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* * *

Давай у нашу Новорічну ніч 
Запалим все: серця, свічки, ялинку,
І будемо сидіти віч-на-віч,
Не пропускати ні одну хвилинку.

Давай складемо казку чарівну,
Про зорі,що висітимуть над нами 
Д істань мені із неба хоч одну,
А я ялинку запалю вогнями.

Розправлю крила -  злетимо у вись, 
Літати будем попід небесами...
Упала зірка ...тільки подивись,
Вона згубилась між двома світами.

Давай повернемо ту Новорічну ніч, 
Запалим все:серця, свічки, ялинку,
І будемо сидіти віч-на-віч,

пропускати ні одну хвилинку...

Галян Мар'яна

Новорічна казка 
Білий сніг припорошив сонні дерева. Вони з насолодою загорнулися 

у хутряні манто і стали мріяти про Новий рік. А той був не за гора
ми. Вже підкрадалася його подруга - передноворічна лихоманка. Вона 
вивішала гірлянди на вітрини магазинів і засипала прилавки крамниць 
солодощами. Повітря запахло мандаринками, і зелені красуні-ялинки 
стали ждати новорічних оздоб. Новий рік був скрізь: у відблиску ялин
кових прикрас, у шелесті строкатих обгорток, в серцях людей.

Дід Мороз вже готував подарунки малятам, ретельно відбирав їх 
і клав до мішка. Сивий дідуган знав бажання кожного і до яскравої 
фольги загортав не лише іграшку, а й еліксир для втілення бажаного. 
Але цю консистенцію міг отримати лише той, хто вірив у себе і свою 
мрію. Без віри отримував лише матеріальну частину подарунка.

Коли у кожного в домі горить різнокольоровими вогнями ялинка, 
Дід Мороз вирушає у гостину до кожної сім'ї. Але бачать його далеко не 
всі. Під бій курантів та дзенькіт бокалів звучать новорічні побажання і 
привітання. Дітлахи ласують цукерками і радіють подарункам. Дорослі 
замріяно закривають очі і загадують сокровенні бажання. А старень
кий дідусь лише загадково посміхається, кладучи під ялинку еліксир 
здійснення мрії. І лише малята у химерному візерунку на вікні помітять 
кошлату бороду Діда Мороза.

Дорогі ліцеїсти, всі ви знаєте, що ваші подарунки загортали не хто 
інші як батьки. Але не ігноруйте сивого дідугана, бо саме він втілює 
ваші мрії і перетворює бажане в реальне. Не важливо, що він не живе 
серед нас, важливо, щоб він жив у нашому серці.

.............................  Наталія Істоміна
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Ліцеїст
гаряча л ін ія ...

У перші тижні листопада від
бувся шкільний етап Всеук
раїнського конкурсу «Вчитель 
року 2009» з таких предметів: 
англійська мова, фізика, ук
раїнська мова. На місто були 
рекомендовані вчителі: Шустік 
Лілія Степанівна, Вітковська 
Наталія Олексіївна, Міліщук 
Наталія Святославівна.

Із 24 листопада по 5 грудня у 
стінах ліцею проводився кон
курс "Квест". Вітаємо перемож
ців: Мазурок Олю, Гусєву Аню, 
Поляк Віру, Шелест Мар'яну, 
Костючик Ірину.

27 листопада в актовому залі 
представники Університету ін
формаційних технологій і ад
міністрації м.Жешув провели 
презентацію свого навчального 
закладу.

До першого грудня проводила
ся реєстрація з пробного ЗНО. 
Наші ліцеїсти обрали: українсь
ку мову та літературу (71 
учень), англійську мову (12 
учнів), історію (5 учнів), мате
матику (38 учнів), географію (1 
учень), хімію (6 учнів), фізику 
(1 учень), біологію (3 учні).

Усім одинадцятикласникам При- 
ватбанк зробив подарунок: 
безкоштовні пластикові карт
ки.

Першого грудня відбулася зус
тріч учнів із представниками 
Мінестерства Юстиції,

Свою роботу відновив Ліцейний 
інтелектуальний клуб, метою 
якого є розширення світогляду 
учнів, поглиблення та система
тизування їхніх знань. Згідно зі 
статутом на першому засіданні 
було затвердженно план робо
ти на цей навчальний рік та об
рано Директорію (вищий орган 
влади), до якої ввійшли Тарасіч 
Вадим, Зварич Катерина, Дудик 
Віктор, Оранська Ольга. Прези
дент ЛІКу—Гулюк Євген. 

Четвертого грудня відбулося 
відкриття засідання пресцен- 
тру «Журналістика Волині» за 
участю кореспондента газети 
«Наше місто» Корнилюк Марії 
Максимівни.

дирекція інформує.

1 ли стоп ада  розпочалася реєстрац ія  учасників  на ЗНО у 2009 році.
Наші о д и н ад ц я ти  класники  уже ви зн ачи ли ся  із вибором  предм етів . 

Відомості про вибір предметів на ЗНО станом на 13 жовтня 2008 р.

Клас Учнів
Укр.
мова

Історія
України

Англ.
мова

Мате
матика

Фізика Хімія
Гео

графія
Біоло

гія

11-А 38 38 38 15 - - - 2 1

11-Б 29 29 1 - 29 5 24 4 18

11-В ЗО 30 2 2 ЗО 13 4 4 2

11-Г 29 29 12 4 29 б 1 1 2

Разом 126 126 53 21 8 8 24 29 11 23

Всеукраїнський к о н к у р с  “Вчитель р о к у  2009"

З чого починається творчість вчителя? Що стає поштовхом до тієї внутріш
ньої праці, яка веде до створення нового прийому, варіанту уроку, технології 
навчання, педагогічної ідеї? Чому він не задовольняється знайденими, пере
віреними методами, а місяцями, роками, а то і все життя присвячує безпере
рвному пошуку, експерименту?

Відповідь на ці запитання дають своєю щоденною працею вчителі нашого 
ліцею.

Шіков.ська_Н.аіад1я_Ояексіївш
Професія вчителя є її покликанням. 

Урок для неї -  це візитна картка. Тут учи
тель -  митець, бо він творець дитячих 
душ, усього прекрасного. А якщо це урок 
літератури? Якщо література вивчається 
як мистецтво слова? Звичайно ж, тоді урок 
нагадує твір мистецтва.

Людина, обираючи в юності 
свою професію, по суті, 

обирає собі долю. Різні вони, і 
ціна у  кожної своя. 

Вчительська доля коштує 
ціле життя.

Міліщук Наталія Святославівна
Її уроки викликають великий ін

терес у школярів так, як вони на
дають учням знання про історію, 
географію, економіку, державний 
устрій, особливості побуту, тради
ції, звичаї англомовних країн.

Шустік. Лілія. Степанівна
Все це заради того, щоб з вели

кої кількості фактів, спостережень, 
помилок, завдань і проблем, добути 
ту серцевинку, такий прийом, який 
приведе в рух думку учня, розпа
лить у ньому жагу до знань.

Сила вчителя - не у  владі, а в його учнях, у  вмінні бути мудрим, а 
тому лагідність у  поєднанні з вимогливістю, готовністю поспівчува
ти в разі невдачі, уміння щиро радіти найменшому успіху - все це скла
дові атмосфери на його уроках, що забезпечує високий рівень мотива
цій навчальної діяльності школярів, активізує інтерес до конкретних 
результатів праці, а відтак - до самого предмета.



Ліцеїст

Дні культури...

« ‘К а й д а їи е в а  с і м ’я »

Одинадцятого листопада за ініціа
тивою Слабецької Юлії Миколаївни 
та Кравчук Галини Олександрівни 
відбулася прем'єра інсценізації 
уривка повісті І.Нечуя-Левицького 
"Кайдашева сім'я". Головними геро
ями були: Смаль М., Мінькач О., Хі- 
мач І., Галкіна Вікторія, Барчук Юлія 
та Галета Іванна. Дехто зовсім не
давно вступив до лави ліцеїстів, але 
це не завадило їм швидко освоїтися і 
навіть проявити себе в нашому "мо
ногамному" колективі. Неперевер- 
шена гра акторів не давала змоги 
глядачам відвести очі від дійства. 
Сварки були настільки реалістични
ми, що не вірилося, як можуть дівча-

та в справжньому житті бути майже 
нерозлучними подругами. Цікавий 
сюжет, безліч кумедних реплік "вби
вали" будь-яке бажання покинути 
актовий зал. Здавалося, навряд чи 
хтось міг би краще підкреслити та
лант цього чудового письменника 
І.Нечуя-Левицького. З першим спа
лахом аплодисментів було видно, 
що численні репетиції не пройшли 
даремно. Навіть мені випала честь 
брати там участь (я засував завіси). 
Надіюся, в майбутньому ліцеїсти не
одноразово здивують нас чудовою 
грою.

Олександр Мойсеюк

Вероніка Кринична

(Виставка малюнків
Ліцей -  невичерпна скарбниця знань та мудрості. У стінах нашого нав

чального закладу можемо не лише здобувати знання, а й відвідувати секції 
хореографії, малювання.

У Дні культури Анатолій Васильович Жуков, керівник ізостудії, органі
зував виставку малюнків випускників ліцею і учнів, які на даний час тут 
навчаються. Були представлені роботи: Домбровської Тетяни, Бойкова Да
вида, Костюк Ольги, Корчук Ольги, Кирилової Світлани, Причепа Мар'яни, 
а також Храпчун Надії (яка навчається в ліцеї перший рік, але виявила не
абияку зацікавленість до малювання). Не оминули увагою малюнків Висло- 
цької Олени, Галян Мар'яни, Бондарчука Олександра. Хоча роботи були і 
недосконалими, кожен вклав часточку душі та іскорку любові.

Ми усі хочемо подякувати Анатолію Васильовичу за його старанність, 
терпеливість, мудрі поради та слова підтримки у будь-якій ситуації.

Вважаю, що ізостудія -  це саме те, звідки може розпочатися твоя жит
тєва дорога. І варто просто прийти туди, якщо тобі раптом захочеться ма
лювати.

Сьомого листопада 2008 року в стінах Нововолинського 
нату відбувся вечір поезії. Це щорічне, вже традиційне свято для ліцеїстів, 
дало змогу відкрити свій творчий потенціал багатьом учням.

Вечір почався з пристрасного танцю кохання "Румби", який нам пода
рували Галкіна Вікторія і Шпак Ігор. Потім всі учасники свята читали влас
ні поезії. Незважаючи на те, що учні презентували свої ранні творіння, 
їхні вірші відзначилися глибоким змістом, легко відкрили душевний світ 
автора. Свої поезії нам представили: Кринична Вероніка, Бадзюнь Оксана, 
Галян Мар'яна, Яручик Юлія, Мотика Наталія, Кісарімова Анна, Мойсеюк 
Олександр.

Незвичайна атмосфера; вимкнуте світло і запалені свічки навіювали 
романтичний настрій. Тема нашого вечора -  кохання , є такою відомою 
і надзвичайною хвилюючою для кожного , що не залишила навіть краплі 
байдужості в серцях приутніх.

У перервах між виступами ліцеїстів нам дарували романси та пісні наші 
дорогі викладач, а саме: Лілія Степанівна, Оксана Сергіївна, Олег Мико
лайович, Наталія Богданівна.

Вечір завершився піснею у виконанні Сологуб Олени.
Маю з гордістю сказати, що наші ліцеїсти справді дуже обдаровані і 

талановиті особистості. І саме за такими творчими дітьми стоїть майбутнє 
нашої країни, а, може, і всього світу!



Ліцеїст

Упродовж 24 листопада - 12 грудня у ліцеї проходили 
під час яких ліцеїсти продемонстрували глибокі знання, ерудованість,

« Найрозумніший»

Дні науки,
креативність мислення.

П'ятого грудня у ліцеї відбувся інте
лектуальний конкурс « Найрозумніший». 
Серед учасників були: Матвійчук Сергій 
(11-А ), Масечко Наталія (11-Б), Пахолюк 
Ігор (11-Б), Тарасіч Вадим (Ю Т ), Дудик 
Віктор (Ю-Г), Троцький Максим (10-В), 
Мартинюк Тарас (Ю-В), Гулюк Євген (10- 
А), Антонюк Марія (10-А), Грисюк Іри
на (10-Б), Пахолюк Ігор (11-Б), Войтюк 
Ольга (11-В), Рябець Наталія (11-В), але 
першу сходинку посів учень 10-Г класу 
Тарасіч Вадим. Ми скористалися нагодою 
і взяли інтерв'ю у переможця.

Мрію стати економістом-,

Народився юнак в смт. Іваничі. Нав
чався в гімназії №1. У лави ліцеїстів пос
тупив у 2008 році. Улюблені предмети Ва- 
дима: інформатика, математика, фізика. 
Захоплюється комп'ютерною графікою, 
футболом, баскетболом, полюбляє гуляти 
з друзями і подорожувати.

- Т в о ї враж ення від ко н
курсу « Н а й р о зум н і
ш ий».

- Звичайно, як і кожен учас
ник, відчував хвилювання.
Вразив метод проведен
ня: використовувалися
комп'ютерні технології. За
питання були дійсно важ
кими і цікавими. Радий, що 
у фінал пройшли сильні су
перники, завдяки яким гра 
стала більш захоплюючою.

-  Я кщ о не секрет, як викори став  гро
ш овий приз?

- Відсвяткував із друзями свою перемогу.

- Ком у завдячуєш  своїй  п ерем озі?
- Звичайно, всім моїм вчителям, друзям і 

сім'ї. Не малу роль відіграла й удача.

кібернетиком

Т в о ї плани на м айбутнє?

Планую вступити до Львівського На
ціонального Університету ім. І. Франка, 
мрію стати економістом-кібернетиком. 

Я ким , на твою  дум ку, п овинен бути  

сп равж н ій  л іцеїст?
Ввічливим, розумним, наполегливим, 
всебічно розвинутим, а головне - пови

нен дотримуватися ліцейного 
статуту.

- Які будуть тв о ї п обаж ання  

на Н оворічн і свята для всіх  

нас?
- Нехай наступаючий Новий рік 
принесе вам масу незабутніх 
вражень, веселого настрою. 
Бажаю з повними силами по
вернутися до навчання.

- Д якую , Вадим е, за ц ікаву  
розм ову. Б аж аєм о тобі у сп і
ху в досягн ен н і св о є ї м р ії і 
веселих свят.

Оксана Бадзюнь

Літературний (грейн-ринг
Мужай, прекрасна наша мова, 

Серед прекрасних братніх мов. 

Живи, народу вільне слово,

Над прахом царських корогов, 

Цвіти над нами веселково,

Як мир, як щастя, як любов!

Максим Рильський проголосив ці 
патріотичні слова багато років тому, 
а звучать вони свіжо, актуально, 
адже боротьба за волю і співуче сло
во триває, бо вічним є народ, його 
національна свідомість, культура і

рідна мова.
У нашому ліцейному братстві з 

27.11.08 стартував тижневик науки. 
Розпочали його із зібрання учнів в 
актовому залі, де президент НТ/1 «Ім
пульс» Оксана Бадзюнь привітала 
усіх зі святом, а представники від ка
федр (Зварич Катерина, Бондарчук 
Олександр, Тарасіч Вадим, Гулюк Єв
ген) розповіли цьогорічні досягнення 
ліцеїстів в олімпіадах, турнірах. Потім 
відбувся брейн-ринг «У світі слова» 
між збірними командами учнів 10-их 
класів. Команди мали змогу проявити 
себе, показати, як володіють рідним

словом, довести, що українська мова 
для них - не пустий звук, а глибока 
філософська цінність.

Ніжна душа нашого народу бри
нить у слові. Воно, оповите любов'ю, 
вигранене вічністю, музично - незбаг
ненне і сонячно - прозоре, заходить 
у сердце і настроює струни ніжності. 
Лагідне українське слово будить у 
нас людину, воно освячене любов'ю 
до найдорожчого на землі, сходить 
зорею і яскравіє, доки людина живе 
для добра, доки мудрість і праця за
квітчують землю, доки живе в людині 
жага творіння.
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ВЕ5Д<з8 цщ $$га»
НТЛ « Імпульс» є філією 

Волинської обласної академії наук.

Девіз — « Через терни до зірок ».

Президент НТЛ « Імпульс» —
Оксана Бадзюнь.

Члени ради: Солом'янюк Тетяна,
Дудик Віктор,
Дердюк Алла,
Дячишина Оксана,
Гуліта Анна,
Зварич Катерина,
Шевчук Олександр,
Чуцька Анна,
Тарасіч Вадим,
Калістратова Ольга, 
Бондарчук Олександр, 
Адамчук Олена,
Вовк Ольга.

Керівники секцій:

гуманітарного відділення- Зварич Катерина;

іноземних мов- Коритко Маргарита;

природничого- Бондарчук Олександр;

точних наук- Тарасіч Вадим;

суспільних наук- Гулюк Євген.

Зустріч з Сандрою Олек
Сандра Олек - літера

турний псевдонім Олександ
ри Гандзюк. Народилася 26 
травня 1961 року в Луцьку.
Працює доцентом кафедри 
української мови, видавни
чої справи та редагування 
Волинського Національного 
університету. Кандидат фі
лологічних наук.

В її доробку понад 900 
любовних історій. Автор 
збірок «Контрольний муж
чина», «Вагітна болем: 
ситуації», «Чотири виміри 
любові», «Венера в хакі», «Дуронь- 
ка-Снігуронька», «Смак життя». При
зер восьмого Всеукраїнського літе
ратурного фестивалю «Просто так». 
У листопаді наші ліцеїсти мали змогу 
познайомитись із цією талановитою 
людиною ближче.

Олександра Гандзюк у нашому 
ліцеї не вперше. Цього року вона 
приїхала до нас із двома новими 
збірочками, які були презентовані 
авторкою і викликали немалий інте
рес у старшокласників. Твори Санд- 
ри Олек досить прості і доступні для 
читачів будь-якого віку. У них вона 
торкається таких вічних тем як жит
тя, кохання, звертається до найтон- 
ших порухів людської душі, прони
кає у багатогранність і красу життя, 
вчить берегти і цінувати кожну його 
хвилинку. «Що маємо - не дбаємо, 
а втративши - плачемо», - свідчить 
народна мудрість. І не помиляється. 
Як часто ми цінуємо те, що раптово, 
несподівано для нас закінчується. Це 
однаковою мірою стосується і життя, 
і кохання.

Олександра Гандзюк не лише 
чудова письменниця, а й справжній

фахівець в українській мові.
Тому ліцеїстам пощастило послу

хати її лекції з фонетики, лексики, 
словотвору, відчути себе справжніми 
студентами. Одинадцятикласники за
лишились особливо задоволені. Адже 
вони отримали безліч корисної інфор
мації для підготовки до ЗНО. Викла
дачка володіє багатьма нюансами та 
секретами української мови, а лекції 
її наповнені вдалими прикладами, до
цільними жартами та порівняннями. 
Методика її викладання проста, при
значена для широкого кола слухачів.

У ліцеї ще довго тривали розмови 
про Сандру Олек, з рук у руки пере
давалися її збірки, обговорювалися 
оповідання та історії про кохання. Усі 
залишились задоволені зустріччю з 
цією непересічною людиною.

Юлія Яручик

Усе розпочиналося, звісно ж, із 
ознайомлення команд. Далі - ось як 
було...

Збірна 10-А заглибившись у дав

нину, пригадуючи події далеких 
століть, вирішила інсценізувати за
гальновідому легенду походження 
фразеологізму «Ахіллесова п'ята».

Представники 10-Б кла
су розповіли про культуро- 
мовлення.

Уміння вжити відповід
не оцінне слово для кожної 
мовної ситуації створює ту 
єдність форми і змісту, яка й 
робить мову красивою, вра
жаючою, такою, що надовго 
запам'ятовується.

Учень 10-В класу, Мой- 
сеюк Олександр, розповів 
гумореску під назвою «Як

вас величати?», висміюючи в ній пов
сякденне буття, показуючи характер 
нашого народу.

Ще було досить цікавих завдань 
як, наприклад, «Конкурс спотика- 
нок», де учні показали здібності 
швидко запам'ятовувати і чітко вимо
вляти скоромовки.

Усі учасники чесно змагалися, до
стойно йшли вперед, підтверджували 
головну роль українського слова у 
їхньому житті. І я гадаю, перемож
ців і переможених немає - виграла 
дружба! Адже кожен гідний звання 
«справжнього» українця!

Тамара Закабуніна
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Українська мова та література
8 класи

I-ше місце - Галінська Лілія
II-ге місце - Хвещук Діана

- Побігун Марія
III-тє місце - Солом'янюк Тетяна

- Диня Марія
- ХолмицькаІрина

9 класи
I-ше місце - Нащоцька Зоряна
II-ге місце - Кирилова Світлана
III-тє місце - Мотика Наталія

10 класи
I-ше місце - Кучма Ірина
II-ге місце - Закабуніна Тамара

- Шелестовська Алла
III-тє місце - Єрьоміна Ольга

- Панасюк Галина
- Зварич Катерина

11 класи
I-ше місце - Шелестовська Інна
II-ге місце - Вислоцька Олена
III-тє місце - Доманська Марина

Англійська мова
8 класи

-ше місце - Побігун Марія
I-ге місце - Солом'янюк Тетяна
II-тє місце - Цьох Катерина

9 класи
-ше місце - Дан Анастасія
I-ге місце - Рибак Андрій
II-тє місце - Літковець Юлія

10 класи
-ше місце - Сологуб Олена
I-ге місце - Корнієнко Валерія
II-тє місце - Мельничук Ірина

11 класи 
-ше місце - Коритко Маргарита
I-ге місце - Лавренюк Олена
II-тє місце - Доманська Марина

Німецька мова
8 класи

I-ше місце - Солом'янюк Тетяна
II-ге місце - Диня Марія
III-тє місце - Галицька Ірина

10-11 класи
I-ше місце - Коритко Маргарита
II-ге місце - Зварич Катерина
III-тє місце - Лащук Юлія

І-ше місце - Літковець Юлія
ІІ-ге місце - Подзізей Роман І-ше місце

ІІ-ге місце
Історія ІІІ-тє місце

8 класи
І-ше місце - Галінська Лілія І-ше місце
ІІ-ге місце - Крикун Дмитро ІІ-ге місце
ІІІ-тє місце - Берднік Валентин ІІІ-тє місце

9 класи
І-ше місце - Дердюк Алла І-ше місце
ІІ-ге місце - Гуцман Олександр ІІ-ге місце
ІІІ-тє місце - Величко Андрій ІІІ-тє місце

10 класи
І-ше місце - Гулюк Євген І-ше місце
ІІ-ге місце - Мартинюк Тарас ІІ-ге місце
ІІІ-тє місце - Киця Богдан ІІІ-тє місце

11 класи
І-ше місце - Бик Оксана
ІІ-ге місце - Матвійчук Сергій
ІІІ-тє місце - Сарапін Олександр

І-ше місце
ІІ-ге місце

Правознавство ІІІ-тє місце
9 класи

І-ше місце - Шакула Олеся
ІІ-ге місце - Дердюк Алла І-ше місце
ІІІ-тє місце - Селедець Ольга ІІ-ге місце

10 класи ІІІ-тє місце
І-ше місце - Антонюк Марія
ІІ-ге місце - Сиротинська Катерина І-ше місце
ІІІ-тє місце - Вельгус Вікторія ІІ-ге місце

11 класи ІІІ-тє місце
І-ше місце - Трофимчук Дмитрро
ІІ-ге місце - Вілюк Андрій
ІІІ-тє місце - Карачун Сергій

I-ше місце
II-ге місце
III-тє місце

I-ше місце
II-ге місце

III-тє місце

I-ше місце
II-ге місце
III-тє місце

I-ше місце
II-ге місце
III-тє місце

Біологія
8 класи

- Диня Марія
- Тишко Олександр
- Ковальчук Уляна

9 класи
- Кукушкіна Діна
- Мотика Наталія
- Кулініч Оксана
- Гнатюк Павло

10 класи
- Скоцик Дмитро
- Оранська Ольга
- Грисюк Ірина
- Шелестовська Алла

11 класи
- Куль Олександр
- Пахолюк Ігор
- Джей Ангеліна

Географія
8 класи

Галінська Лілія 
Гороть Ігор 
Галицька Ірина

9 класи 
Мельничук Степан 
Бегеза Олена 
Величко Андрій

10 класи 
Мартинюк Тарас 
Грисюк Ірина 
Троцький Максим

11 класи
Пахолюк Ігор 
Грядун Іванна 
Ворона Юрій

Економіка
9 класи

Бегеза Олена 
Мартинюк Марія

■ Гусєва Ганна 
Гуліта Анна

10 класи 
Мартинюк Тарас
Бліщ Вадим

■ Тарасіч Вадим
11 класи

Дудік Дмитро 
Федірко Павло

■ Бутенко Святослав

Математика
8 класи

I-ше місце - Мацько Надія
II-ІІІ-тє місце

- Циренніков Олександр
- Горнік Іван

9 класи
I-ше місце - Гуліта Анна
II-ге місце - Гордіюк Кристина
III-тє місце - Мартинюк Марія

10 класи
I-ше місце - Тарасіч Вадим
II-ге місце - Мойсеюк Олександр
III-тє місце - Дудік Віктор

11 класи
І-ІІ-ге місце - Войтюк Ольга 

- Воробій Роман 
ІІІ-тє місце - Сусюк Дмитро

Інформатика
І-ше місце - Тарасіч Вадим 
І-ше місце - Зварич Микола 
ІІІ-тє місце - Бондарчук Олександр
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Хімія
8 класи

I-ше місце - Циренніков Олександр
II-ге місце - Горнік Іван
III-тє місце - Тишко Олександр

- Галицька Ірина
9 класи

I-ше місце - Радійчук Лілія
II-ге місце - Дячишиної Оксани

- Мазурик Аліна
III-тє місце - Демчук Ірина

10 класи
I-ше місце - Шевчук Олександр

- Шелестовська Алла
II-ге місце - Радійчук Людмила
III-тє місце - Кісіль Наталія

- Кісіль Валентина
11 класи

I-ше місце - Пахолюк Ігор
II-ге місце - Ворона Юрій
III-тє місце - Савраюк Катерина

- Стасюк Наталія

Фізика
8 класи

I-ше місце - Горнік Іван
II-ге місце - Циренніков Олександр
III-тє місце - Ковалик Андрій

9 класи
I-ше місце - Гуліта Анна
II-ге місце - Расюн Віктор
III-тє місце - Скриннік Майя

10 класи
I-ше місце - Троцький Максим
II- III тє місце - Дудик Віктор

- Тарасіч Вадим
11 класи

I-ше місце - Зварич Микола
II-ІІІ-тє місце - Адамчук Олена

- Юхимук Марія
- Федорук Світлана
- Воробій Роман

Технічна праця
9 класи

I-ше місце - Гусинський Іван
II-ге місце - Гнатюк Павло
III-тє місце - Бордюженко Олексій

- Расюн Віктор

Обслуговуюча праця
9 класи

I-ше місце - Кмін Олена
II-ге місце - Радійчук Лілія
III-тє місце - Солом'янюк Тетяна

Вітаємо!
Переможців І етапу 

міжнародного дитячого 
конкурсу з української 
мови ім. Петра Яцика

8 клас
I-ше місце - Хвещук Діана
II-ге місце - Ковалик Андрій

- Пархомчук Дарина
III-тє місце - Пех Аліна

- Смітюх Ірина
- Галицька Ірина

9 клас
I-ше місце - Шакула Олеся
II-ге місце - Літковець Юлія

- Якимова Людмила
III-тє місце - Желіховська Тетяна

- Гусєва Ганна
- Сторонська Ангеліна

10 клас
I-ше місце - Закабуніна Тамара
II-ге місце - Кучма Ірина

- Оранська Ольга
III-тє місце - Сологуб Олена

- Гулюк Євген
- Лащук Юлія
- Цибуховська Олена
- Белецька Анастасія
- Мельничук Аліна

11 клас
I-ше місце - Калістратова Ольга
II-ге місце - Яручик Юлія

- Шелестовська Інна
III-тє місце - Доманська Марина

- Істоміна Наталія
- Дмитрук Ярослава
- Бик Оксана

Конкурс-захист 
науково-дослідницьких 

робіт
Іноземні мови

Англійська мова
I-ше місце - Сологуб Олена
II-ге місце - Бадзюнь Оксана
III-тє місце - Доманська Марина

Суспільні науки
Географія

I-ше місце - Губчик Вікторія
II-ге місце - Якимова Людмила
III-тє місце - Хімач Ігор

ІСТОРІЯ

I-ше місце - Мотика Наталія;
II-ге місце - Пех Аліна;
III-тє місце - Сиротюк Катерина.

Правознавство
I-ше місце - Антонюк Марія;
II-ге місце - Абрамчук Марія.

Гуманітарні науки
I-ше місце - Олексюк Вікторія
II-ге місце - Мазурок Ольга
III-тє місце - Приказюк Вікторія

; Конкурс проектів
; І-ше місце - Дмитраш Марина та 
; Луцюк Юлія
; «Вплив музики на молодь»
І ІІ-ге місце - Гут Ірина.
І «Рослини-символи країн».
• ІІІ-тє місце - Ворона Юрій.
• «Розвиток музики».
• І\/-те місце - Савраюк Катерина
• «Тварини-рекордсмени».

Вітаємо 
С усю ка  Д м и т р а  

та  З в а р и ч а  М иколу 
із з ан я ти м  І м ісцем  на  В сеу к 
р а їн с ь к о м у  турн ір і  ю н и х  в и 

н ах ід н и к ів  та р ац іо н ал ізато р ів .  
З в а р и ч а  М иколу 

із о со б и ст о ю  п е р ш іс т ю  
на н азв ан о м у  турн ір і .
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Двадцять четвертого 
жовтня у прекрасну осінню 
пору відбувся конкурс "Міс 
Осінь".

Участь брало багато дів
чат, але перемогу отримала 
Анна Гусєва.

Так працюють наші юні журналісти

Зустріч із кореспонденткою газети 
"Наше місто"

Олена Сологуб захищає наукову робо 
ту з англійської мови

- Аню, як тобі вдалося вибороти І-ше місце у цьому конкурсі, 
адже всі учасниці були гідні перемоги?

- Чесно кажучи, я навіть не чекала такого повороту подій. На мою 
думку, кожна з дівчат була серйозною суперницею.

- Як саме ти готувалася до конкурсу?
- Інколи доводилося не до кінця виконувати уроки, а інколи не до

сипала. Найбільше часу я витратила на виготовлення костюмів.
- До речі, а хто розробив дизайн твоїх костюмів і який ма

теріал використовувала?
- Мої костюми були виготовлені з паперу, обклеєного кольоровим 

скотчем, із пакетів, із серветок, оздоблені осіннім листям.
- Я чула, що у тебе була дуже дружня команда, яка у всьому 

старалася допомогти. Це справді так?
- Так! Моя команда склада
лася з людей-однодумців, 
які розуміли один-одного з 
півслова. Нам було цікаво 
співпрацювати. Я їм дуже 
вдячна!
- А що б ти хотіла поба
жати і порадити майбут
нім учасникам конкурсу 
«Міс Ліцей»?
- Старатися, не розчарову
ватися і перемагати.
- Дякую за відверту роз
мову.

Майя С кринн ік

На узлісся осій».
л л п іг а л а .  

іс у с іх  л л ч а р > п а л и .
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На брейн-ринзі з математики

Під час проведення брейн-рингу з історії

Зі святом Миколая вітають дітей у міській 
лікарні наші ліцеїсти

У кінці 80-х років 20 ст. 
в Португалії з'явилася ідея 
створення Шкільних єв
ропейських клубів (ШЕК). 
їх  члени подорожували по 
всій Європі, знайомилися з 
територіями та народами. 
Через кілька років цю ідею 
підхопила Польща. Свої 
перші клуби поляки за
снували у 1993 р. Сьогодні 
їх нараховується близько 
двох тисяч. Тепер настала 
наша черга помандрувати 
по Європі у пошуках нових, 
цікавих, захоплюючих при
год.

У цьому навчальному 
році Трофимчук Ларисою 
Миколаївною у ліцеї ство
рено ШЕК "Сузір'я", який 
очолює Зварич Катерина, 
учениця 10-А класу. Метою 
клубу є активне пропагу
вання європейської єдності 
в місцевому середовищі, 
накопичення та передача 
знань про Європу, Євро
пейський Союз. Клуб буде 
випускати інформаційну 
газету "Євросвіт", а також 
оформить стенд "Єдина Єв-

#5
Н І й ж .

ропа: історія і сучасність .
В планах клубу є семі

нарські та ігрові заняття з 
вивченням Європейського 
Союзу, зустрічі зі шкільни
ми клубами області. Буде
мо налагоджувати зв'язки 
із школярами з-за кордону.

ШЕК -  це форма спів
праці вчителів та учнів, яка 
охоплює різноманітні сфе
ри шкільного життя і спря
мована на поглиблення їх 
знань про європейську ін
теграцію, історію, геогра
фію, культуру мистецтва, 
науку.

Кісарімова Анна

Кожен народ має свою історію. Але не кожен народ її 
знає. У шкільних стінах ми вивчаємо історію України, од
нак необхідно та дуже корисно нагадувати кожному про 
його коріння, минуле його предків. Саме цьому був при
свячений урок для одинадцятих класів за участі ректора 
ТНЕУ Збожної Ольги Михайлівни.

Освічена та розумна, вихована та толерантна, вона з 
легкою нав'язливістю розповіла нам про діяльність украї
нофільських учнівських та студентських громад, що діяли 
XIX- XX століття. Це були справжні патріоти, що боролися 
за мету. Вони діяли не тільки в Україні; також у Відні, 
Будапешті, Варшаві. Ці люди зробили величезний вклад 
у розвиток української мови та історії, пропагували націо
нальні настрої за кордоном та в рідній країні. Ось ці пос
таті: І. Пулюй, П. Куліш, В. Мова, Тенкевич, Овервінський. 
Ми повинні не тільки пам'ятати ці імена, а й наслідувати. 
Кожен із них так чи інакше посприяв тому, щоб ми з вами 
зараз жили в цивілізованій країні зі своєю мовою та куль
турою. А нам залишається цінувати це, зробити так щоб 
наші нащадки гордо говорили - «ми - українці»

Наталія Масечко
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‘Щоденниіф Дрогобича
Із 21 по 25 жовтня команді 

Нововолинського ліцею-інтер- 
нату у такому складі:

• Зварич Микола (11-В)
• Войтюк Ольга (11-В)
• Бойко Ольга (10-В)
• Дудик Віктор (10-Г)
• Тарасіч Вадим (10-Г) 

випала честь побувати на Все
українському фізико-матема- 
тичному фестивалі

Деякі свої враження я ви
рішила занотувати. Ось що 
вийшло.

День перший
1.Знайомство з командою вда

лось добре (наскільки могло 
о 7-ій ранку).

2.Далі ми їдемо: спочатку на 
автобусі і електричці, пізніш 
на маршрутці.

3.Закон підлості взяв верх. 
Коли всі мріяли про тепле 
ліжко і відпочинок, пройшла 
перша і єдина і дискотека.

День другий
1.Перший день змагань. Турнір 

з фізики. Вся надія на Колю 
Зварича. Коля - the best.

2.Перемога наша, але роз
слаблятись ще рано. Попе
реду брейн-ринги і матема
тичний конкурс.

3 .Цікава, але виснажлива 
екскурсія на батьківщину 
І.Франка. Чудова погода і 
природа.

4 .Під враженням перших пе
ремог нарешті є можливість 
поспати.

День третій
1.Математику знають всі, саме 

тому змагання видались ва
жчими.

2.Трускавець-чудове місто. 
Що нам і показали на другій 
екскурсії.

3 .Перемога на брейн-ринзі 
підвищила наш загальноко
мандний рейтинг.

День четвертий
1.Погода зіпсувалась. Дове

лось відмовитись від ман
дрівки в замок, натомість 
цікавим був концерт народ
ного ансамблю «Верхови

на».
2.Церемонія нагородження. 

Наша команда загалом зай
няла 2-ге місце.

День п'ятий
1.Дорога додому. Ми знову 

довго їдемо, всі вже засуму
вали за рідною домівкою.

2. Ми стали гарною командою. 
Час прощатись ,але ніхто 
не сумує тому.що попереду 
осінні канікули і ми ще зуст
рінемось...

Гарна Прикарпатська при
рода, стародавня архітектура 
Дрогобича, дружелюбні люди 
-  все це не могли залишити 
мене байдужою. З нетерпін
ням чекаю свого наступного 
візиту в це місто.

Ольга Бойко

£ @ З Ь < іЕ Е т в З > $ ЇЗ З Е Ш 2

Святий Миколай з давніх-давен був помічником і покро
вителем усіх дітей. До кого найперше звертаються малюки 
у своїх молитвах? Звісно до Святого Миколая. У хвилини 
тривоги ми, діти, просимо допомоги у Нього.

Цілий рік дітлахи чекають це свято і стараються бути 
слухняними, щоб Миколай приніс їм багато подарунків.

Кожен чекає цього з особливою нетерплячістю і ці
кавістю, адже саме в цей день трапляються чудеса.

Особисто я завжди буду вірити у незвичайність цього 
дня.Тому,що він дарує багато радості людям і, насампе
ред, дітям. А що може бути краще за усміхнені, щасливі 
обличчя малюків?

Навіть дорослим приємно подарувати собі трішечки 
казки.

В цей день 19 грудня ми можемо загадати бажання, і я 
впевнена, що воно обов'язково здійсниться. Адже чудеса 

трапляються, і це зовсім не випадковість 
у нашому житті.

Тому кожен день і, безперечно, у день 
Миколая потрібно дарувати один одному 
тепло і любов, адже людське щастя - це 
найбільше чудо на Землі.

Вероніка Кринична

Після тижневих канікул нас чекала радісна звістка -  5 
листопада ми усім класом їдемо до історичного і захоплюю
чого міста Львова. Із самого ранечку учні 9-В класу зібралися 
біля ліцею та вирушили автобусом у незабутню поїздку. Водій 
був вражений, коли ми разом із керівником групи організува
ли справжній концерт сучасних і ретро-пісень. По дорозі до 
Львова ми заїхали у містечко Дубляни, де відвідали Львівсь
кий національний аграрний університет, який славиться своїм 
музеєм ім. Степана Бандери. У ньому ми дізналися багато ці
кавих моментів із життя національного героя. Приїхавши у 
Львів, вирушили на концерт органної музики, яка вразила до 
глибини душі. Під час екскурсії побували на Високому замку. 
За п'ятнадцять хвилин ми встигнули дійти до вершини, з якої 
видно весь Львів, і спуститися донизу. Хоча на це ми витрати
ли чимало сил, було дуже весело. А потім просто мандрували 
містом, дивилися на стародавні будинки, фотографувалися на 
фоні скульптур, а також відвідали ярмарок книг. Але, на жаль, 
час екскурсії закінчився і наш дружній 9-В клас поїхав додому. 
Дорогою всі ділилися враженнями від цікавої та пізнавальної 
екскурсії. Отже, ми задоволені!

Катя Боярська
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* * *

Тримаю душу в сутінках надій,
Лікую серце сповнене кохання...
Моє життя -  бокал рожевих мрій,
Заледве доживає до світання.

Застиглих тіней силует німий,
Розбите серце дихає чеканням.
Говорять зорі :"Він уже не твій",
І місяць не порадує зізнанням.

Останній погляд осені віддам,
Зима хай вип'є сльози недопиті 
Твої слова за безцінь я продам,
Уздовж і впоперек байдужістю прошиті.

Мар'яна Галян

Казали люди 
Так часто я людей старалась зрозуміти, 
Так часто бачила пусті лише слова.
Та треба помилки усі простить зуміти,
Бо тільки в цьому правда ожива.
Казали люди: «Все це не можливо,
І мрії наші викрала зима.»
А я і далі йду собі мрійливо,
Бо знаю точно -  неможливого нема. 
Казали люди : «Знов прийшли морози,
І сніг у душу кожну мить паде».
Не хочу знати я дощі оції сльози,
Бо серце весну завжди вірно жде.
Хай кажуть люди, я ж іду до цілі,
Бо те, що хочу -  того і доб'юсь.
Не в слові правда є, а в чеснім ділі,
А я за мрію кожен день борюсь.

Вероніка Кринична

УҐоезія-урзав^фі неповторність
"Якийсь безсмертний дотик до душі", - 

так розпочався вечір, присвячений творчості Івана Яковича Пуклі 
та вихід у світ його першої збірки «Добрим людям» під керівництвом 
учителя української мови та літератури Земцової Світлани Вікторів
ни. Ліцеїсти більше дізналися про таку талановиту людину як Іван 
Іванович. Усі із задоволенням слухали прекрасну поезію: «Бать
кові», «Дівоча пісня», «Вже десь біліють свіжістю сніги», «Минає 
день сьогоднішній», «Лягли на плечі руки лебедині», «Допоки біля 
тебе твої діти», «Кардіограф пише, пише» та вірш, який став його 
життєвим кредом «Творить добро -  немає більше радості» та багато 
інших.

А на завершення члени літературної вітальні продемонстрували і 
свої твори. Це -  Яручик Юлія, Бадзюнь Оксана, Кринична Вероніка, 
Галян Мар'яна, Олексюк Вікторія, Мотика Наташа, Шакула Олеся. 
Ведучими свята були Яручик Юлія та Опекан Михайло.

Аудиторія радо сприймала виступ учнів. Адже творчість -  це без
смертна іскра, яка залишає нам світлу пам'ять про себе.

Марія Покиньборода

Петро Яцик належав до того типу людей, які вже з першого пог
ляду викликають довіру. Ще не знаєш людину, не зустрічався з нею, 
не розмовляв, а душею відчуваєш, що ця людина набагато краща.

Яцик був надзвичайною особистістю. За характером спокійний 
та врівноважений, він складав враження надійного чоловіка, на 
якого завжди можна покластися, якому можна довіряти. Він багато 
працював над собою, творив себе. І завжди прагнув довершеності. 
У житті орієнтувався на еталон людини ділового світу. Не сприймав 
людей із розхристаною душею. Якби природа не наділила Яцика ро
зумом то, мабуть, він не зміг би досягнути таких вершин, так далеко 
б не просунувся у процесі самовиховання.

Напевно, всі знають, що в Україні існує конкурс, присвячений 
пам'яті цієї видатнюї людини. От і у нашому ліцеї нещодавно прой
шов конкурс імені Петра Яцика. Участь брало багато учнів, ктрим 
не байдуже доля нашої солов'яної мови. Свято відкривали учні
11-А класу: читали вірші про мову. Я думаю, цей день залишиться 
у пам'яті надовго.

Мар'яна Киричук
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новини України
Наступає зимовий період. Карпатська погода 

створила для нас чудові умови для катання на 
лижах.

Цього року відбудеться дев'ять етапів Кубка 
світу, а наприкінці зими ще й чемпіонат Украї
ни.

Наша держава покладає великі надії на Віталія 
Марціва, Романа Лейбюна, Віту Якимчук (яка 
повернеться з декретної відпустки), а також на 
досвідчену і найталановитішу нашу спортсменку 
Валентину Шевченко, адже саме ці люди будуть 
представляти Україну на Олімпійських іграх.

Але крім катання на лижах є ще біатлон, сно- 
убординг, фігурне катання, хокей.

п р о  споот ...
новини ліиею

У змаганнях із волейболу, які проходили з 11.11 по 20.11, 
брали участь дев'ять команд (64 учні).

Змагання проходили по груповій системі у 2-ох підгрупах. 
18.11-20.11 - проводився фінал, де визначилися переможці.

I місце - збірна 9 класів
II місце - 10-Б клас
III місце - 11-А клас
IV місце - 11-Г клас
V місце - 10-А клас
VI місце - 10-В клас
VII місце - 11-Б клас
VIII місце - 11-В клас
IX місце - Ю Т  клас.

Вожена Дибченко

Яоворічне свято 2009.Jfcyü він, ptKßkiy?
Здається, ще недавно 

припікало сонечко, але, 
якщо замислитися, то до 
зустрічі Нового року зали
шилося зовсім небагато, 
особливо якщо врахувати, 
як до нього ми зазвичай 
готуємося! Та й дні летять 
незвичайно швидко, тому 
саме час подумати над 
тим, який він, рік Бика, що 
говорять зірки про май
бутнє, і як потрібно пра
вильно зустрічати Новий 
рік, щоб він був вдалим і 
щасливим.

2009 рік пройде під 
знаком Бика. Насправді ж 
почнеться він не першо
го січня (адже за китай
ською традицією новий 
рік наступає з першого 
молодика після 21.01), а 
26.01.2009, складе пов
новаження - 13.02.2010.

Космічним елементом 
року стане Земля. Тобто, 
до нас йде рік Земляного 
Бика або Вола.

Так як це домашня тва
рина, то краще зустрічати 
Новий рік у сімейному 
колі.

Бик не терпить необач- 
ностей, тому до вибору 
страв треба підійти ґрун
товно. На столі вітаєть
ся рослинна їжа: листя 
салату, овочі, фрукти. З 
м'ясом у цей рік потрібно 
бути обережним, особли
во з яловичиною. На стіл 
можна поставити прикра
шену фігурку бика.

Краще не одягатися в 
одяг дуже яскравих коль
орів, особливо червоний. 
Аксесуари, прикраси під
беріть із натуральних ма
теріалів, каменів. Хороші

дерев'яні намиста, брело
ки, сережки. З металевих 
прикрас — золото, срібло, 
мідь, платина.

Дарувати краще прак
тичні подарунки. Бик не 
любить марнотратства, 
невиправданих ризиків, 
екстремальних суперно- 
винок.

Вважається, що в роки

Бика всім доведеться дуже 
багато працювати, доби
ваючись нових результатів 
і поліпшувати старі досяг
нення, але нам, ліцеїстам, 
до цього не звикати.

ЩАСЛИВОГО ТА УС
ПІШНОГО ВАМ НОВОГО 
РОКУ!!!
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