками і 
можу впевнено ска
зати, що вони з цим 
впоралися. Діти були 
задоволені всім: від 
приємного оточення 
до смачної домашньої 
їжі, а про враження 
від Карпат годі й ка
зати. Усі ми дружнь
ою сім'єю мали змогу 
посидіти біля велико-

Карпати

ІВесняні

Ось і проминули довгоочікувані дні поїздки до Кам 'янець- Подільського. По
заду лишилися ретельні приготування до довгої дороги. Вже через шість го
дин перед нами відкрився чудовий краєвид неземної краси. Три дні, проведені 
в місті, надовго закарбувалися в пам'яті учнів 8-А класу.
Кам 'янець- Подільський -  місто, що увійшло до семи чудес України. В нього 
закохуються всі, хто хоч раз там побував. Місто багате на легенди і перекази. 
Це місце, де знято багато відомих фільмів, що налічує 177 пам'яток архітек
тури.
За три дні ми встили відвідати Кам'янець -  Подільську фортецю XI ст., де всі 
бажаючі могли постріляти з лука та арбалета. Побували в Кафедральному 
костьолі Св. Петра і Павла XVI-XVIII ст., в Карстових печерах. Загадували 
бажання посередині замкового мосту, відвідали музей, а дехто, навіть встиг 
побувати біля дерева кохання і, можливо, залишив там свій підпис...
Цікаві екскурсії варті були того, щоб терпіти виснажливу дорогу. Ми, учні 
8-А класу щиро вдячні нашим супроводжуючим за їхнє терпіння і розуміння. 
Надіємось, що це не остання наша поїздка з класом.

Ірина Б арчук
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ІЇоеж щ уєлюдсьц серця

Я ненароком розлила 
Свою печаль у цих рядочках. 
Прозора тиша обняла 
Мене й затиснула в куточку.

Я ворухнутись не могла, 
Сказати хоч єдине слово. 
Немов вино вона пила 
Мої сльозинки знову й знову.

І розбирала по шматках 
Мої надії й сподівання. 
Порозсипалися у прах 
Найпотаємніші бажання.

І кожен вечір я сама,
Зі мною тільки це чекання, 
А тиша в серце занесла 
Лиш невиразні сподівання.

Я знову мовчки налила 
Солоних сліз і прочитала 
(Якийсь листочок підняла, 
А там рядки, що я писала).

І тиша сліз не допила,
Горнятко з ними вмить розбила. 
Вона із розуму зійшла 
Й мене навіки залишила.

Ю лія Я ручик

Плекайте люди, слово, мов граніт.
Його любімо і не забуваймо.
Бо неспроста прийшли ми у цей світ
Отож через поезію його пізнаймо...

Людмила Ковтунець

"Поезія! Пресвята Богородице нашого на
роду! З чорнозему, з любистку і зілля, з роси, 
з лихо ї води, ясних зір і широких безмежних 
степів народжена! Ти -  наймудріша наша бе
регине, яка не дає погаснути земному вогнику 
роду нашого українського, тримаєш наш народ 
на небесному олімпі волелюбності, слави і гор
дого духу. "

Ми забуваємо, часом, просту істину, що по
езія л ікує людські серця. Оте іноді одне влучно 
сказане слово зміцнює взаємини, вміє утішити, 
розрадити, допомогти. Це невід'ємна частинка 
кожного із нас, наділена особливими почуття
ми, умінням розуміти і цінувати.

Вона -  найпотаємніша сув'язь внутрішнього 
піднесення думок, настроїв, сподівань, стала 
джерелом естетичної насолоди, засобом худож
нього піднесення світу.

Третього квітня у стінах ліцею була проведе
на зустріч поетів, членів літературно-мистець
кої вітальні "Мамина криниця" з учнями 8-х та 
10-х класів.

Гості свята І.Г.Курченко, І.І.Пукля, 
А .Поліщук, С.В. Жура ознайомили нас зі своїми 
мелодійними зворушливими віршами, О .Каліщук 
усіх приємно порадував піснями на слова авто
рів, присутніх у залі.

Перші спроби пера прочитали наші юні пое- 
теси-ліцеїстки. О.Кохан, М.Галян, В.Кринична,
І.БІрук, Н.Мотика, Ю .Яручик, а також ведучі 
свята Оксана Бадзюнь та Сергій Петрук.

Увесь цей час у залі тривала дружня, приєм
на атмосфера, адже усіх нас об'єднувало одне 
-  любов до слова.

Оксана Бадзюнь

: Ч  /  Ярославі Іванівні :
\ Ви'вчили мене математики, У— .
: Але душа, що має крила
\ Спішить крізь стіни у галактики

Торкнутись зоряного пилу.
Ох, скільки нервів ви потратили /

: І зауважень зробили. :
: .. Прошу пробачення і дякую, і
•••*; Що ви таку мене любили. і

і  Зима розтанула, лиш спогади, і
Останній закінчили клас. і  _
У зошиті лишились формули :!•'
Із згадкою, учителько, про вас. :• •• ж • 

.••****. І  ва н на  Б ір у к  :
Ч  Ч  ............... .

Тиша

Не позначене місто на карті

Я шукаю, шукаю, шукаю,
Хоч не знаю, де щастя шукати, 
Ні до скарбу, ні тихого раю 
Я не маю маршрутної карти.

Я блукаю самотньо по місту.
І так жити не хочу, не можу. 
Знов шукаю життєвого змісту,
Та давно вже його не знаходжу.

Я спонтанності хочу краплину, 
Щоб забути безжурно всі справи. 
І хоча б на одненьку хвилину 
Безтурботних поповнити лаву.

І хоча б на одненьку хвилину, 
Відшукати моє мрію -  місто,
До якого щоночі я лину,
Метушні поруч з щастям там тісно.

Там хлюпочуться хвилі ласкаві, 
Простяглися задумливі пляжі, 
Вся краса на яву, не в уяві. 
Сніг на землю ніколи не ляже.

Там по небі розкидані зорі,
Там гуляють закохані пари. 
Небеса завжди чисті й прозорі, 
Де біленькі клубочаться хмари.

Там живуть лише щастя та вірність, 
А неправди та зради немає,
Бо любити -  найвищая цінність,
Хто не любить, час марно втрачає.

Серед галасу, шуму і пилу 
Кожен день я собі уявляю, 
Доброти нездоланную силу 
І шматочок небесного раю.

Там усі проживають в натхненні, 
Навіть гроші нічого не варті...
Не знайду я, на жаль, в сьогоденні 
Не позначене місто на карті.
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Н О В О В О Л И Н С Ь К И Й  JIII1EЙ -ІН ТЕРН АТ  
В О Л И Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Н О Ї  Р А Д И

проводить набір учнів на 2008-2009 навчальний рік 
до спеціалізованих 8-их, 9-их, 10-их класів

Прийом до ліцею конкурсний. Вступники здають 2 іспити (в залежності від 
профілю класу). Усі учні проходять тестування у психолога ліцею. Призери та 
учасники обласних олімпіад (перша "десятка") зараховуються без іспитів, за 
співбесідою. Відмінники навчання здають один іспит за вибором.

ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15 СЕРПНЯ 2008 р.
(із собою мати табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню

освіту)

Перелік вступних іспитів 

8 суспільно-гуманітарний на спеціальності 
українська філологія -  українська мова (диктант), 

українська мова і література; 
іноземні мови (англійська, німецька, французька) -

іноземна мова, українська мова (диктант), 
історія, право -  історія, українська мова (диктант).

8 природничо-математичний на спеціальності 
фізика, математика -  фізика, математика 
економіка -  географія, математика

9 природничо- математичний на спеціальності 
хімія, біологія, екологія -  хімія, біологія.

9 природничо-математичний на спеціальності 
фізика, математика -  фізика, математика 
економіка -  географія, математика

В с т у п н і

і с і і н т н :
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2008

10 суспільно-гуманітарний на спеціальності 
українська філологія -  українська мова (диктант), 

українська мова і література; 
іноземні мови (англійська, німецька, французька) -

іноземна мова, українська мова (диктант), 
історія, право -  історія, українська мова (диктант).

10 природничо-математичний на спеціальності 
хімія, біологія, екологія -  хімія, біологія.

10 природничо-математичний на спеціальності 
фізика, математика- фізика, математика 
економіка -  географія, математика

10 технологічний на спеціальності 
інформатика -  математика, укр. мова (диктант)

Збори зарахова них  на навчання відбудуться 22 серпня об 11 год. 
у приміщенні  л іцею (актовий зал)  за адресою:  

м. Новово лин сь к ,  вул. Пирогова,  1.
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ. 8(03344) 3-67-70,  4-90-66,  80677720011

Вс і м і н і  

іспити:
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ПРО  СПОР

Те, що ліцеїсти дружать зі спортом 
ніхто не сумнівається. Про це св ід
чать і результати II Спартакіади Во
лині серед обласних ліцеїв та шкіл- 
інтернатів.

З 22.03. по 23.03. проводилися 
змагання з міні-футболу серед хлоп
ців. Наша команда показала добру 
підготовленість і посіла почесне II 
місце.

Склад команди:
1. Бенедь Вадим - 11 -В  кл.
2. Бугай Павло -  11 -  В кл.
3. Галаша Дмитро -  11 -  В кл.
4. Литвинець Вадим -  11 -  в кл.
5. Карпенко Олександр -  11 -  в кл.
6. Вознюк Сергій -  10 -  Г кл.
7. Сосюк Дмитро -  10-В кл.
8. Куль Олександр— 10-Б кл.
9. Патюк Роман— 11-В кл.

Не відставали від хлопців і д ів
чата. У змаганнях з міні-футболу, що 
відбулися 18-19 квітня, вони зайня
ли третю сходинку.

Склад команд:
1. Мороз Олександра— 11-Г кл.
2. Колесник Марина— 11-Г кл.
3. Дмитра Марина— 10-А кл.
4. Шимчук Галина— 11-Г кл.
5. Мазурок Ольга— 10- Г кл.
6. Шумська Юлія— 10- Г. кл.
7. Кісарімова Анна—9-А кл.
8. Абрамчук Марія—9- А кл.
9. Кмін Олена—8- А кл.

Оксана Бадзюнь

m

Інформаційний в іс н и к  набрано і  зв е р с та н о  на л іцейном у видавничому ком плексі 
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