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ЛІТТЕЇСТ
Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

Ь к

Ліцей заклав міцний фундамент знань. _  
Для мене це дійсно Храм науки, /  \

місце для якого завжди знайдеться у моєму серці.

Моя Волинь
Іду вперед, не оглядаюсь,
Пишу про все, що бачу я.
Я  бачу луки, ріки, трави -  
Це все Волинь -  моя земля.
Це все моє, бо тут ходили  
Маленька Леся і Г алан.
Це все моє, бо тут творили 
Щ асливі лю ди із добром.
Зайду у л іс  -  не раз я бачу,
Як  дивно папороть цвіте.
Спущусь д о  річки, чую -  грають, 
Русалки співом забавляють.
Це все мій край,
Про це я знаю,
Що це Волинь -  моя земля.

Ірина Борисюк

Волинь
В о л и н ь  м о я , т в о ї  озера,
Н еначе льону  плесо синє. 
Туманів росяна химера  
М іж  очерету  в ільно плине.

Твоя душ а  -  то наш а пісня, 
Високий птах лан ів  і степу  
Несуть на крилах д о бр і в істі 
Весни пров існики  -  лелеки.

Волинь моя -  зелена розкіш . 
Садів, задивлених  у небо.
У  нас н ічого ти не просиш,
Л иш  тр іш ки чуйності д о  себе.

Колосся ж овте -  тво ї коси. 
Л ю блю  тебе я так тривожно  
За ранки  вс і й криш тальн і роси, 
Бо не лю бить тебе не можна.

....................................... Вікторія Олексюк
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гаряча л і н і я

11 вересня у нашому закладі 
пройшов вечір знайомств, де 
учні ліцею весело провели час і 
знайшли нових друзів
12 вересня у актовому залі ліцею 
відбулася зустріч 11-класників та 
їх батьків із представниками ви
щих навчальних закладів
18 вересня проходили вибори 
президента ліцею. Свої програ
ми представили Тарасіч Вадим, 
Кісарімова Анна, Шакула Олеся 
та Гусєва Ганна. Вітаємо Гусєву 
Ганну із обранням на пост прези
дента
21 вересня відбулася настановча 
конференція наукового товарист
ва ліцеїстів "Імпульс"
Троцький Максим (11-В клас), 
Тишко Олександр (9-Б клас) - 
члени обласної команди юних фі
зиків. Побажаємо їм успіхів.
25 вересня відбувся конкурс "Шу
каємо таланти", який засвідчив, 
що у ліцеї талановита молодь. 
Переможці були визначені у номі
націях пісня, танець, театральне 
мистецтво, оригінальний жанр та 
гра на музичних інструментах.
27 вересня в обласному турнірі 
юних хіміків команда ліцею посі
ла II місце. Честь Волині на Все
українському турнірі юних хіміків 
захищала Грисюк Ірина (11-Б 
клас)
22 жовтня відбувся конкурс 
"Осінній бал", де учнів старших 
класів підготували чудові осінні 
композиції, а учні 8-9 класів зма
галися за корону королеви осені, 
яку виборола учениця 9-А класу 
Якубська Марія.



Ліцеїст 2

Маргарита Димарчук
Влітку школярі не ходять до школи. У 

них літні канікули, що тривають три мі
сяці. Дітям не треба вставати рано, не 
треба робити домашнє завдання й учити 
уроки. Тому вони люблять літні канікули 
так само, як і я. Ніколи не залежуюся в 
ліжку сонячного літнього ранку. Іноді ми з 
друзями йдемо в кіно чи на концерт. Іноді 
граємо в футбол чи бадмінтон у дворі. 
Кожного літа я їду в село до бабусі на 
один-два тижні: допомагаю бабусі город, 
дещо по господарству.

У селі я часто їжджу на довгі велоси
педні прогулянки зі своїми двоюрідними 
братами і сестрами. Іноді ми ходимо на
віть на рибалку, інколи до мене заходять 
друзі і ми граємо в комп'ютерні ігри чи 
просто слухаємо музику.

У гарну погоду я люблю ходити на 
пляж вранці, коли ще не надто спекот- 
но: плаваю, загоряю і граю з друзями на 
березі річки. Якщо мій дядечко не дуже 
зайнятий, він бере мене, моїх двоюрідних 
братів і сестричок у похід до лісу. Я люб
лю спати в наметі, сидіти біля вогнища і 
співати пісні.

Канікули проходять швидко і неза
баром знову наступить час іти до школи. 
Тому для мене літні канікули ніколи не 
здаються занадто довгими.

Як пройшли л іт н і канікули?

Яна Панасюк
Цього літа я відпочивала на Чорно

му морі в Алупці. Це прекрасне курорт
не місто. З одного боку море, а з іншого 
гори, вершиною яких є гора Ай-Петрі. 
Кожен день була ясна погода, лише один 
раз, після обіду, пройшла злива. Потоки 
були такої сили, що збивали з ніг. Під
німаючись по сходах, легко можна було 
лишитися без взуття. Було дуже весело. 
Щоб потрапити до моря, потрібно було 
йти через Воронцовський замок, або че
рез парк. Граф Воронцов побудував цей 
замок для літнього відпочинку. А також 
посадив чудовий парк з екзотичними де
ревами, кущами і квітами. Я любила гу
ляти по алеях, вдихати запах магнолій і 
милуватися озерцем з лебедями.

Також була в аквапарку, де чудово 
провела день на різних гірках. На цій фо
тографії я у літньому кафе дивлюся фес
тиваль « Алупка збирає друзів ».

Мені дуже сподобався відпочинок. 
Надіюсь, що повернусь сюди ще раз.

ВІД О М О СТІ 
про шляхи випускників 2009 р.

Упродовж останніх років усі випускники ліцею стають студентами престиж
них вищих навчальних закладів Києва, Львова, Луцька, Тернополя та ін. При
ємно відзначити, що за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
наші учні були рекомендовані до вступу у кілька навчальних закладів.

Хочеться відзначити, що Воробій Роман із 2-х предметів ЗНО (математика 
та українська мова) набрав по 200 балів і єдиний із Волині разом із учителем 
математики Тесленко Тетяною Василівною був запрошений на зустріч із Пре
зидентом України.

Також максимальну кількість балів набрали Зварич Микола (фізика) та 
Войтюк Ольга (математика).

№з/п Назва ВНЗ Держ. Контр. Разом

1 Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка 7 - 7

2 Національний університет харчових технологій 15 1 16

3 Київський національний авіаційний університет 2 4 б

4 Нац. технічний університет України «КПІ» 7 - 7

5 Київський національний університет внутрішніх справ - 1 1

б Київський національний університет транспорту 1 - 1

7 Київський державний інститут філології ім. Т. Шевченка 1 - 1

8 Київський національний економічний ун-т ім. В.Гетьмана 2 - 2

9 Київський національний лінгвістичний університет 4 1 5

10 Київський національний ун-т культури і мистецтв 1 - 1

11
Київський національний медичний університет 
ім.Богомольця

1 - 1

12 Київська Академія праці соціальних відносин - 1 1

13 Київський національний торгівельно-економічний ун-т 1 1 2

14 Київський славістичний університет - 1 1

16 Львівський національний університет ім. І. Франка 9 4 13

17 НУ «Львівська політехніка» 13 1 14

18
Львівський національний університет ветеринарної ме
дицини і біотехнологій ІМ.Гжицького

3 - 3

20
Львівський академія управління при президенті Украї
ни (м.Брюховичі)

- 3 3

22 Львівська комерційна академія - 1 1

23 Прикарпатський державний медичний університет 1 2 3

24 Буковинський державний медичний університет 1 1 2

25 Вінницький національний медичний університет 1 - 1

26 НУ «Острозька академія» 1 1 2

27 Дрогобицький державний педагогічний університет 1 - 1

28 Волинський національний університет ім.Лесі Українки 7 7 14

29 Луцький національний технічний університет - 4 4

ЗО Луцький біомедичний університет - 1 1

31 Рівненський державний гуманітарний університет - 1 1

32 Тернопільський національний економічний університет - 1 1

33 Харківська національна юридична академія ім.Я. Мудрого - 2 2

34 Ківерцівський медичний коледж 1 - 1

35 Нововолинський електромеханічний коледж 1 - 1

36 Польща. Університет інформаційних технологій і менеджменту. Жешув. - 2 2

37 Польща. Університет у Хелмі. - 1 1

38 LCC International University. Литва 1 1 2

39 Житомирський інститут медсестринства 1 - 1

Разом 83 43 126



з Ліцеїст

%}ім6ути? Обличчя влади

Життя людини присвячене здійсненню вищих принципів життя, 
принципів любові і розуму, вирішенню завдані. становлення того, 
чим людина е... (Е.Фромм)

Людина зустрічається з вибором щодня: що одягнути сьогодні чи куди піти вве
чері. Та перед нами, одинадцятикласниками, стоїть важчий вибір - ким бути? Де
продовжувати навчання після школи?

Кожного року, на початку осені, ди
рекція школи запрошує представників 
ВНЗ - і цей рік не став винятком. 11-12 
вересня у Нововолинському ліцеї-інтер- 
наті відбулася зустріч учнів випускних 
класів із професорами та доцентами 
таких навчальних закладів, як ЛНУ ім. 
І.Франка, КНУХТ, КНАУ, ВНУ ім. Лесі 
Українки, Львівський національний аг
рарний університет, ТНЕУ та Київська 
академія міжнародної економіки і під
приємництва. Вони поділилися з нами 
інформацією про навчання та підготовчі

курси, сторінками із історії ЗНЗ, організа
цією навчання та студентськога-дозвілля, 
умовами вступу. На бесіді були присутні 
як ліцеїсти; їх батьки, так і учні інших шкіл 
міста.

Кожен із нас зрозумів, що в їх класі пот
рібно з усією відповідальністю ставитися 
до навчання, щоб зробити правильний та 
вирішальний крок у нашому житті обрати 
професію. Звичайно, треба прислухатися 
й до думки батьків, щоб не помилитися у 
виборі і визначитися зі своїм покликанням 
-обрати таку професію, щоб у майбутньому відчувати задоволення від роботи та 
бути щасливими. Як казала Ліна Костенко:

Я вибрала Долю собі сама, 
і що з і мною не станеться  -  

У  мене жодних претензій нема 
до Долі - моєї обраниці.

Також ми хочемо подякувати дирекції за таку потрібну зустріч.

Олена Сологуб

Використання мультимедійних технологій
на уроках зарубіжної літератури

У сучасному світі потреба в 
комп'ютерних технологіях постійно 
зростає -  вони необхідні і вдома, і на 
робочому місці.

Комп'ютерні технології я викорис
товую в навчальному процесі для 
підвищення його ефективності та 
розвитку учнів.

Я.А. Каменський у праці « Велика 
дидактика » писав: « Все, що тільки 
можна, давати для сприймання чут
тям, а саме : видиме -  для сприй
мання зору, чутне -  слухом, запахи 
-  нюхом, доступне дотикові -  че
рез дотик. Якщо будь-які предмети 
можна сприйняти кількома чуттями, 
нехай вони відразу сприймаються 
кількома чуттями ... »

У класах, де я використовую 
мультимедійні технології, навчаль
но-виховний процес відзначається 
такими перевагами: краще прий
мається матеріал учнями, зростає 
їхня зацікавленість, скорочуються 
види роботи, що стимулюють учнів, 
використовуються різні аудіовізу
альні засоби ( музика, графіка, ані
мація) з метою підвищення актив
ності дітей, забезпечуються умови 
для формування самооцінки учня та 
для самостійної роботи.

Саме тому, на мою думку, наочне 
подання інформації має велике зна
чення під час проведення уроків за
рубіжної літератури.

Людмила Скоцик

СОэсагОшкпЕи



Ліцеїст
Я  и пройшли л іт н і канікули?

Дорощук Анна 
Цього літа мені випала нагода відвіда
ти чарівну природу Волинського краю, 
його перлину - озеро Світязь. Тут я 
відпочивала два тижні. Мені дуже спо
добалось, бо погода була безхмарною 
і сонячною. А насичене сосновим аро
матом повітря, нагадувало ніби ти зна
ходишся в сосновому бору.

Мартинюк Марія
Влітку я відпочивала в таборі «Супутник 
», який розташований на березі озера 
Світязь. Мені там дуже сподобалось.

Терещук Олена
Влітку відвідала разом із старшою сестрою 
Ковельський мотокрос. Під час змагань 
відбувалась запекла боротьба між учас
никами, адже головна нагорода - поїздка 
у Варшаву.

Отже, літо у 10 -  В «вдалося» на 
славу. Всі ми дуже добре відпочили і 
з новими силами приступили до нав
чання.

Сонце лише почало сходити, а ма
ленька Леся вже стояла на ганку свого 
будинку. Ця напрочуд грайлива та ве
села дівчинка від світанку до зорі могла 
сміятись, співати, веселитись, та при 
цьому не втомлюватись. Її любили всі. 
Сонечко гладило рум'яні щічки, птахи 
співали чарівні пісні. Могла годинами 
бавитись Леся із струмочком, що на
магався обігнати її і сміявся, сміявся, 
сміявся... Може, так було б і завжди, 
якби не одна пригода.

Ранок був таким же сонячним, так 
само співали пташки, і струмочок при
готувався бігти. Тоді, як звичайно, на 
ганок вийшла Леся, привіталася з со
нечком, послухала цвірінькання гороб
чиків, і побігра гратися з струмочком. 
Проте сьогодні струмочок обігнав дів
чинку, побіг далеко-далеко і залишив її 
у дикому лісі саму. Цілий день блукала 
Леся у хащах, аж ось під вечір натра
пила на невеличке озерце, обсаджене 
папороттю. Раптом вона почула сміх. 
"Це, мабуть, струмок. Піду, і знайду 
його", - подумала дівчинка. Підійшла, 
придивилася - а це мавки заплітають 
коси одна одній
"Бідна дитино", - сказала одна, - "ти за
губилася у цих хащах?"
"Ми виведемо тебе, але пообіцяй, що 
спочатку підеш до нас, погостюєш тріш
ки." - сказала інша.
"Так, так, спочатку до нас, а тоді додо
му." - додала третя.

Майже на все була згідна Леся, аби 
лише не бути більше одній уночі в цих 
хащах, але погодитися піти з мавками 
не могла.
"Давай ми заспіваємо тобі свою пісню?" 

Минай людські стежки дитино,- 
бо там не ходить воля, - там жура 
тягар свій носить, обминай їх, доню: 
раз тільки ступиш, і пропала воля. 
Леся була зачарована тими словами 

та солодкими голосами. Пішла. Зайш
ла у воду по п'яти, по коліна, по пояс... 
Аж ось на усіх кущах папороті почали 
з'являтися пуп'янки та розкриватися 
квітки. Як побачила дівчина той чарів
ний цвіт, усе згадала: як гралась і як 
тут опинилась." Найдужче, чого я хочу, 
так це опинитися вдома." Лиш мить, і 
вже Леся перед порогом домівки.

Відтоді Леся, як і колись, гралася із 
струмком, співала пісень, та не забула 
про подію, що з нею сталася. А гілочка 
папороті завжди стояла у неї на вікні.

Ірина Борисюк

Нічна пригода

Ненька
Цілую руки рідної матусі,
Невтомні руки мами золоті.
До них я серцем тихо прихилюся...
За все, що маю, дякую тобі.
За теплоту і затишок в оселі,
За ніжність і турботу без межі,
За тихі ранки, вечори веселі 
Й за вогник, що палає у душі. 
Переболить згорьоване серденько,
Усіх воно воліє обігріть.
Від тебе перейму я, люба ненько,
Святе уміння щиро так любить.
Ти -  Берегиня роду, моя мила,
Ти захищаєш нас, дітей своїх,
Ти не троянда, а ромашка біла 
Проста й відкрита сонцю на зорі.
Буває, що сльозинку нишком зрониш. 
Пробач мені свої тяжкі жалі,
Не плач, рідненька, каюсь я в усьому 
Й тобі вклоняюсь низько до землі.
Хай сонечко вітає тебе ясно,
Зозуля накує багато літ,
Хай зіронька приносить щастя рясно, 
Щодня дарує радість дивний світ.

Марія Чайка

Осінь
Прекрасна осінь золотава,
Немов чарівна дивна пава,
І листя жовте, як помите,
Мов із металу світла лите. 
Промінчик сонця на гілках,
По склі, по стінах, по дахах,
Стриба зайчатком пустотливо, 
Мені дарує щастя диво.
По голубому морі неба 
Пливе хмаринка, наче лебідь 
У світі тихо, біло, чисто 
А  в моїм серці - урочисто.
Довкола сміх луна дитячий,
Ніяких бід ніхто не бачить 
Є тільки ця чарівна осінь 
Її п 'янке дзвінкоголосся.,
Ще не холодить нас погода,
Нема надворі снігу її льоду 
Усіх нас гріють диво-барви,
1 ці хмільні осінні чари,
Немов дитинства добра казка,
Як материнська ніжна ласка.
І все це осінь, осінь, осінь 
Ніким не пізнана і досі.

Вікторія 
Олексюк

обдарована дитина
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Мвдмшп
Колись давним-давно, ще за царя Го- 

роха, коли люди не вірили в Бога, а були 
язичниками, виникла легенда про те, що в 
„зелених легенях " Волині (лісах) водилися 
страшні, невидимі для звичайного людсь
кого ока створіння - злі лісові духи. Ніхто 
не довів, що вони існують, але разом із тим, 
ніхто цього не спростував.

"Як це пов'язано з нашою розповіддю?"- 
запитаєте ви? Дуже тісно. Адже саме ці лі
сові духи й будуть головними зловмисни
ками і винуватцями усіх бід. Тепер давайте 
познайомимось із Сяйвинкою - найменшою 
донечкою Сонця, яка любила різного роду 
ігри та забави. Одного разу, бігаючи від 
дерева до дерева, граючись з метеликами, 
співаючи, вона не помітила, як забрела до 
старого дрімучого волинського лісу. Не пі
дозрюючи про небезпеку, вона гуляла лі
сом доти, доки навколо неї, мов з-під землі, 
виросли страшні створіння з корінням на 
голові і гілками-грудочками на тілі... Після 
прогулянки Сяйвинка безслідно зникла.

Сонце посилало своїх вірних слуг-про- 
менів прочесати ліс, але вони, на жаль, 
нічого не знайшли. Засумувало небесне 
світло і сховалося у своє царство за хма
рами. Дощ ішов без упину день і ніч. Люди 
не розуміли, що коїться і почали благати, 
молити сонце, аби воно знову випливло на 
небосхил. Воно з'явилося, але лише для 
того, аби повідомити людям, що сталося, і 
знову зникло.

Люди довго думали, мудрували і гадали, 
що їм робити. Навіть віче зібрали, де й було 
вирішено іти в ліс на пошуки Сяйвинки. Ото 
дійшли вони до лісу, стали один біля од
ного і рушили вглиб. А оскільки волинські 
люди відомі своєю творчістю, співучістю, то 
вирішили аби було веселіше, гуртом співа
ти. Ішли вони день, два, три, чотири, роз
питували лісових мешканців, аж на п'ятий

Мова
Кожного дня у різних куточках світу 

люди спілкуються різними мовами і навіть 
не замислюються над цим.

Мова походить з давніх давен і утвори
лася багато тисяч років тому, за період її 
існування вона удосконалювалась, отже 
всі мови мають спільний початок.

Ось наприклад наш ліцей. Кожного дня 
ми спілкуємось з друзями і вчителями, ди
вимось телебачення, слухаємо радіо тощо. 
І все це - на своїй рідній мові. Але за де
кілька тисяч кілометрів є люди, які нас не 
розуміють, які так само спілкуються, як і 
ми, але іншою мовою.

Іноземна мова у нашому житті є дуже 
важливою. Адже вона розширює наш кру
гозір, допомагає поважати і краще розумі
ти інші країни світу.

Невід'ємним атрибутом сучасної євро
пейської держави є спрямованість та гу
маністичні цінності її культури, визнання 
прав людини, зокрема, здобуття якісної 
освіти, розвиток інтелектуальних здібнос
тей і потреб особистості.

жш фаєшаа})
день дивляться, а біля них ледве-ледве 
видно прозорі істоти, які прислуховуються 
до пісень. Стали люди і зав'язали з ними 
розмову. Виявилось, що це - добрі лісові 
духи, які хоча й не помітні, завжди оберіга
ли людей від боліт, ярів, трясовин та інших 
пречудних пасток.

Порозмовлявши з ними, люди вирішили 
розповісти їм свою біду. Лісові духи вислу
хали і погодились допомогти (вони знали, 
де лігво злих духів), але лише тоді, коли 
волиняни заспівають їм своїх найкращих 
пісень. Волиняни й погодились, адже для 
них спів - наймиліша річ на світі.

Хоч як волиняни полюбляли спів, але, 
щоб задовольнити бажання лісових духів, 
їм прийшлося співати майже весь день 
- люди аж захрипли. Тоді, стомлені, вони 
полягали спати. Духи тим часом з допомо
гою Матінки-Природи визволили Сяйвинку. 
Коли люди прокинулись, Сяйвинка стояла 
перед ними жива і здорова.

Злих духів вирішили дуже сильно не 
карати - їм дозволили господарювати у лі
совому болоті, яке знаходилось у західній 
частині лісу, але за умови, що вони не бу
дуть блукати лісом.

Волиняни на прощання ще раз заспі
вали пісню, яку щойно склали. У цій пісні 
прославлялось сонце і добрі лісові духи. 
Наступного дня Сонце знову з'явилось на 
небі, а люди повернулись до своїх звичай
них справ.

Ось так волиняни і лісові духи назавжди 
стали добрими друзями. Ця дружба трива
ла аж до прийняття християнства. Волинсь
кі пісні згодом стали популярні на весь світ 
і їх можна зараз почути у різних куточках 
Америки, Африки, Азії, Австралії і т.д. Хо
чете - вірте, а не хочете - не вірте, але так 
розповідає легенда.

Євген Гулюк

-  це скарб’людини.
Знедавна у нашому ліцеї була введена 

друга обов'язкова іноземна мова - німець
ка. Вона була впроваджена за наказом 
міністра освіти. Адже у міністерстві прий
няли таке важливе рішення, щоб діти во
лоділи не лише англійською та українсь
кою мовами, а й німецькою, адже наша 
держава розвивається і вона повинна себе 
удосконалювати в усіх напрямках.

Німецька мова займає одне з перших 
місць у світі. Вона є дуже цікава і не звич
на, складна і водночас легка, смішна та 
серйозна. Адже приємно і цікаво спілкува
тись з різними людьми з різних країн, без 
перекладача, розуміючи кожне слово.

У майбутньому майже у кожній професії 
потрібно володіти не лише однією мовою, 
а й двома іноземними мовами, крім де
ржавної.

Мова - найважливіша у нашому житті. 
Отже можна сміло казати, що німецька у 
нашому житті потрібна.

Приємного навчання!!!

Марія Якубська

На світлинах 
виступи конкурсу 
"Шукаємо таланти"



Ліцеїст 6
Як пройшли л іт н і канікули?

Літо... Яка ж це чудова пора року! 
Літні канікули -  це найкращий момент 
відволіктися від проблем, відкинути 
всі турботи та просто відпочити! Кожна 
людина має свій спосіб відпочинку та 
улюблене заняття, а також улюблене 
місце, де можна відчути себе насправді 
веселою і безтурботною. Кожен учень із 
нашого класу відпочивав по-своєму. Де
хто подорожував, інші насолоджувалися 
відпочинком вдома, але більшість їздили 
на Чорне чи Азовське моря. Безсумнівно, 
провели там незабутній час: купалися, 
загоряли, каталися на каруселях. Отже 
„відпочивали на повну ", незалежно від 
того, що знаходилися далеко від рідно
го дому. Також деякі учні нашого класу 
цього року побували у найвіддаленішому 
таборі „Артек ". Одне лише незвично, що 
розмовляли російською мовою. Але все- 
одно насолоджувались літніми каніку
лами. Звичайно, ті, хто їздили до бабусі 
чи, навіть, були вдома, також мають що 
розповісти, адже ніхто не марнував часу! 
Та незважаючи на постійний відпочинок, 
учні нашого класу допомагали своїм ді
дусям та бабусям, рідним і друзям. Зви
чайно, не забували наш рідний дім - Но- 
воволинський ліцей - інтернат. Дехто 
просто сумував за ним, інші готувалися 
до вступних екзаменів, адже усім, кого 
не запитай, подобається наш найкращий 
навчальний заклад!

Мабуть, ми ніколи не знайдемо люди
ну, яка не любить літо. Адже усім воно 
дуже подобається. Бо це - справжня 
пора відпочинку. І можна зробити вис
новок: „Хто не пізнав літо, той не вміє 
відпочивати! "

Саме тому, літо -  найкраща пора 
року.

Ольга Савчук

Карпати - це дивовижний край, край 
зачарованої природи, край захоплюю
чих туристських мандрів. Мабуть, усі ви 
добре знаєте, що 9-А та 9-В класи не
щодавно їздили на екскурсію в Карпати. 
Це було прекрасно! Гори, ліси, річки та 
озера - усе це справило незабутнє вра
ження, про що я й хочу розповісти.

Був ранок понеділка, щойно ми про
кинулись, а вже всі думки про дорогу. 
Всі з нетерпінням чекали, коли ж ми вже 
відправимось у подорож. І ось близько 
восьмої години виїхали з Нововолинсь- 
ка. Ми проїхали чимало населених пун
ктів, мали змогу побувати аж у чотирьох 
областях: Волинській, Львівській, Івано- 
Франківській та Закарпатській, а також 
помилуватися чудовими краєвидами Ук

раїни.
Проживали у пансіонаті «Карпати», 

де нас прийняли привітно і гостинно. 
Звідти першого ж дня змогли поїхати до 
водоспаду Шипіт. Особливо мені сподо
балося підняття канатною дорогою на 
гору. Адже я змогла побачити Карпати з 
висоти пташиного польоту. Це було за
хопливо, але водночас трішки страшно!

Наступного дня ми відправились у по
дорож до Синевиру. Була чудова осіння 
погода. Дерева, вбрані в золоті шати, 
височіли над нами, а гори переливались 
різноколірними барвами і дивували всіх 
своєю величністю. Та раптом ми потра
пили у казку! Дерева покрились білою 
пеленою, а велетні-гори не могли зро
зуміти, що діється. Падав перший сніг. 
Здивовані раптовими перемінами, ми 
приїхали на озеро. Синевир - це водойма 
дивовижної краси, якою я ніяк не могла 
намилуватися. Вона оспівана в легендах 
і є справжньою окрасою Карпат.

Третього дня ми відвідали замок Па- 
ланок у Мукачеві та палац-резиденцію 
Шенбурн. Вони вразили мене своєю кра
сою, міцністю та загадковістю. Коли я 
ввійшла до замку Паланок, то опинила
ся в далекому минулому - часах мужніх 
воїнів і славних битв. Це місце зачарува
ло мене своєю красою.

Карпати - чудовий край, який я ніко
ли не забуду. Адже він назавжди зали
шився в моєму серці, і я дуже рада, що 
мала змогу помилуватися його красою.

Лілія Галінська



Ліцеїст

Фо знань у нас одна дорога...
У першу неділю жовтня більше ніж у 

ста країнах світу святкували День учи
телів. В Україні викладає понад 860 тисяч 
педагогів проте у нашому ліцеї найкра
щі! Тут працюють учителі, які виковують 
призерів олімпіад, турнірів, перетворю
ють урок у спектакль, а кабінет -  в зірко
ве небо. Наші наставники можуть знайти 
підхід до будь - якого учня, правильно 
відповісти на запитання та придумати 
мудрий вихід із ситуації. Як садівник дог
лядає молоді саджанці, так і вчитель до
помагає своїм учням „тягнутись "до світла 
знань. Ліцейні педагоги щодня невтомно 
працюють, готують нові та цікаві матеріа
ли до уроків. Ми, учні, у свою чергу, від
дячуємо їм за це. Одним із видів подяки є 
День учителя.

Цього року ми не зраджували традиції 
та організували наставникам незабут
нє свято. На передодні довгоочікувано
го дня ліцеїсти влаштували грандіозний 
концерт, порадували викладачів своїми 
талантами, а також теплими привітання
ми. Ми не залишили без уваги жодного 
вчителя, кожному подякувати за працю.

Вчитель! Скільки сили треба,
Щоб навчати нас усіх,
У терпіння і бажання,
І надія, й сподівання.
Вчитель коли -  найкращий у світі, 
Допоможе в хвилину важку,
І нехай тільки посмішки й квіти 
Він знайде на своєму шляху.

Олена Бегеза

“Сурми звитяги”...
Як казав Павло Тичина: "Без творчості 

-  немає життя". Тому кожен намагається 
віднайти талант у собі, щоб потім його роз
вивати. Дар - це лише крапля здібностей 
і значні зусилля щодня. Але якою б важ
кою ця праця не була, вона рано чи пізно 
принесе свої плоди. Ось тому наша міська 
влада допомагає юним талантам здобувати 
нові вершини, організовуючи різні конкур
си.

25 вересня у приміщенні дитячого юна
цького центру відбувся міський конкурс 
патріотичного спрямування „Сурми звитя
ги". Усі учасники виконували композиції, 
присвячені Україні та її героям. Таким чи
ном, молодь пропагувала українську піс
ню, поезію та нагадувала про тих патріотів, 
що колись захищали нашу рідну землю. 
Участь у конкурсі брали діти з інших шкіл 
міста Нововолинська. Були там і вихованці 
ліцею. Високий професіоналізм продемонс
трували: Гусєва Ганна та Федощук Василь, 
учні 10-В класу, Романець Олена 9-А клас, 
Мелесик Анна 11-Г клас та Сологуб Олена 
11-А класу. Кожна їхня пісня була пройня
та тривогою та переживаннями, адже вони 
здебільшого співали повстанські пісні . У

залі були присутні ветерани Великої віт
чизняної війни, які із захопленням слухали 
виступи юних конкурсантів.

Компетентне журі на чолі з Карнауховою 
Галиною Йосипівною справедливо оціню
вали номери. Хоч боротьба була запеклою, 
проте учасників не покидали хороші емоції 
та вдалий настрій. Але у кожному конкурсі 
є переможці і переможені. Перше місце 
здобула ліцеїстка Анна Мелесик, яка запо
лонила журі ліричністю свого виконання. Її 
глибоко патріотичний образ запам'ятався 
своєю чуттєвістю та щирістю. Усі учасники 
продемонстрували свою любов до рідного 
краю, повагу до героїв України. За це і от
римали дипломи, подяки.

І після напруженого робочого дня усі за
лишилися щасливими, а організатори кон
курсу -  задоволеними, що наша молодь ще 
не забула свого коріння, своїх патріотів. 

Дзвін шабель, пісні, походи, 
воля соколина 
тихі зорі, ясні води  -  

моя Україна.
Володимир Сосюра 

Олена Сологуб

У нашому ліцейному братстві стартував 
тиждень науки. З перших днів навчання лі
цеїсти почали завойовувати почесні місця 
у різних галузях науки. Усе розпочалося 
цього навчального року із високих до
сягнень з хімії учнів 11-х класів. Активну 
участь і високі знання показали учні 11- Б 
класу.
І це слугувало прикладом для учнів молод

ших класів. Але це ще не все. Нещодавно 
(18.09.09) у нашому рідному ліцеї відбувся 
брейн - ринг „юні хіміки " між збірними 10- 
х і 11-х класів. Команди мали змогу про
явити себе, показати, як володіють знан
нями з хімії, довести, що хімія для них -  не 
просто наука, що складається з елементів

Дн і природничих наук
Д.Менделєєва та різних формул, а знання, 
що поєднують у собі велику витримку, ба
гаторічний досвід вчителів Соколюк Раїси 
Миколаївни, Березан Ольги Веніамінівни 
і Літковець Світлани Василівни; величез
не прагнення вчитися і дізнаватися щось 
нове, нове і нове...

Наші учні змогли довести, що хімія -  це 
не тільки важливий предмет, а й досить 
цікавий. Напевне, кожен із нас дізнався 
щось нове і корисне для себе. Надіюся, що 
цей брейн - ринг буде не останнім у на
шому ліцеї, адже у нас навчаються стільки 
талановитих і розумних учнів, що не одна 
школа, напевне по-доброму заздрить нам!

Світлана Розік
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28 вересня 2009 року відзначив свій 
80-літній ювілей український поет, лау
реат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка, 
Дмитро Павличко. З цієї нагоди 7 жовтня 
у бібліотеці ліцею відбувся літературний 
вечір "У серці палахкий вогонь", який під
готували бібліотекар Ірина Степанівна, 
класний керівник 9-В класу Гусєва Оксана 
Сергіївна та учні цього класу.

Ірина Степанівна розповіла про життє

вий і творчии шлях поета, якии народився 
в селі Стопчатові Яблунівського району на 
Івано-Франківщині, на українській землі, 
яка тоді була польською територією, і все 
своє життя залишався люблячим сином 
своєї матері-українки і матері-України. А 
було це дуже непросто у часи, коли все 
українське таврувалось словом "націо
налізм".

Звучали вірші Д.Павличка: "В дитячому

ювілеї
серці жила Україна", "О рідне слово, хто 
без тебе я?", "Манекени", "Був день, коли 
ніхто не плаче" та інші, які читали учні...

Затамувавши подих слухали діти пісні 
на слова поета, які вже давно стали на
родними "Два кольори", "Явір і яворина".

Завершився вечір оглядом літератури, 
присвяченої творчості Д.Павличка, яка є у 
нашій бібліотеці.

ЛҐест... ЛҐест... УІҐест...
Ти зазвичай лізеш на рожен чи обереж
но обминаєш небезпечні ситуації? До 
чого може привести твоя поведінка, ти 
дізнаєшся, відповівши на запитання на
шого тесту.
Відповіді можуть бути лише "так" або "н і".

1. У тебе є звичка брати із собою па
расольку, навіть якщо надворі сві
тить сонце й гідрометцентр не обіцяв 
дощу?

2. Ти колись хотів(ла) стрибнути з пара
шутом з великої висоти?

3. Якщо ти подорожуєш незнайомим міс
том, тобі краще поїхати разом з усіма 
на екскурсію, ніж вештатися наодин
ці?

4. Ти любиш грати в азартні ігри на гро
ші?

5. Кожного разу перед виходом із дому ти 
перевіряєш, чи вимкнуті вода, елект
роприлади, газова плита тощо?

6. На твою думку, каскадер-професіо- 
нал має виконувати навіть небезпечні 
трюки без страховки?

7. Чи замикаєш ти двері квартири, навіть 
якщо виходиш тільки на хвильку - по 
газету чи викинути сміття?

8. Якщо ти відчуваєш, що є шанс досягти 
кращого результату, ти готовий вклас
ти всі свої сили і кошти в цю справу?

9. Зазвичай ти приїздиш на вокзал рані
ше, лишаючи час про запас, на всяк 
випадок?

і 2 3 4 5 б 7 8 9
так 0 3 0 3 0 3 0 3 0
ні 3 0 3 0 3 0 3 0 3

Ну-у-у! Ти справжній екстремал. За та
кого азартного ставлення до життя неда
леко і до серйозних аварій на складному 
життєвому шляху.

21-27 балів. Це вже не просто смі
ливість, а справжнісіньке відчайдушшя, 
цілковито позбавлене практичності. Мож
ливо, інколи варто дослухатися до порад 
розважливих і тверезих людей - друзів 
і батьків. Не завжди вони помиляються, 
особливо коли кажуть, що стрибати з лі
така без парашута, звісно, круто, та, ма
буть, таки не варто. Подумай про близь
ких людей, побережи нерви тих, хто тобі 
дорогий!

9-1 8 балів. У принципі, ти любиш і 
вмієш ризикувати. Ризик додає твоєму 
життю необхідного гострого аромату не
визначеності. Але інколи ти явно дієш 
нерозважливо. А інколи, навпаки, відмо
вляєш собі у задоволенні пробігтися бо
соніж по калюжах. Пам'ятай: формула ус
піху - це 50 відсотків ризику і 50 відсотків 
розрахунку.

0-6 балів. Ти народився(лася) зайчат
ком? Чи це результат тривалих самотре- 
нувань? Здається, ти поводишся занадто 
обережно. Це, звісно, дозволяє вберегти 
себе від багатьох проблем і обіцяє дов
ге життя та спокійну старість. А тобі не 
здасться, що таке життя часом буде нуд
нуватим? Спробуй колись ризикнути! І 
необов'язково це має бути великий ри
зик. Хоча б один раз не підмовся прояви
ти сміливість у ситуації, коли інші люди 
дотримуються приказки "Хто не ризикує, 
той не п'є шампанського" і... досягають 
бажаного.

Світлана Розік

Це иікаво знати про тварин:

У гігантського кальмара найбільші очі, 
більші, ніж у всіх тварин, що будь- 
коли жили на Землі. Вони сягають 
40см у діаметрі, що у 100 
раз більше за 
л ю д с ь к е  
око.

Лебеді мають близько 25000 пір'їн, в 
той час, коли колібрі -  близько 1000.

• Найбільший птах у світі 
- страус. Найбільший лі
таючий птах - дрохва 
корі, яка важить 18кг.

Зелені черепахи про
пливають 2000км, 
щоб відкласти яйця 
на о. Вознесіння в 
Атлантичному океані.

Найбільший ссавець на Землі -  голу
бий кит, що досягає 30м завдовжки.

У коней древніх предків було по 4 
пальці на ногах, а ростом вони були 
з лисицю.

Відомі випадки, коли черепахи дожи
вали до 120 років і більше.

Зоряна Нащоцька
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