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гаряча лінія...

• Січень - місячник іноземних 
мов.

• Тридцять першого січня від
булася зустріч випускників 
ліцею.

• 13 лютого ліцею ліцей від
святкував своє сімнадцяти- 
річчя.

• За черговому засіданні ліцей- 
ного інтелектуального клу
бу усі присутні( 10 та 11-ті 
класи) отримали чудову змо
гу познайомитися ближче з 
творчістю відомих художни
ць: Катерини Білокур та Марії 
Приймаченко.

• Свої знання з математики, ф і
зики, хімії, української мови, 
англійської мови, історії оди- 
надцятикласники змогли пе
ревірити на пробному ЗНО ( 
14-го та 21-го березня).

• Активну участь ліцеїсти взяли 
у Всеукраїнському матема
тичному конкурсі « Кенгуру- 
2009»., який проходив 22-го 
березня. Чекаємо на високі 
результати!

• Невдовзі відбудеться Всеук
раїнський фізичний конкурс 
« Левеня-2009». Бажаємо пе
ремоги нашим учням!

• У IV етапі Всеукраїнських 
олімпіад взяло участь п'ятеро 
наших ліцеїстів. Двоє із них 
зайняли призові місця: Шев
чук Олександр (III місце), 
Циренніков Олександр (III 
місце).

• У січні-лютому 2009 року 
пройшов обласний етап Все
українського конкурсу "Учи
тель року - 2009". У номінації 
"Ф ізика" стала лауреатом і 
наша вчителька, Лілія Сте
панівна Шустік.

Відчувається подих весни!!!
Летять слова-вони лиш звуки, 
Та деколи гостріші стріл. 
Здається брали дружбу в руки, 
Та час втримати не зумів!

Летять слова, і дружба з ними... 
Не винен час і сірість днів.
Не стали б друзі знов чужими, 
Якби не біль від звичних слів!

І може пам'ять не згадає,
Та серце буде пам'ятать,
Тоді у розуму спитає,
Чи міг так справжній друг сказать?

Летять слова-вони лиш звуки!
І з ними дружба, наче дим.
Хіба могли брехня й розлуки, 
Зробити слово кам'яним???

Вероніка Кринична

Сьогодні у_ :
• Поради для випускників..............................с.2
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•"Родина - найважливіше у нашому житті..." .  с.5
• "Міс. Міс. Міс...".............................................с.6
• Спогади про ліцей.......................................... с.7
• Літературна сторінка...............................с.8,9
• А вине знали про папарацці?......................с.10
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№
за/п

Предмет 11-А 11-Б 11-В 11-Г Всього

1 Українська мова 38 29 ЗО 29 126

2 Математика 1 11 27 21 60

3 Англійська мова 18 1 - 3 22

4 Фізика - - 10 2 12

5 Хімія - 21 5 - 26

6 Біологія 1 17 2 1 21

7 Географія 4 8 3 1 16

8 Історія України 26 2 4 10 42

дирекція інформує...
Закінчилася реєстрація учасників на ЗНО у 2009 році.

Наші одинадцятикласники уже визначилися із вибором предметів. 

В ідом ості про вибір предметів на ЗНО станом на 1 березня 2009 р.

Психолог радить!
Як готуватися до іспитів

Іспити, як і більшість явищ життя, -  яви
ще перехідне. Коли вони закінчуються, 
з'являється відчуття свободи, забуваються 
сльози, нервування, повертається спокій
ний сон. Але ж можна скласти іспит і з 
меншими втратами для власного здоров'я, 
отримати добрі оцінки й чекати наступного 
іспиту без страху та безсонних ночей.

Розпорядок дня
Харчуватися слід три-чотири рази на 

день. Мед, горіхи, молочні продукти, риба, 
м'ясо, овочі та фрукти забезпечать баланс 
необхідних вітамінів і мінералів в організмі 
й відновлять енергетичні витрати.

Нормальний здоровий сон і відпочинок 
зменшать навантаження на нервову сис
тему. Не варто відмовлятись од звичних 
занять спортом -  це буде своєрідним від
починком.

Слід пам'ятати про біоритмо-логічні 
особливості: «сова» неефективно працює
0 6 -  8 годин ранку, а «жайворонок» на
вряд чи буде працездатним до 2 -  3 год. 
ночі. В усіх людей рівень біологічної ак
тивності знижений із 17 до 18 години.

Можна вживати тонізуючі препарати, 
наприклад, із женьшеню чи елеутерококу. 
Каву краще пити вранці й небагато, лише 
для того, щоб прокинутися. Адже вона 
підсилює нервовість і тривожний стан у 
невпевнених собі людей.

Правильна організація вивчення нав
чального матеріалу

Спочатку слід переглянути весь матеріал
1 розподілити його таким чином: якщо тре

ба вивчити 100 питань за чотири дні, то 
в перші два дні вивчається 70% усього 
обсягу, третього дня -  решта, четвертого
-  повторюють вивчене. При цьому складні 
теми варто чергувати з простішими -  не 
обов'язково вчити всі питання поспіль.

Найкраще запам'ятовується інформація, 
викладена на початку і наприкінці тексту. 
Середина зазвичай швидко «вилітає» з 
голови. Тому під час запам'ятовування та 
повторення слід приділити увагу середині 
тексту.

Повторювати треба не механічно, а 
вдумливо, зосередившись на змісті. Тільки 
після цього можна бути впевненим у тому, 
що інформація міцно «оселилася» в голо
ві.

Слід спробувати знайти щось цікаве 
у найнуднішому матеріалі, адже цікаве 
запам'ятовується набагато легше.

Можна готуватися до іспитів удвох, адже 
одна голова добре, а дві -  краще. Підго
товка до іспиту вдвох має свої переваги, 
якщо поставитися до цього серйозно й 
сумлінно. Учити разом не варто, а от пов
торювати навіть бажано. Це краще робити 
напередодні іспиту.

Готуватися можна й так: перший день
-  самостійне вивчення, другий -  повто
рення й переказування один одному. Було 
б добре розділити теми за інтересами, за 
складністю, за ступенем засвоєння: один 
розповідає те, що другий раніше не вив
чив.

Бажаємо вам якнайкраще здати іспити!

%
Вітаємо команду юних істориків 

зайняте III місце на обласному турніІ 
у складі:

Бик Оксани 
Мов'яки Мар'яни 

Дмитрук Ярослави 
Антонюк Марії 
Гулюка Євгена Я

II місце,з французької мови

!Літковець*Юлія
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II місце з 
німецької 

мови 
“ місце з 

[англійської 
[мови

III місцеїзіанглійської мови

£ологуб Олена 
Ю ;А

III місце з української мови 
ЕгаТлітератури

II місце з історії



Ліцеїст

к ЖСЙЗт@8ЙМЇЇ а 

^ ^ ^ с т о в с ь к а ^ ^ щ

^ ЬмісцУЗ?Ф ІЗЙкЙау
ІіКмісцеїЗіматематики

^ В Я м і с ц е  з їх ім і 
І м ісцеїза інауковутВобаШ з х ім ії И іІм ісцеїзїхім іїИ

ЇЩмісцеїзМФізики

ГІ1М і с иеТз>х І М ІЇІ

Щ місцеїзіФ ізйкй^ И
І місце заТнауков уі р о ь.отуі зіф  і з и к и

'І1І{місце|з>хімії

І'1 'Щ ІСЦ ЄТЗІФ ІЗИ КИ

ІІИмісцеїзГінфррматики

III міоіеТзіосновТекономіки

ІИІмісцеїзТФізики

II місцеїзіосновіправознавства
ІІ місц^зашауков^ррьоту з 
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І місце за наукову роботу з 
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Нас було багато...

"Родина -  найважливіше у нашому жит
ті..."

Такими словами 28 лютого в актовому 
залі ліцею розпочалося Родинне свято 8- 
А та 8-Б класів.

Свято розподілялося на дві частини. 
Першою був концерт, який діти влашту
вали для батьків, показуючи свої талан
ти. Було багато веселих пісень, зокрема 
про родину, безліч запальних танців та 
гри на гітарі, саксофоні, фортепіано, бан
дурі-

Намилувавшись виступами своїх дітей, 
батьки і їхні чада отримали можливість 
повеселитися. Проводилися різноманітні 
конкурси (найбільше запам'ятався кон
курс "Мій портрет", де діти малювали 
своїх батьків, а батьки -  дітей).

Не обійшлось і без солодкого столу. 
Тому під час свята ніхто не залишився 
голодним, бо мав можливість поласувати 
смачними солодощами і фруктами.

А також усі учні і батьки дістали нагоду 
попрощатися із зимою, холодними днями. 
Тому в останній день зими всі присутні 
йшли з усміхненими та радісними облич
чями назустріч весні.

Отож, судячи з вражень, якими ще 
довго ділилися учні, батьки та вчителі, 
можна впевнено сказати, що свято усім 
сподобалося!

Мар'яна Охрим

ломянюкТетяна в чарівних костюмах 
показали вишукану красу бального 
танцю. Бандуристки Льох Катерина, 
Смітюх Ірина надихали всіх присут
ніх своєю піснею і грою на бандурі 
про спогади нашого рідного ук
раїнського краю. Соломянюк Тетяна 
і Якубська Марія продемонстрували 
відмінну гру на фортепіано. Заво
рожували всіх глядачів Дина Марія 
і Кондратюк Вадим своїм співом під 
супровід гітари. Солісти Хвещук Діа
на та Левковська Наталія відмінно 
проспівали пісні. Нашому 8-А класу 
є чим гордитися... Дякуємо класно
му керівнику Калінчук Галині Ва
силівні, виховательці Рижих Наталії 
Антонівні, Галкіній Ірині Василівні, 
Сологуб Наталії Леонтівні. Знання і 
уміння дали свій результат. Усе, що 
відбувалося протягом зустрічі зафік
совано на плівку учителькою фізики 
Шустік Лілею Степанівною.

Вдячність і подяка членам бать
ківського комітету за незрівнянно 
накриті столи. До наступних зустрі
чей у майбутньому!

Олена Романець

В останній лютневий зимовий 
день у нашому ліцеї відбулося дуже 
цікаве і пізнавальне родинне свято. 
Учні 8-А класу зустрілися зі своїми 
рідними і вчителями. Неописана 
цікавість і хвилювання панували 
під час зустрічі родичів із класним 
керівником, котра опікує і формує 
їй доручених батьками дітей. Ре
зультати навчання заспокоїли усіх. 
Присутні мали змогу оглянути не 
тільки місця проведення навчання, 
а й побувати на дуже цікавому кон
церті, підготовленому учнями. Весь 
час лунала музика, сміх, пісні, танці, 
читання віршів. Проводилися розва
жальні конкурси батьків і дітей. Усі 
конкурсанти були чудовими, весе
лими, але конкурс малюнка «діти 
малюють батьків, а батьки дітей» 
перевершив усе бувале. Надзви
чайні оплески глядачів оцінювалися 
як результат учасників. Усім сподо
бався гумористичний виступ Іжика 
Олега. Якубська Марія, Киця Вадим, 
Побігун Мар'яна, Кондратюк Вадим, 
Літковець Анна, Подзізей Роман, 
Власюк Дмитро, Теребуха Анастасія, 
Ковальчук Ульяна, Крикун Дмитро, 
Галицька Ірина, Шаповал Іван, Со-
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The Interesting Meetings 
at Our Lyceum

Завдяки вчителеві англійської мови Хайкіній Ользі 
Йосипівні ми, спецгрупа 11-А класу, та усі бажаючі вже 
вкотре можемо поспілкуватися, а отже покращити свої 
знання англійської мови, з американською волонтеркою 
Мері Хобан. Не стала виключенням і наша зустріч підчас 
місячника іноземних мов.

Разом із гостею ліцеїсти здійснили «навколосвітню 
подорож». Мері показувала фотографії з різних куточків 
світу, де бувала сама. Розповіла багато цікавого про тра
диції, побут, звичаї власної країни. Відповіла на питання, 
що спонукало обрати таку цікаву професію і які основні 
завдання стоять перед «Корпусом Миру». А ще поділила
ся враженнями, які залишилися від України, подорожую
чи її містами.

Щира та скромна, приємно здивувала нас своєю 
відважністю, адже, як виявилося, жінка захоплюється 
екстремальними видами спорту (альпінізм, водним раф
тингом...). Вже вміє готувати український борщ, полюбляє 
прогулюватися нашим маленьким і затишним Нововолин- 
ськом.

Такі зустрічі викликають масу незабутніх емоцій, які, 
впевнена, залишаться на все життя. Надіюся, у майбут
ньому обов'язково хтось із нас побуває у США.

Оксана Бадзюнь

Вечір іноземної поезії

Під час місячника іноземних мов у нашому ліцеї, за ініціа
тивою вчителя Дмитрука Володимира Степановича, відбув
ся вечір поезії, приурочений до найпрекраснішого свята 
- Дня Святого Валентина. За такий невеликий проміжок 
часу (сорок хвилин) усі присутні мали чудову змогу насо
лодитися творами відомих англійських та німецьких поетів. 
Вірші декламували Лавренюк Олена, Бадзюнь Оксана, Са- 
рапін Олександр, Мов'яка Мар'яна, Хомицька Олександра. 
Опекан Михайло подарував глядачам чудові пісні. Ведучими 
свята були Коритко Маргарита і Стецюк Тетяна. Мені також 
пощастило приймати участь. Я прочитала поезію Роберта 
Бернса " A Red Red Rose".
Упевнена, усі присутні, як учителі так і учні, отримали масу 
задоволення.

Марія Побігун

День народження ліиею

За вікнами ще панувала королева-зима, дули холодні віт
ри та потріскував лютий мороз, а у затишних стінах нашого 
закладу було тепло і гостинно. Адже програма святкування 
Дня ліцею виявилася, як завжди, насичена цікавими і захоп
люючими заходами.

Святковий концерт розпочався із урочистої ходи олімпій
ців (Скоцика Дмитра, Гуліти Анни), які винесли вічно пала
ючий «факел знань». Зі щирими побажаннями ліцейному 
братству виступила Королева знань ( Калістратова Ольга). 
Запальні танці, зворушливі пісні подарували присутнім весе
лий настрій, зробили так, що на обличчях гостей ще довго 
квітувала радісна посмішка.

Впевнена, що нікого не залишила байдужим виставка 
творчих робіт ліцеїстів, яка проходила на другому поверсі. 
Вихованці Жукова Анатолія Васильовича продемонстрували 
великий хист і талант до малювання. Можливо, дехто із них 
невдовзі знайде своє покликання та стане всесвітньо відо
мим художником.

Серед 8-9-их класів був проведений ярмарок. І тут учні 
також змогли проявити себе: хтось переконливо нав'язував 
думку, що потрібно обов'язково купити саме в них( навіть бі
гали з солодощами по поверхах), а інші швиденько рахували 
отримані від продажі гроші. Було шумно і весело.

Кульмінацією свята став конкурс краси серед старшоклас
ниць. Кожна із учасниць продемонструвала креативність 
мислення, а головне - вміння триматися на сцені. Велика 
підтримка відчувалася з боку глядачів: бурхливі оплески, 
плакати... Вечір закінчився святковою дискотекою.

Ось так гучно і весело ліцей відсвяткував своє сімнадця- 
тиріччя.

Оксана Бадзюнь
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Традиційним у ліцеї став конкурс «Міс старшоклас
ниця». Цього року, як завжди, в актовому залі зібра
лася велика кількість небайдужих вболівальників, які 
прийшли підтримати однокласниць. У цьому змаганні 
кожна учасниця показувала свої таланти, демонстру
вала не тільки зовнішню, але й внутрішню красу.

Конкурс вкотре підтвердив індивідуальність і непов
торність чарівних старшокласниць. Найвродливіші та 
найсміливіші дівчата гідно захищали честь свого кла
су, боролися за титул «Міс старшокласниця».

Зал час від часу вибухав бурхливими оплесками, 
вболівальники палко підтримували красунь.

На сцені спалахували справжні зірки, змушуючи 
глядачів то посміхатися, то тамувати подих у найбільш 
напружені хвилини.

Цікавим конкурсом було представлення учасниць, 
які розповідали про своє життя, захоплення. Неаби
яку фантазію і майстерність виявили дівчата, демонс
труючи модні колекції одягу. Не менш вражаючим був 
творчий конкурс «казка на сучасний лад», який зму
сив присутніх у залі радісно сміятися. Красуні також 
підтвердили, що вони є вмілими господинями. Смачно 
приготовлені страви члени журі оцінили найвищими 
балами. Запальним став конкурс талантів. Пристрасні 
танці і зворушливі пісні -  це було вражаюче видови
ще.

Перевагою свята були радісні 
усмішки на обличчях усіх учас
ниць, які з нетерпінням чекали 
результатів журі. Важко було 
не погодитися з вибором ко
місії, оскільки кожна з учасниць 
була задоволена своїм титулом.
«Міс сучасність» стала Захар- 
чук Юлія (11-В клас). Вразила 
своєю чарівністю Белецька Нас
тя (10-А клас), яка й отримала 
звання «Міс ніжність». Лавре- 
нюк Олена (11-А клас) дістала 
титул «Міс глядацьких симпатій». Звання «Віце-міс» 
отримала Бабич Каміла(10-В клас). Заслужену пере
могу одержала учениця 10-Г класу Мелесик Дня. Вона 
просто випромінювала королівську чарівність і врів
новаженість.

Дівчата світилися щирістю та радістю, вони зуміли 
передати позитивні емоції публіці. Конкурс залишив 
незабутні враження і приємні спогади.

Людмила Лобойко

Скажи будь ласка, що 
тебе підштовхнуло взяти 
участь у конкурсі?

• Із самого дитинства сцена 
-  моє життя.

Які почуття тебе перепов
нювали, коли ти почула, 
що перемогла?

• Насправді, коли призначи
ли віце-міс (Бабич Камілу) 
і премій уже не залишалось я зрозуміла, що перемога за мною. Але я 
не могла радіти, адже Каміла та Альона - мої подруги. Тому мені було 
ніяково. Та потім зрозуміла, скільки праці було вкладено в цей конкурс. 
Підвести своїх друзів і рідних не могла, і за короною вже вийшла з пос
мішкою на обличчі.

Чи була у тебе моральна підтримка, і якщо не секрет, фінансова?
■ Хочу сказати велике спасибі батькам. Всіляко мене підтримували, як ма

теріально, так і духовно. Звичайно, друзям, які вірили в мене та в мої 
сили. Дуже хочу подякувати Шаповалу Юрію В'ячеславовичу, який так 
допоміг з представленням. Але все ж найбільше підтримки фізичної і мо
ральної було з матусиного боку. Дуже їй вдячна!

Чи була велика конкуренція збоку інших учасниць?
■ Так. Тому і конкурс був дуже цікавий. Адже кожна з дівчат особлива і гідна 

перемоги.

-  Які, на твою думку, моральні цінності повинна 
мати справжня переможниця?
- Не хочу себе вихваляти, але дівчина, яка перемог
ла, повинна бути відвертою, щирою та приємною у 
спілкуванні. А головне - не зазнаватися.

-  Яку професію мрієш обрати в майбутньому? Чи 
не бажаєш її поєднати з вокалом?
- Так, обов'язково! Це буде професія тісно пов'язана 
зі співами. Адже музика в моєму в серці ще з дитячих 
років. Хочу співати. Буду старатися й прагнути досяг
ти мети.

Чи не бажаєш взяти участь у конкурс «міс Нововолинськ»?
Так, звичайно! Представлю наш ліцей на змаганні і старатимуся виграти. 

Дню! Скажи, будь ласка, що у твоєму розумінні краса?
Краса багато в чому залежить від харизми, від уміння представити себе: 
вишукано одягтися, зробити хорошу зачіску і знати, що і як сказати, щоб 
твої слова стали незабутніми. А ще краса яскравіша в тих, хто має якусь 
«родзинку», тобто характер.

Наталка Левковська



Останній день січня... Надворі лютує зима, а у сті
нах ліцею царює тепла та дружня атмосфера. Уже 
вкотре наш заклад із розкритими обіймами приймає 
тих, хто раніше носив горде звання "ліцеїст". Близь
ко 200 випускників прибули на це свято. Дівчата, 
що сиділи в холі, ледь встигали записувати дані про 
колишніх ліцеїстів, про заклади, де вони зараз нав
чаються, рік випуску, місце роботи. Природньо, що 
на зустріч прибуло найбільше випускників 2008р. 
(близько 45). Відсвяткувати свій уже 10 -  літній 
ювілей зібралось 127 осіб 1999 року випуску. Уявіть, 
якими вони побачили ліцей і скільки змінилося з того 
часу! Але все ж найбільш незмінними залишилися 
вчителі, адже в пам'яті кожного ліцеїста, коли б він 
не навчався, постають все ті ж картини строгого та 
вимогливого Л.М.Малікова, завжди яскравої та екс
травагантної О.Й.Хайкіної, веселого та розуміючого 
В.В.Предка.

Вечір зустр іч і з випускниками

Із самого ранку 
ліцеїсти мали змо
гу згадати ліцейне 
життя: вони роз
ходили по колись 
звичних для них 
коридорах, іного
родні згадували 
яскраві моменти 
у гуртожитських 
кімнатах (у себе чи у симпатичних однокласни(ків) 
-ць). Заглянули і в "святую святих" - їдальню. Там, 
на жаль, у меню не виявилось "улюбленої гречки", 
зате "улюблена тьотя Галя" і далі обслуговувала 
завжди голодних дітей. Потім волейбол, де збірна 
теперішніх ліцеїстів отримала перемогу над вчите
лями та випускниками. Вечір завершився святковим 
концертом, ведучими якого були Бадзюнь Оксана та 
Опекан Михайло, разом із номерами ліцеїстів пере
пліталися часом виступи випускників Рудчук Ольги 
(2005р.), Войтюка Богдана (2003р.). У той вечір зву
чало багато приємних слів для вчителів і директора 
від випускників 1999р., Геруса Андрія і Шумицької 
Людмили, випускників 2004р. Гись Віталіни, випуск
ниці 2008р., Іжик Ольги та інших.

Більш ніж упевнена, що жоден із присутніх та тих, 
кому через вагомі причини (сесія, робота) не вдало
ся прибути на зустріч, ні на хвилину не шкодує про

навчання у такому 
чудовому елітному 
закладі, як Ново- 
волинський ліцей 
-  інтернат.

Наталія

Масечко

Оксана Ладижинська,
студентка Університету Інформаційних Технологій 
та Менеджменту (Польща)
Ліцей став для мене другою домівкою, а вчителі на 
певний час заміняли батьків. Тут я зустріла багато 
друзів, котрі залишилися в моєму серці на все життя. 
Педагоги допомагали отримувати знання, і в той же 
час виховували нас, постійно вказували вірний шлях, 
формували наші характери. Низький Вам уклін, а 
особливо Демчишиній Н.Й., Максимчук Н.Б., бурській 
Г.К., Бойко О.С, Сологубу О.Б., Карпіній Н.М., Трофим- 
чукЛ.М... Дякую, що саме Ви зустрілись на моєму шляху!

Сергей Оноприенко,
студент НУПТ
Для, мене ліцей, як другий дім, адже т у т  були 
т а к і чудові педагоги, які не тільки викладали 
свій предмет, а й вчили найголовнішому - ж и т 
тю , а це, ой як знадобилось, і я сподіваюся, ще 
не раз знадобиться.

Віктор Оксентюк,
студент ЯКА
Перш за все, ліцей дав мені хороший рівень 
знань. Тут я знайшов справжніх та  вірних 
друзів. Про цей навчальний заклад можна го
ворити багато і лише позитиве. Назавжди 
в моїй пам’ят і залишаться яскраві моменти 
піцейного життя.

Логвиненко Мар'яна,
студентка університету менеджменту та адмініст
рації. Польща
Френсіс Бекон сказав: «Знання - сила». Кожен із нас 
може з гордістю сказати, що він -  ліцеїст. Адже, 
саме наш ліцей є безцінним джерелом знань. За 
весь час мого навчання, мене оточували найкращі 
вчителі, які завжди знаходили підхід до таких не
слухняних учнів, як ми. Вони допомогли мені зроби
ти  перші кроки у доросле, самостійне життя. Я 
ніколи не забуду свій найкращий, веселий і дружній 
«А» клас, де я зустріла дійсно справжніх і вірних 
друзів.
Дуже приємно, що після закінчення ліцею нас 
пам’ятають і завжди раді бачити знову і знову.

Збирала Оксана Бадзюнь

Декілька слів ексліцеїстів 
про наш заклад

Ольга Іжик,
студентка Києво-Могилянської академії 
Для мене ліцей - це не просто навчальний заклад, а 
велика сім"я. тут, поряд з математикою, хімією, літе
ратурою і т.д, ми отримували й життєві уроки. Ніколи 
не забуду мудрих порад Леві Н.О, Півницької Ф.Г, якими 
вони завжди ділилися зі своїми учнями. Думаю, що по
няття “колишній ліцеїст’’ не існує, бо завжди, коли пот
рапляємо у стіни своєї альма-матер, здається ніколи їх 
і не полишав, таке все рідне.
Ліцей заклав міцний фундамент знань. Для мене це дій

сно Храм науки, місце для якого завжди знайдеться у моєму серці.
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Галині Василівні! 
(із Днем народження)

Учителько люба,
Учителько мила,
Кохана моя,добра, щира.
Згадаю тебе, аж серце тріпоче,
До тебе, коханої, тихо хоче.
Згадаю, як в першого знову,
Ведеш у 8 клас, в нову школу.
Ось хочу тобі я щось побажати: 
Здоров'я, життя і щастя багато,
Живи ти, ще довго, навчай же дітей 
Галино Василівно, вітаю тебе!
Бажаю здоров'я, хай квітне душа,
І хай не старіє ніколи вона.
І буду я вічно вас пам'ятати,
Галину Василівну - рідную мати.

Якубська Марія

Душу тримаю в руках, 
Випустити не в силах,
І дивний безлад у думках... 
Надій шукаю примхливих. 
Невірно хтось вказує шлях, 
Виходить це комусь треба,
І тільки думок розмах 
Мрійливо торкається неба. 
Овації дивно звучать 
Та тільки це не для мене 
Сльози в очах тремтять, 
Надія додому лине.
Збираю букет довіри,
Та вірити просто не хочеться 
Хоч вічність не має міри, 
Троянда боляче колеться. 
Душу тримаю в руках 

’ Тільки уже бездушно,
І дивний безлад в думках 
Надію шукаю примхливо.

Забагато зими
Забагато зими і замало тепла.
А я звикнути знову не можу.
На картині з холодного, білого тла 
Я шукаю годину погожу.

Я блукала у щасті, як зранений птах, 
Що з неволі вернувся додому.
Що шукав тепле літо в холодних снігах 
Й не чекав від зими перелому.

Я шукала прихистку в холодних вітрах. 
Я не знала, що то не обійми.
Малювала пейзажі, не слухала страх 
Й забруднилась у фарби олійні.

Забагато зими, забагато снігів.
Не люблю на вікні візерунків.
І мороз заморозити серце зумів.
Я безсила побіля чаклунки.

Я прошу, ти прости мене, диво-зима, 
Що ненавиджу іній і книгу.
Не для мене твоя заморожена гра.
Я погратися хочу в відлигу.

Заплаче день осіннім падолистом,
Загине вічність у пустих словах, 
Пройдеться будень одиноким містом. 
Помре вся дійсність на брудних устах.

І все спочатку: холод, сніг і стужі, 
Закрутиться старий життєвий млин, 
Блукатимуть нікчемні, мертві душі 
У задзеркаллі дорогих вітрин.

І буде вітер золото котити,
Всміхаючись на заздрощі усі.
Розмаже про дурні стереотипи,
Про щастя на нещасній цій землі.

Не схочеш слухати, сховаєшся навмисне 
В кайданах золотого небуття.
І не помітиш, як неволя тисне,
А правда розминається з життям.

Юлія Яручик

Чуть більше, ніж друг і менше ніж ворог, 
Забуду про все, тихо заплачу,
Душа вже давно не тризвонить на сполох,
Бо знаю, ніколи тобі не пробачу.
Полину сльозою на холод асфальту,
Прозою кохання здіймуся у небо,
Життя так фальшиво виконує сальто,
І я назавжди забуваю про тебе.
Минуле кохання присниться сьогодні, 
Заплачу вві сні - наяву розсміюся,
Віддала я ночі зимові, холодні.
І снігу давно у душі не боюся.
Чуть менше, ніж друг і більше, ніж ворог, 
Забуду про все, та уже не заплачу.
І очі холодні не дзвонять на спалах,
Бо знай - я ніколи тобі не пробачу.

Мар'яна Галян

Літературна сторінка

Не знаєш ти ...
Не знаєш ти, а знає тільки ніч,
Як я лечу думками лиш до тебе.
І ті моменти коротеньких стріч,
Тепліші сонця і світліші неба.

Не знаєш ти, а може, в цьому плюс,
Це не любов, захоплення - я знаю.
Та знов на тебе крадькома дивлюсь,
Від себе я пояснення чекаю.

Не знаєш ти, а знає тільки час,
Як хочу я у вічі подивитись.
Щоб усміхнувся ти до мене ще хоч раз, 
Щоб поглядом з тобою знов зустрітись.

Не знаєш ти -  душа моя літа,
Коли ти враз на мене озирнувся.
Ідуть дощі ,і осінь золота,
А ти з весною в серце повернувся.

Не знаєш ти... І мабуть, буде так,
Та ніжне світло завжди серце гріє.
І погляд твій неначе новий знак,
Мене щораз все більше розуміє.

Не знаєш ти, не віриш у любов,
Та лід виною від тепла розтане.
І я загляну в очі твої знов,
І сніг іти у серці перестане.

Здавалося б, є сонце і земля,
І рідні люди завжди ждуть на тебе.
Є мрія, доля, і твоє імя.
Є зелень саду і блакиті неба.

Здавалося б, усе для щастя є,
Та тільки дехто цього не побачив.
Шукає щось усе життя своє,
Йому весь світ цю помилку пробачив.

Змалюють люди мрії чарівні,
Самі ж їх потім часто розбивають,
Та очі знов запалюють огні.
І десь у серці мрії оживають.

Здавалося б, ми вільні обирать,
І можемо найкраще завжди мати,
Та треба тільки дуже добре знать,
Що відпустить, а що в душі тримати.

А щастя -  це і є життя,
Здавалося б, не мить, а ціла вічність.
Це в серці надважливе почуття,
Воно -  тепло, і ласка, і Величність.

Вероніка Кринична
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У всьому винна зима

Вона йшла рано-вранці чомусь сумна і 
пригнічена. На дворі була зима.

Не до вподоби їй така погода - пох
мура, непривітна. У такі миті здається, 
що ця пані-погода залазить у душу, як 
небажана гостя, щоб диктувати свої за
кони. І тоді на душі стає якось непривіт
но, холодно.

Вона йшла і знала, що в щоденнику 
сьогодні буде багато двійок(хіба з таким 
настроєм вивчиш уроки?) Йшла і дума
ла, що сьогодні зустріне Його.

Він - популярний хлопець класу, який 
не бачить навколо нікого, окрім себе, і 
своїх найкращих друзів. Шкода, що вона 
не входила до цього «золотого братс
тва». Він, можливо, й не розумник(проте 
симпатичний та відомий),але для неї за
лишається недосяжним.

Як і у фільмах про кохання з'являється 
інша. Це - зірка класу, яка стежить за 
модою і обожнює «гламур». При всьому 
цьому відмінниця, улюблениця вчителів 
та класу. Він і Інша - ідеальна пара, якій 
усі заздрять. Мабуть, разом щасливі, а 
може, й нещасливі, хоча нікому цього не 
відомо.

А що залишається їй? Лише йти і ду
мати про Нього і про те, як вона нена
видить зиму. Зрозуміла, що все пройде 
і весь її сум мине, бо все це зима і іі злі 
витівки. У всьому винна ця непривітна 
пора року. Але вона закінчиться, і прий
де вірна та тепла подруга весна!

Мар'яна Охрим

Свято, щ  заозф з тобою.
Ніжна мелодія покликала у мерехт

ливе кружляння пари. Вихором вальсу 
у виконанні учасників ансамблю танцю 
"Вікторія" розпочали літературний вечір 
"Свято, яке завжди з тобою".

Гортаючи сторінки сивої давнини, ве
дучі свята, учні 9-А класу Літковець Юлія 
і Гнатюк Павло, перенесли нас в анти
чну добу. Без поетів, скульпторів, живо
писців Давньої Греції неможливо уявити 
світове мистецтво. На екрані змінюють 
один одного слайди із зображенням ан
тичності: статуї, розписи, театр, храми з 
каменю та мармуру, оточені колонами. 
На сцену легкою ходою струнка, при
ваблива юна Сапфо (Косенко Богдана, 
учениця 9-В класу) піднялася, цитуючи 
просякнуті сонцем і красою рядки: "Же
реб мені випав такий: серцем палким 
любити..." Невимушена мелодія "Сірта-

ки" покликала до танцю дівчат у білих 
платтях і сандаліях. З останнім акордом 
з'являється новий персонаж, який пе
реніс нас у добу Відродження. Короткі 
штанці, біле мережене колесо коміра, 
поважна, граційна хода -  і ми впізнаємо 
Гамлета (Рибак Андрій, учень 9-А клас) 
-  героя одноіменної трагедії Шекспіра, 
чиї образи назавжди увійшли до гале
реї "вічних", які хвилюють людей різних 
часів, примушуючи шукати відповіді на 
"одвічні" питання буття.

Тисячоліття відділяють нас від мину
лого. Але яскраві образи героїв, слайди 
дозволяють загубитися у часі...

Перо. Чорнильниця. Письмовий стіл. 
Вродлива дівчина. І такі знайомі слова:

Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?

Здогадалися?! Пушкінська Тетяна схи
лилася над листом, умілим почерком 
карбує слова, що диктує серце. Ніжний 
голос допомагає вловити душевні страж
дання героїні (Покиньборода Марія, уче
ниця 11-А класу ): "Но я другому отдана 
и буду век ему верна"...

Із "золотого" століття переносимося 
у "срібний". Гумільов, Ахматова, Блок, 
Цветаева, Пастернак... Величні імена

славетних синів і дочок Росії. Майстерно 
зіграв "хмільного" ліричного героя Бло
ка Михайло Опекан, учень 11-А класу. 
Брудні келихи, столи, цигарковий дим, 
ресторанний шум - і серце цієї грубої 
буденності навіяний ілюзорний образ 
таємничої Незнайомки (Мельничук Алі- 
на, учениця 10-А класу), яка щовечора 
з'являється і мовчки сидить край вікна.

Продовжується діалог епохи. Сповнені 
журби, смутку, прохання звучать рядки 
королеви поезії "срібної доби" Анни Ах
матово'і у виконанні учениці 10-А класу 
Мельничук Аліни

Ты письмо мое, милый, не комкай. 
До конца его, друг, прочти.

Душа героїні -  це душа, що кохає і 
ненавидить, мучиться і жертвує собою, 
переживає драматичний розрив і прагне 
воз'єднання, вогнем палає від кохання.

Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

Лунає тужлива мелодія романсу на 
вірш Пастернака "Зимова ніч", а юні тіла 
-  свічки мерехтять у танці. Вигини рук, 
ледь помітні кроки, кружляння дівчат - 
учасниць ансамблю "Вікторія" нагадують 
гаряче полум'я свічки.

"Гул затих. Я ви шел наподмостки..." 
Неквапливою, величною ходою крокує 
сам доктор Живаго -  герой одноіменного 
роману Пастернака (Сусюк Діма, учень 
11-В класу), декламуючи рядки твору 
"Гамлет"... Про що хотів сказати поет? 
Про швидкоплинність буття, яке він лиш 
встиг пізнати у своєму короткому житті? 
Чи в останній раз нагадати про те, що 
в швидкоплинності мчить Вічність -  віч
ність Прекрасного.

Вірші, романси, танці... Переплелися 
почуття і лірика... Незабутні хвилини від
починку миттю пронеслись, залишивши 
тільки приємний спомин...

Людмила Мельничук, 
вчитель

зарубіжної літератури

Малюнки Оксани Бадзюнь
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Засідання ЛІКу на тему Україна після 2004 року

Весело і творчо зустріли 
перший день весни

Багатьом відомо, що ліцей славиться досягнення
ми учнів не лише в наукових сферах, а й розвиває і 
підтримує творчу діяльність ліцеїстів!

1 березня ліцейний ансамбль бального танцю 
"Вікторія", на чолі з нашою танцювальною "мамою" 
Іриною Василівною,вирушив на змагання до Воло- 
димира-Волинського.

Кожен колектив підготував один або два танці 
конкурсної програми. Загалом участь брали більше 
п'ятнадцяти команд, а отже і номерів було близько 
тридцяти. Ми виступали другим номером з запаль
ним "Ча-ча-ча". Було дуже цікаво подивитися номе
ри інших учасників, адже освітні заклади презенту
вали не лише бальні, а й народні та сучасні танці.

Не дивлячись на те, що цього сонячного і весня
ного дня було навіть дуже прохолодно, атмосфера 
між учасниками була теплою і привітною.

Посівши почесне третє місце ми вирушили додо
му. Хочеться окремо подякувати Галкіній Ірині Ва
силівні за те, що так чудово нас підготувала, за її 
терпіння і розуміння.

Атмосфера змагань, усім нам добре знайома, по
вернула нас у дитинство, коли ми безтурботно біга
ли коридорами Володимирського будинку культури. 
Але тепер ми стали дорослішими, і не просто змага
лись з іншими дітьми, а відстоювали честь нашого 
ліцею. І, можу сміливо сказати, справилися з цим 
на відмінно!

Ось так весело і творчо ми зустріли перший день 
весни. Він надовго залишиться в нашій пам'яті, як 
згадка про те, що ліцей подарував нам таку цікаву і 
приємну пригоду!

Вероніка Кринична

Міністр праці підбиває підсумки 
роботи за перший семестр

Засідання парламенту

Звітує міністр культури

Міністр спорту ділиться інфор
мацією про досягнення ліцеїстів

На порядку денному...

Фрагменти з "Міс старшокласниця"
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про  спорт ...

Волейбол -  це командна гра, під час якої 
дві команди змагаються на спеціальній пло
щадці, розділенію сіткою, намагаючись на
правити м'яч таким чином, щоб він потра
пив на територію суперника, або гравець, 
захищаючи команду, допустив помилку...

28-1 березня відбулися змагання з во
лейболу III спартакіади Волині. До участі 
в цих змаганнях подали заявку семеро ко
манд серед ліцеїстів та шкіл-інтернатів.

Турнір проходив у два дні в м.Луцьку. 
Звичайно, легких ігор не було, бо кожна 
команда намагалася перемогти і посісти 
якомога вище місце у турнірній таблиці.

На превеликий жаль, суперники вияви
лись надзвичайно сильнішими, і ми опини
лися на УІ місці. Але це не велика втрата, 
адже перемога -  не головне! Треба грати 
і отримувати від цього задоволення. У на
ступному році ми будемо краще готуватися 
і намагатимемося завоювати призове місце. 
Все ж таки наш ліцей заслуговує на значно 
вищий результат, аніж підсумкове шосте 
місце.

Збірна команда з волейболу:

1. Бондарчук Олександр (11-Б)
2. Вознюк Сергій (11-Г)
3. Крикун Володимир (11-Б)
4. Кундрат Іван (10-Б)
5. Смаль Михайло (10-В)
6. Давидюк Катерина (10-А)
7. Цибуховська Олена (10-А)
8. Дибченко Божена (11-Г)
9. Юзвик Марія (10-В)

Чи не замислювалися ви коли-небудь про те, 
чому так часто трапляються з нами випадкові 

речі або чи живуть серед нас домовички та  
істоти, котрих не бачимо?

А наші ліцеїсти вже навіть дали їм назви!

у ОуЛАбМУІ улонемилл.:

Запутайчик -  живе в кишенях штанів, за- 
путує навушники. 

Поховайчик -  живе в надрах дивану, хо
ває пульт від телевізора. 

Западлюйчик -  живе під столом, повертає 
падаючий бутерброд маслом 
донизу.

Ілюзійчик -  живе в холодильнику, створює 
ілюзію, що він пустий. 

Витягайчик -  живе в дитячій кімнаті, витя
гає щоденник із рюкзака, чим 
спричиняє його відсутність на 
уроках.

Знущайлик -  живе в стінах під вікнами, 
знущається над жителями бу
динків, змушуючи нудьгуючих 
сусідів стукати по батареях. 

Розряжайчик -  живе в мобільних телефо
нах, розряджає акумулятор 
під час важливого дзвінка ...

Олександр Мойсеюк, 
Максим Троцький

" Тож будьте обережні!" (ред.)

Кожен народі звуки, що видають тва
рини, чує по-різному. Наприклад, крик 
качки українці чують як «кря-кря», 
англійці — як «квак-квак», французи
— як «кан-кан», данійці — як «рап- 
рап». А собаче дзявкотіння англійці 
сприймають як «бау-вау», французи — як 
«ау-ау», німці — як «вау-вау», шведи
— «вув-вув», японці — «ван-ван», а ук

раїнці — як «гав-гав».

Око страуса більше, ніж його мозок.

Перед тим як сісти складати музику, 
Бетховен занурював голову в холодну

воду.

За всю свою історію Ніл замерзав усьо
го два рази - в ІX й XI століттях.

Єдиною країною у світі, народжувгшість 
у якій в 1983 році рівнялася нулю, був

Ватикан.

Якщо ви почнете перераховувати всі 
зірки нашої Галактики зі швидкістю 
одна зірка в секунду, то закінчите 

своє заняття через 3 тисячі років.

Пташеня малинівки за день з'їдає 3,5 
метри дощових хробаків.

Чверть костей людського тіла знахо
диться в ногах.

Найпопулярніший вид спорту в Таїланді 
- запуск повітряних зміїв.

Найнебезпечяішими професіями вважа
ються пожежник, космонавт, автогонщик,

Результати тесту "Мобілка"

Запи
тання

Відповіді

А Б В

1 5 0 10

2 10 5 0

3 5 10 0

4 0 5 10

5 10 5 0

6 10 0 5

7 5 0 10

8 0 10 5

Сума балів
0л10_балів_
Ти дуже цінуєш свій час. Ти модна людина. 
Будь яка річ має працювати для досягнення 
твоїх цілей, і якщо вона ламається, ти рішу
че з нею розлучаєшся. Але постарайся не 
ставитися так до людей, щоб не залишитися 
самотнім.

15л30_балів
Тобі подобається бути просунутим, хоча це й 
не завжди виходить. Якщо якась інформація

А чи знаєте ви,,..
поліцейський, футболіст і рибалка.

Якщо кричати на склянку води протягом 
80 років, то можна її скип'ятити.

1% людей може бачити інфрачервоне й ще 
1% - ультрафіолетове випромінювання.

Збираючись на літній курорт 33% людей 
забувають покласти у валізу речі для

купання.

Знайдено наскальні малюнки, що свід
чать про факти вживання первісними 

людьми галюциногенних грибів.

Кімнатний пил на 70% складається з 
омертвілої шкіри хазяїв і гостей.

Над Антарктикою заборонені польоти 
вертольотів, тому що пінгвіни, у яких 
коротка шия, намагаються подивитися 

на них і валяться з ніг, як доміно.

Всі полярні ведмеді - лівші.

Найпопулярніше у світі жіноче ім'я - 
Ганна (Анна). Його носять майже 100 

мільйонів жінок.

У Китаї більше людей говорять англій
ською мовою, ніж у США.

Равлики можуть спати до трьох років.

Щоб акула відчула кров, досить, щоб у 
воді була розчинена одна стомільйонна

її частина.

Підготувала Оксана Бадзюнь

Вільна хвилинка

пройшла повз тебе, ти вважаєш це недог
лядом. Постарайся розвивати інші свої здіб
ності. Не забувай про творчі якості -  їх  у тебе 
більш ніж досить!

25і50_балів
Головне для тебе -  щоб було зручно. Тобі 
байдуже, чи модний і наворочений твій те
лефон, головне -  аби він подобався особисто 
тобі. Це дуже важливо в житті -  приймати рі
шення самостійно, не озираючись на інших. 
Хоча до деяких порад варто інколи дослуха
тися!

55г70_балів
Із тобою легко й приємно спілкуватися. Тобі 
подобається тусуватися з друзями, але ти за
вжди пам'ятаєш, що слід думати про мабутнє. 
В тебе багато плюсів, у тому числі почуття 
гумору й доброта. А мінуси -  краще не зва
жати на них, щоб вони не отравлювали тобі 
життя.

75і8_0_б_алів
Ти романтична натура. Телефон для тебе пе
редусім не засіб спілкування, а частина тво
го стилю, він має показувати всім, який(а) 
модний(а) його власник(ця). Ти дуже хочеш 
завжди перебувати у блиску гламуру, але 
бажано не забувати, що блискуча форма не 
завжди означає цікавий зміст.



Ліцеїст 12

ТЕСТИ
Що розповість про тебе 

твій мобільник?

1. Що було для тебе найголовнішим при купівлі 
мобільника?
а) низька ціна
б) максимальний набір наворочених функцій
в) модний дизайн

2. Які телефони тобі найбільше до вподоби за 
формою?
а) маленькі й тоненькі
б) розкладачки
в) прості, але надійні

3. Як ти носиш свій мобільний?
а) просто в кишені
б) на шиї на шворці
в) на поясі чи в сумці

4. Ти користуєшся чохлом для телефону?
а) так, класичним шкіряним
б) та ні, він тільки заважає швидко користува
тися мобілою
в) так,зазвичай якимось прикольним

5. Який рингтон ти найчастіше ставиш у своєму 
телефоні?
а) якусь наймоднішу мелодію
б) прикольні звуки типу рохкання
в) звичайний дзвінок

6. Якщо незнайома доросла людина просить бук
вально на хвильку твій телефон (мовляє, у неї 
сіла батарея, а треба терміново зателефонува
ти хворій матері), ти даси?
а) нізащо! Я не розлучаюсь з мобілою ні за яких 
обставин
б) можу дати, але візьму що-небудь у заставу, 
аби не втекли. І за розмову попрошу грошей
в) якщо особа викличе в мене довіру, то дам. 
Треба допомагати людям

7. А  часто виникають такі ситуації, коли акуму
лятор невчасно розряджається, а зарядне да
леко?
а) періодично трапляється (інколи я навіть ви
ходжу гуляти із розрядженою батареєю)
б) іноді занадто багато розмов
б ) н і , я  завжди уважно стежу, аби телефон 
вчасно "поїв"

8. Якби у тебе не було ніяких напружень із ф і
нансами, то як би ти міняв(ла) свій мобільник?
а) коли з'явилася модель із новою корисною 
функцією, якої нема в старому телефоні
б) щоразу як тільки появлялась нова модель
в) я прив'язуюсь до речей. Поміняю, коли мій 
зовсім застаріє

Розшифровка на ст.11

Читайте у наступному номері:

НОВОВОЛИНСЬКИИ ЛІЦЕИ-ІНТЕРНАТ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

проводить набір учнів на 2009-2010 навчальний рік 

до спеціалізованих 8-их, 9-их, Ю-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 іс
питів, за співбесідою. Відмінники навчання здають один іспит за вибором.

ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15 СЕРПНЯ 2009 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) -

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

9 природничо
хімія, біологія.

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

Вступні
іспити:

20
серпня

Зарахування 
22 серпня

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

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

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

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

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

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

Вступні
іспити:

21
серпня

Про їхні досягнення мають знати всі!
Бал олімпійців 2009.
Останнє слово одинадцятикласників про 
себе.

Інтерв'ю з переможцями IV етапу Всеук
раїнських олімпіад.
Літо 2009 ! Як планують провести ці літні 
канікули учні ліцею.
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