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ІНІСФШШ ЗР®ШЩ

Ми раді вітати Вас від щирого серця з наступаючим Новим Роком і Різдвом Христовим! 
У природі прийшла нова пора року - у Вашому житті новий сезон розквіту, сили, 

благополуччя, радості і великих перемог!
Бажаємо, щоб цей час став для Вас часом великих звершень і грандіозних змін. 

Хай новий рік буде насичений приємними подіями, цікавими знайомствами, 
успішними зустрічами і хорошим справжнім спілкуванням. А Вам і Вашим сім’ям 

добра, ніжності, любові і Господнього благословіння!
Пам’ятайте, що Ви - цінні, унікальні і неповторні! Всі Ваші таланти, дари, 

здібності і ресурси хай послуговують цьому суспільству, а у Вашому серці 
завжди буде бажання прагнути до кращого, вищого, небесного!

Будьте щасливі!

До святкування Нового 2010 року залишилося декілька днів, і по при життєву метушню та негоду наші серця за
вмирають в очікуванні новорічного дива. Закінчення року -  це час замислитися над перемогами та здобутками, над 

планами, які вдалося реалізувати, і щонайголовніше - час для новорічних мрій, для теплого родинного свята...
Пригадаємо, яким він був для нас - ліцеїстів. Ми...

Сьогодні в номері:
• Контрольні роботи замість випускних іспитів.... с.2
• Зал сл а в и ...................................................................с.З
• Прикрасімо наші душі любов'ю
• Вчимося бути студентами..........................с.7
• Ліцей запрошує на навчання

Краса і мудрість слова від Кравчук 
Галини Олександрівни на с.7

Діти -  квіти життя. Але в наш 
ці "квіти" не хочуть бути од

ного кольору.
продовження на с.б



Ліцеїст 2

дирекція інформує

Контрольні роботи 
замість випускних іспитів

Українські випускники 11 
класів 2010 року писатимуть 
шкільні контрольні роботи за
мість звичної державної підсум
кової атестації. Про це повідомив 
заступник міністра освіти і науки 
Павло Полянський.

"Контрольні роботи проводи
тимуться тільки з трьох пред
метів замість проходження де
ржавної підсумкової атестації 
з п'яти предметів у попередні 
роки. Це контрольні з українсь
кої мови у формі переказу, що 
є обов'язковим для всіх без ви
нятку учнів, математика, або 
історія України залежно від про
філю навчання, а також з про
фільного предмету чи предмету 
на вибір учня, - сказав Павло 
Полянський. - Державна підсум
кова атестація відбуватиметься 
по-новому, йдеться про лібе
ралізацію процедури завершен
ня навчального року. Такий крок 
МОН спрямований на уникнення 
перенавантаження випускників 
шкіл".

Також розведено у часі про
ведення зовнішнього незалеж
ного оцінювання та завершення 
навчального року у школах. Це 
дасть можливість випускникам 
опанувати програмовий ма
теріал й організовано завершити 
у школах II семестр. Плануєть
ся, що для учнів всіх класів нав
чання завершиться 27 травня; 
28-29 травня у школах будуть 
проведені урочистості Останньо
го дзвоника.

Випускники 9 класів з 2 до 18 
червня проходитимуть у звич
ній, як і в попередні роки, формі 
державну підсумкову атестацію: 
2 червня - диктант з української 
мови, завдання якого буде на 
загальнодержавному рівні ого
лошено в цей день зі збірників, 
рекомендованих МОН, по націо
нальному телебаченню та радіо, 
а також у встановлені самими 
школами дні - з математики, 
біології, географії та однієї з іно
земних мов.

Внутрішні шкільні контрольні 
роботи випускники 11-х класів 
писатимуть за збірниками, ре
комендованими Міністерством 
освіти і науки. Так, контрольні 
роботи з математики писатимуть 
учні, які навчаються в класах 
універсального, природничо- 
математичного, технічного на
прямів; історію України - учні 
гуманітарного, художньо-есте
тичного, спортивного напрямів. 
Контрольні роботи для випус
кників 11 класів міністерство 
рекомендує провести з 10 до 17 
травня.

Вручення атестатів відбувати
меться 29-31 травня 2010 р.

Зовнішнє незалежне тесту
вання розпочнеться 2 червня, 
вже після того, як учні отрима
ють атестати, і триватиме до 23 
червня.

В.А.Шевчук
за матеріалами прес-служби 
МОН

на світлинах 
епізоди із уроку 

зарубіжної літера
тури

Доблесть патріотичного 
служіння державі

Третього грудня у нашому ліцеї пройшов 
відкритий урок із зарубіжної літератури у 
8-Б класі. Темою уроку була "Давньоримсь
ка література. Вергілій. "Енеїда". Поетизація 
римської доблесті патріотичного служіння 
да ржа ви."

На уроці були присутні вчителі з області 
та міста, які оцінювали роботу класу та вчи
теля зарубіжної літератури Скоцик Людми
ли Анатоліївни. Педагогом були застосовані 
комп'ютерні технології -  слайди, які полег
шували та сприяли проведенню уроку, ви
користовувалися фрагменти із кінофільму 
"Гладіатор", із якого учні класу дізналися про 
архітектуру та всю велич давного Риму, із 
захопленням спостерігали за битвами гладіа
торів. Всіх присутніх зацікавила літературна 
гра "Зустріч із Вергілієм", де у головній ролі 
виступив учень 8-Б класу Андрієнко Ігор. Він 
показав усю талановитість та самобутність 
величного поета та дав відповіді на декілька 
запитань, що були задані журналістом -  Клец 
Анною. Костюми, у які були вбрані актори, 
відповідали одягу давніх римлян. Учні висту
пали з повідомленнями, що стосувалися са
мого Вергілія та його славнозвісної поеми 
"Енеїда".

Відкритий захід був проведений на висо
кому рівні. Думаю, це оцінили всі присутні. 
Тому ми дякуємо Людмилі Анатоліївні за цей 
цікавий та пізнавальний для нас урок.

Анна Клец

Вергілій



Ліцеїст

а и к є м ш :
Українська мова та література

8 клас І місце - Форманюк Тетяна
I місце -  Цюрик Іванна
II місце -  Борисюк Ірина
III місце -  Андрущук Ірина 
III місце -  Матвійчук Оксана

9 клас І місце - Галінська Лілія
II місце -  Галицька Ірина
II місце -  Солом'янюк Тетяна
III місце - Хвещук Діана 
III місце -  Побігун Марія

10 клас І місце - Кирилова Світлана
II місце - Бегеза Олена ;
II місце -  Нащоцька Зоряна
III місце -  Шакула Олеся 
III місце -  Скриннік Майя

11 клас І місце -  Шелестовська Алла /
II місце -  Панасюк Галина
III місце -  Кучма Ірина
III місце -  Закабуніна Тамара

•

Англійська мова
8 клас І місце - Андреєнко Ігор

II місце -  Цюник Іванна
II місце -  Харченко Лілія
III місце - Юзефович Дарина 
III місце -  Борисюк Ірина
III місце -  Цимбалюк Анастасія *.

9 клас І місце - Побігун Марія
II місце -  Солом'янюк Тетяна '
II місце -  Романець Олена
III місце -  Хвещук Діана »
III місце -  Галінська Лілія :. • 
III місце -  Ковтун Юлія

10 клас І місце - Дан Анастасія
II місце -  Рибак Андрій
III місце - Літковець Юлія

11 клас І місце -  Сологуб Олена
II місце - Корнієнко Валерія ’
III місце -  Олексюк Вікторія •

Німецька мова
9 клас І місце - Солом'янюк Тетяна

II місце -  Галицька Ірина • . . .
II місце -  Семенюк Оксана **.
III місце -  Побігун Марія

•

Історія
8 клас І місце -  Гулюк Ігор

II місце -  Просов Володимир •
II місце -  Оксеньчук Роман
III місце -  Лісецький Владислав

9 клас І місце -  Циренніков Олександр
II місце -  Горнік Іван
III місце -  Тимчишин Анастасія

10 клас І місце -  Дердюк Алла
II місце -  Бондаренко Марія
III місце -  Ромашко Юлія

11 клас І місце -  Гулюк Євген
II місце -  Гошко Юрій
III місце -  Мартинюк Тарас

Правознавство
9 клас І місце -  Степанова Яна

II місце -  Хвещук Діана .*.**'
III місце -  Мацько Надія

10 клас І місце -  Шакула Олеся
II місце - Желіховська Тетяна
III місце -  Дердюк Алла

11 клас І місце - Антонюк Марія
II місце - Абрамчук Марія
III місце -  Давидюк Катерина •’

•

Біологія
8 клас І місце -  Борисюк Ірина

II місце -  Форманюк Тетяна * *
III місце -  Соловко Вікторія

9 клас І місце -  Дідик Віталій
II місце - Саюк Дмитро
III місце -  Гамота Роман
III місце -  Свідерський Андрій 
III місце -  Смолінчук Владислав

10 клас І місце -  Бондаренко Марія
II місце - Радійчук Лілія
III місце -  Демчук Ірина

11 клас І місце -  Скоцик Дмитро
ІІ-ІІІ місце - Радійчук Людмила 
ІІ-ІІІ місце - Оранська Ольга /

Географія
8 клас І місце -  Никонюк Юрій

II місце - Борисюк Ірина
III місце -  Лісецький Владислав

9 клас І місце -  Галінська Лілія
II місце - Свідерський Андрій
III місце - Горнік Іван
III місце -  Гамота Роман •*

10 клас І місце - Мартинюк Марія
II місце - Мельничук Степан
III місце -  Корнійчук Катерина

11 клас І місце - Мартинюк Тарас
II місце -  Троцький Максим
III місце -  Губчик Вікторія

Хімія
8 клас І місце -  Жук Назарій

II місце - Дворак Назарій
9 клас І місце -  Горнік Іван

II місце -  Циренніков Олександр ,
10 клас І місце - Бондаренко Марія

II місце -  Пахольчук Марія
11 клас І місце - Шевчук Олександр

II місце - Шелестовська Алла .*
III місце -  Грисюк Ірина

•

Інформатика
11 клас І місце -  Тарасіч Вадим

II місце - Дудик Віктор
10 клас III місце - Павлович Петро

III місце - Расюн Віктор

Математика
8 клас І місце -  Дворак Назарій

II місце - Шабада Світлана
III місце -  Андрієнко Ігор 
III місце - Ткачук Ольга 
III місце -  Панасюк Яна

9 клас І місце -  Циренніков Олександр
II місце - Нестерук Дарія
III місце - Мацько Надія

10 клас І місце - Гуліта Анна
II місце -  Груцький Петро
III місце - Денисюк Тарас

11 клас І місце -  Дудик Віктор
II місце - Тарасіч Вадим
III місце -  Мойсеюк Олександр 
III місце - Мартинюк Тарас

Фізика
8 клас І місце -  Дворак Назарій

II місце - Ковалик Роман
III місце - Андреєнко Ігор

9 клас І місце -  Ковалик Андрій
ІІ-ІІІ місце - Дудик Аліна 
ІІ-ІІІ місце - Вітрук Сергій 
ІІ-ІІІ місце - Горнік Іван

10 клас І місце -  Гуліта Анна
II місце - Расюн Віктор
III місце -  Павлович Петро 
III місце - Федощук Василь

11 клас І місце -  Троцький Максим 
• • . . II місце - Губчик Вікторія

II місце - Юзвик Марія
III місце -  Тарасіч Вадим 
III місце - Дудик Віктор

Економіка
9 клас І місце - Тишко Олександр

II місце - Дрючан Владислав
III місце -  Лукашук Олексій 
III місце - Лукашук Владислав

10 клас І-ІІ місце - Мартинюк Марія
І-ІІ місце - Сухецька Марія 
III місце - Гусєва Ганна

11 клас І місце -  Мартинюк Тарас
II місце - Бліщ Вадим
III місце - Мойсеюк Олександр

Технічна праця
9 клас І місце - Тишко Олександр

II місце -  Ковалик Андрій
III місце - Мойсеюк Микола

Обслуговуюча праця
8-9 клас І місце -  Бурда Діана

II місце -  Пархомчук Дарина
III місце - Якубська Марія .. 4
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Ліцеїст

спогади

Мрія більшості 
школярів - вступ 

ідо омріяного 
університету на 
престижну спе
ціальність. Саме 
ця мрія змушує 
багатьох добре 
вчитися, долаю
чи труднощі на 
шляху до пере

моги. Та навіть титанічні зусилля 
взірцевого учня не зрівняються з 
успіхами ліцеїстів...

Не так давно я розпрощалася зі 
стінами ліцею. Сьогодні, мене охоп
лює ностальгія, коли згадую навчан
ня у Нововолинську. А згадати є що. 
Нові друзі, цікавий навчальний про
цес, бурхливе гуртожитське життя... 
Не кожна школа здатна забезпечи
ти своїм учням такі шкільні роки. Та 
найбільше я вдячна ліцею за те, де 
навчаюся сьогодні.

Знання, здобуті тут, дозволили 
добре здати тестування і вільно по
чуватися, навчаючись в універси
теті. Ліцей навчив мене боротися і 
перемагати, змусив повірити у себе, 
і довів, що всього можна досягнути. 
Це стало першою сходинкою на дра
бині що привела у вищий навчаль
ний заклад.

Мені хочеться вірити, що з часом 
ліцей стане найпрестижнішою шко
лою в країні. Сподіваюся поступовий 
розвиток і прогрес зроблять свою 
справу, і Нововолинський ліцей-ін- 
тернат увійде в історію.

Істоміна Наталія

Ой, хто? Хто Миколая любить?

З кожним роком ми стаємо старшими 
та серйознішими. І лише свято св. Ми
колая повертає нас у безтурботне ди
тинство. І до нас, в ліцей, заглянув цей 
милий дідусь. Та він прийшов не сам -  у 
подарунок він нам приніс нашого пре
зидента.

Отримавши масу задоволення, ми 
віддячили св. Миколаю щирими пос
мішками і відкритими серцями. Здава
лося, що у цей день більше нічого не 
потрібно, але ми отримали ще й по
дарунки! Будемо сподіватись, що на
ступного року ми знову зустрінемось і 
проведемо це свято в такій же сімейній 
атмосфері, як і цієї зими. До зустрічі, 
св. Миколай!

Тетяна Лебедюк

Стежкою роздумів.
Ранок... Тендітні перші промені ран

кового сонця несміливо пробуджують 
землю. Чи прокинеться вона? Чи мож
на достукатись до її застиглого серця? 
Діамантовими іскринками спалахує на 
сонці білий саван землі. Дерева, висо
хла трава, яка де-не-де пробивається 
стрілками крізь засніжений покрив, 
спів пташок -  усе ніби завмерло у 
довгому чеканні. Навіть будинки, 
де життя лише стрічкою диму видає 
себе, сплять. Неквапливо іду протоп
таною стежиною до школи. Скрипучі 
звуки моєї ходи пронизують тишу. У 
такі хвилини линуть думки, заповню
ють зсередини, бентежать.

Повільно спливають останні дні 2009 
року. У пам'яті ще свіжі його радісні, 
щасливі, а, інколи, і сповнені смутком 
миттєвості. Попереду невідомість. Що 
принесе нам, майбутнім випускникам, 
2010 рік?

Сьогодні я спокійна. Поряд мої рід
ні, друзі, знайомі коридори і ауди
торії ліцею, вимогливі, але доброзич-

ливі вчителі. А завтра...? Яким воно 
буде?... Так, перед нами відкриється 
широкий незвіданий життєвий шлях, 
який вздовж і впоперек пронизаний 
нитками-стежками. Як віднайти свою? 
Не схибити? Так не хочеться помиля
тися! Адже наше життя таке коротке, 
що шкода витрачати його на виправ
лення. Це у зошиті легко замалювати 
коректором невірнозаписане рішення, 
а як його зафарбувати у душі? Яким 
кольором? Кожна похибка зашкаруб
лим шрамом нагадуватиме про себе. 
Добре, що в мене є двадцятихвилин- 
на відстань від дому до школи -  шлях 
роздумів над життям, шлях висновків 
і правильних рішень. Надіюсь, що но
вий рік, який лякає своєю невідоміс
тю, буде вдалим, і впевнена, якщо є 
думки, що не дають спокою душі, за
ставляють працювати над собою, то і 
очікуване та бажане, стане не химер
ною мрією, а реальністю.

Аліна Мельничук

Не соромся села
Не соромся, що ти із села,
Поспішати не треба із нього 
Відлетіть, бо ти в ньому жила,
Це частиночка серденька твого.
Ти залитися тут, біля ставу,
У прадавньому лісі густому,
Поміж вод, що течуть величаво,
Тож подумай, вернися додому.
Не дивися так зверхньо на тих,
Кого тут виколишував вітер,
Поміж трав зеленявих, густих,
Кому очі заплакані витер.
Кого втішили птахи весняні,
Коли сум огортав чомусь душу,
Хто виходив на тихім світанні 
Під стареньку похилену грушу.
Щоб зустріти прекрасний схід сонця, 
Посланця теплоти і любові.
Хто в задумі сидів край віконця 
Й відчував, як в розбурханій крові 
Протікає та хвиля гаряча.
Море ніжності й вдячності всьому, 
Де минула пора та дитяча, 
Незбагненна до краю нікому.

Світлана Розік

/А [ЩіШТ
Як важливо жити на позитиві, особ

ливо у ті часи, коли все довкола таке 
сіре і тьмяне, коли абсолютно не хо
четься посміхатися, коли дрібненький 
дощ псує зачіску, коли навіть в повітрі 
пахне депресією... Я згідна, що такі мо
менти засмучують, але ж за будь-яких 
обставин можна знайти і побачити щось 
хороше. Величезна проблема суспільс
тва полягає в тому, що останнім часом 
люди розлінилися посміхатися, роз
лінилися серед чорного розпізнавати 
біле, забули, що інколи навіть потрібно 
одягати ті ж рожеві окуляри і дивитися 
на наш, зовсім не сірий, а кольоровий 
світ.

Вже дуже давно діє життєвий закон, 
що позитив, хороші емоції, посмішки 
завжди притягують добро, причому, як 
говориться «на позитиві», все завжди 
виходить. Вони успішні, щасливі, само
вдоволень Та ж ситуація повторюється 
з негативом, зі всіма депресіями, пос
тійними незадоволеннями, розладами 
і образами. Все це ускладнює життя, 
робить його ще важчим, а щастя то по- 
руч!

Потрібно просто посміхнутися і озир
нутися на всі сторони, забути про про
блеми і почати нову сторінку -  білу, 
чисту і готову до нових, хороших за
писів.

Олена Бегеза
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Ц

Прикрасімо наші душі 
любов'ю до України.

9 листопада уся Україна відзначає День 
української писемності. У цей день прово
диться конкурс знавців української мови 
ім. Петра Яцика, який має на меті утвер
дження державного статусу української 
мови, піднесення її престижу серед мо
лоді, виховання поваги до культури і тра
дицій українського народу.

Після вимушеного відпочинку (каранти
ну) у нашій дружній великій ліцейній сім 'ї 
9 грудня проводився І етап Міжнародного 
конкурсу знавців української мови імені 
Петра Яцика.

Учнівський парламент запропонував 
прийти до школи у вбранні з елементами 
українського народного костюму (виши
ванка, стрічка, пояс).

Мені надзвичайно приємно, що у акції 
взяла участь значна частина ліцеїстів. 
Звісно, хотілося, щоб таких людей було 
більше, і я вирішила взяти у декількох лі
цеїстів інтерв'ю.

- Наскільки я знаю, це ти запропо
нувала провести акцію до Дня писем
ності, що надихнуло тебе?

- Вважаю, що моя країна є найпрекрас- 
нішою і люблю її щиро. Хочеться, щоб лю
бов до держави та традиції пробудилася 
у кожного українця. На засіданні учнівсь
кого парламенту було вирішено організу
вати таку акцію. І у день проведення кон
курсу ліцеїсти одягнулися по-особливому 
-  у національне вбрання. Наша школа 
виглядала святково, багато учнів було у 
вишиванках, гаптованих ще прабабусями. 
Дівчата, використовуючи дизайнерські 
уміння, кольоровими стрічками уквітчали 
волосся. Не розгубилися й хлопці: ті, у 
кого вдома, на жаль, не знайшлося виши
тої сорочки, одягнули вишиті краватки чи 
виткані пояси.

- Дуже дякую усім, хто приєднався до 
заходу (особливо учням 10-В класу, бо 
усі мої однокласники прийшли у націо
нальному одязі), а також дирекції ліцею, 
що допомогла її організувати. Хотілося б, 
щоб цей захід став традицією, адже за до
помогою таких свят ми зможемо зберегти 
культуру нашого народу. (Президент уч
нівського парламенту Гусєва Ганна, уче
ниця 10-В класу)

- Скажи, будь ласка, що для тебе 
Україна, ї ї  традиції?

- У народі кажуть, що Вітчизну, як і 
матір, вибрати не можна. Любов до рід
ної землі дарується немовляті з молоком 
матері, з першим словом, піснею. Ми всі 
-  патріоти України, але не кожен це пока
зує. Наприклад, я із задоволенням одягаю 
вишиванку - символ рідної землі, адже це 
одна із традицій нашого народу. А звичаї, 
як і історію, забувати не можна. Для мене 
Україна -  це солов'ї і журавлі, золоті 
жоржини та васильки в полі, це конвалії 
й проліски, багряні маки серед жита. І я з 
гордістю заявляю, що ми - патріоти, лю
бимо рідний край й пишається ним, бо:

Моя Україна - Шевченко і Ліна, 
Винниченко і Стус та Франко - Кате нір, 
Моя Україна -  червона калина,
І славнозвісний "Кобзар".
Тож, давайте не будемо забувати пісні та 

звичаї нашого народу, берегти українську 
мову. І тоді Вкраїна по-справжньому буде 
незалежною, а народ - щасливим. (Соло
губ Олена, учениця 11-А класу)

писали твір про рідну землю, також вико
нували граматичні завдання. У декого це 
викликало невеликі труднощі, але, незва
жаючи ні на що, ми усі із ним упорались. 
Я дуже вдячна нашому класному керівно

му Демчишиній Надії Йосипівні за те, що 
вона підготувала нас до цієї роботи. Щоб 
підтримати українські традиції, кожен був 
одягнений у народний одяг. Це виглядало 
дуже по-святковому, здавалось, що душа 
радіє. На мою думку, такі заходи повинні 
проходити у ліцеї частіше. (Оксенюк Бог
дана, учениця 8-А класу).

- Чи сподобався конкурс ім. Петра 
Яцика і що б ти хотіла додати до ак
ції?

Із безлічі конкурсів мені найбільше спо
добався конкурс імені Петра Яцика. Адже 
він присвячений українській культурі, 
мові -  духовній основі нашого народу. 
Щорічно його учасниками є безліч, кожен 
демонструє свої знання і, звичайно, свою 
любов до Батьківщини. Усі учні старанно 
виконують завдання, але, як у кожному 
конкурсі, переможець - один. Завдячую
чи Петру Яцику, змагання розкриває та
лановиту молодь України.

Горжусь, що я - українка, тому нама
гаюсь з усіх сил продовжувати традиції 
нашого народу. На честь Дня української 
писемності і мови деякі ліцеїсти хотіли пе
редати свою любов до України, одягнув
ши український національний одяг. Мені 
б хотілося, щоб до цієї акції приєдналися 
усі навчальні заклади України, а українсь
ка мова і надалі залишалась такою ж ми
лозвучною і барвистою. (Олена Терещук, 
учениця 10-В класу).

Цікавилась думками ліцеїстів 
Ірина Борисюк.

А яка твоя думка, щодо проведення 
акції? Що знаєш про конкурс ім. Пет
ра Яцика?

Кожен із нас 9 грудня мав змогу взя
ти участь у Міжнародному конкурсі імені 
Петра Яцика. Це був справді великий ук
раїнець, адже він робив усе можливе, аби 
наша мова розвивалася. На конкурсі ми
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“Якщо людина талановита, то це проявляється в усьому”.
Наші таланти.

Цей афоризм може характеризувати 
нашого ліцеїста, учня 9-Б класу, Гамоту 
Романа. Він - яскрава особистість із хо
рошим почуттям гумору й завидним праг
ненням спробувати свої сили в якомога 
більшій кількості сфер діяльності. Останні 
його досягнення -  ліцейні олімпіади із фі
зики, хімії, біології й інформатики.

Але хочеться розказати про іншу грань 
його таланту -  уміння віршувати. У Роми 
це виходить так невимушено й природ- 
ньо, наче він цього навчався ще з першо
го класу Іваничівської школи №2. І хоча 
його "лірику" іноді важко назвати поезією, 
але вона точно свідчить про те, що Ромка 
-  натура творча, схильна до креативного 
мислення. Буває римовані рядки так на
полегливо просяться з його думок на па
пір, що він записує вірші прямо в зошитах 
з української мови чи літератури.

Можливо, колись ми читатимемо по
езії Романа Гамоти у великих виданнях, 
а поки що пропонуємо вашій увазі його 
перші друковані проби пера.

Хто знає
Хто знає, що я народився?
Хто знає, де я живу?
Хто знає, що я зажурився?
Хто знає, де квітку зірву?

Це знає, напевно, єдина,
І рідна й чужа водночас 
Маленка моя БАТЬКІВЩИНА, 
Своя у кожного з нас.

Лелека -  Волинь
Волинь для мене мов лелека: 
Вона приносить новину.
Мене побачить ще здалека, 
Похвалить, вибачить вину.

Зайде було в Нововолинськ, 
Іваничі не обмине.
Посидить в хаті і колись 
Згадає піснею мене.

Моя Волинь
Вона чарівна, як роси краплинаі 
І чиста, як мале дитя.
За неї світла людина 
Ладна віддати життя.

Вона одному -  матуся,
Для іншого, може, - сестра,
Комусь, можливо, - бабуся.
Вона завжди зичить добра.

Зове її хто хоче, як бажає.
А я кажу: "Це рідная земля!"
І, може, хтось її і зневажає,
Але, це точно, - не я!

Вікторія Бугайчук

ИайшйїРзш ййшййиіш @®вшвіаа
Діти - квіти життя. Але в наш час ці 

" к в і т и "  не хочуть бути одного кольору. 
Вони прагнуть бути рожевими, червони
ми, фіолетовими і навіть чорними в кра
почку. У зв'язку з цим з'явились різно
манітні субкультури.

Прагнення виділитися почало приво
дити до гри життя і смерті. Молодь, на
магаючись максимально наблизитись до 
своєї субкультури, ріже вени, стрибає з 
багатоповерхівок, мучиться у безкінеч
них депресіях. Але є і позитивні куль
тури, які визначаються тільки носінням 
кольорового одягу і прослуховуванням 
визначеної музики. Хоча ось деякі при
клади субкультур:

ЕМО. Дуже популярна в теперішній 
час субкультура. Якщо хочеш бути емо 
- носи рожевий і чорний одяг із значка
ми улюблених груп, жалійся на весь світ 
і ніколи не посміхайся. Молодь прагне 
уваги оточуючих, тому робить все у всіх 
на очах.

ГОТИ. Похмурі люди. Одяг готів досить 
різноманітний: від розкішних суконь епо
хи Ренесансу до іміджу панків 80-х років. 
Характерною зачіскою для обох статей 
вважається довге волосся, викрашене в 
чорний колір. Обличчю придається мер
твенна блідність. Очі підводяться темною 
тушшю. Готи мають так звану життєву фі
лософію: завжди прагнути до більшого, 
шукати красу навіть у тому світі, в якому 
її нема, завжди дивитись на позитивні та 
негативні сторони життя, не закриваючи

на них очі.
ПАНКИ. Молодіжна субкультура, ха

рактерними особливостями якої є любов 
до панк-року, критичне відношення до 
суспільства і політики. їх одяг -  закочені 
джинси, важке взуття, а також кеди. Вони 
носять черепа і значки на одяг і аксесу
ари, носять браслети з шкіри з голками. 
Більшість панків роблять тату. Ланцюги 
від собачих повідців прикріплюють до 
джинсів.

СКІНХЕДИ. Одна із самих неприємних 
субкультур. Скінхеди - це бритоголові 
хлопці в високих черевиках із заверну
тими джинсами, в куртках-бомберах. Під
тримують нацистські й расистські ідеї.

ЕПСИ. Цей стиль з'явився всього З 
роки назад і охопив європейську молодь. 
Це - люди оптимісти. Вони носять одяг 
веселкових кольорів і радіють життю. 
Вони вільні у всьому - у музиці, в одязі 
і в поведінці.

МЕТАЛІСТИ. На відміну від субкуль
тур готів і панків, субкультура металістів 
позбавлена яскраво вираженої ідеоло
гії і зосереджена, в основному, навколо 
музики. Тим не менше є деякі риси, які 
рахуються характерними для представ
ників субкультури. Тексти метал-груп 
пропагують незалежність, самостійність і 
впевненість у собі. Традиційно вважаєть
ся, що металісти не релігійні.

МОДИ. Британська молодіжна суб
культура, що сформувалась в Лондоні. 
Бути модом -  означає мати пару важ

ких черевик. Найбільш розповсюдженою 
формою являються вибілені джинси з 
червоними підтяжками. Обов'язково ко
ротко підстрижене волосся. Це дає уяв
лення про їх власника, як про "інтелекту
ала" -  мистецтво вражати своїм видатним 
черепом.

РЕПЕРИ. Цей стиль носить насліду
вальний характер. І в останній час все 
більше входить складовою частиною 
в субкультурну освіту хіп-хоп. Репери 
носять широкий, на декілька розмірів 
більший одяг. Спортивні. Улюблений вид 
спорту - баскетбол. В основному репе
ри не агресивні, окрім тих, хто зачисляє 
себе у течію "гангста".

ХІППІ. У хіппі свої правила поведін
ки і філософія. Всі вони носять довге 
волосся. Лоб і потилицю обв'язує тонка 
пов'язка. Зазвичай присутні джинси та 
джинсова куртка, іноді балахон, на шиї
- невелика шкіряна сумочка прикрашена 
вишивкою або бісером. Ідеологія - люди
на повинна бути свобідна, перш за все
- внутрішньо.

Якщо ви не хочете втонути В  і

тій чи іншій субкультурі, то ви 
повинні насамперед прищепити 
собі, що ви -  індивідуальність, 
особистість, яка не потребує до
казів. Бережіть себе.

Майя Скриннік



Вчимося бути студентами...
5-6 грудня, у Луцькому обласно

му ліцеї відбулася сесія для слухачів 
віртуальної школи, яка підпорядко
вана академії наук. Таким учням лі
цею, як Мотиці Наталії, Бегезі Олені, 
Закабуніній Тамарі, Олексюк Вік
торії, Скоцику Дмитру випала нагода 
приєднатися до семінаристів.

До обласного центру ми прибули 
о 10.00 годині ранку. Об 11.00 від
булося урочисте відкриття сесії. Ди
ректор академії розповіла нам про 
історію її заснування та розвитку, 
про напрямки підготовки та додат
кові можливсті для студентів. Поволі 
її розповідь перейшла до знайомства 
із викладачами, котрі з нами працю
вали. Проводити першу лекцію ви
пала нагода Сокорук І.Д., кандидату 
філологічних наук. Вона ознайомила 
нас із правилами написання та відмі
нювання прізвищ. Викладачка зумі
ла знайти підхід до кожного учня та 
провела нас у дивовижну країну ук
раїнської мови. Ми навіть не поміти
ли, як промайнуло півтори години, 
настільки розповідь була захоплю
ючою. Наступними повів нас у світ 
знань Д.П. Власюк, кандидат психо
логічних наук. Дмитро Петрович роз
повів нам цікаву історію житя росій-

ського вченого Григорія Пелермана, 
котрий відмовився від вручення ме
далі Філса, здивувавши цим всіх на
уковців. Після двох лекцій для всієї 
аудиторії, нас поділили по секціях, 
і кожен потрапив на урок за своєю 
спеціальністю. Мені випала нагода 
відвідати лекцію з української мови 
та літератури на тему:"Вступна та 
основна частина наукової роботи з 
філології". Знання нам давала Тара- 
сюк Т.М., аспірант кафедри історії та 
культури української мови. Викла
дач розповіла дуже багато корисної 
інформації, на вивчення якої на уро
ках зазвичай не вистачає часу.

Тож такі сесії є дуже корисними 
та пізнавальними для учнів. На мою 
думку, кожен повинен брати у них 
участь, адже знання -  це сила, і 
їх за плечима не носити! Наступна 
сесія відбудеться навесні, і я вже з 
нетерпінням чекаю її, адже у школі 
не тільки пізнала багато нового, а й 
познайомилась та здружилась із ба
гатьма цікавими людьми.

Отже, поїздка мені дуже сподоба
лася, і я вдячна Малій академії наук, 
що надала таку можливість розвину
тись.

Олена Бегеза

Краса і мудрість слова

Ліцеїст
Юліуш Словацький 
- співець України.

Волинське радіо, управління міжна
родного співробітництва Луцької місь
кої ради організували конкурс "Юліуш 
Словацький -  співець України". Цей 
конкурс присвячений 200-літтю з 
дня народження польського поета 
Юліуша Словацького, який народив
ся в м.Кременець. Для радіослухачів, 
читачів газети "Волинський монітор" 
було запропоновано ряд запитань. 
Вони стосувалися життя і творчості 
поета, його родини, українських 
майстрів слова, які перекладали його 
вірші, поеми та драми вшанування 
пам'яті Юліуша Словацького в Поль
щі та Україні. В число переможців 
радіовікторини ввійшов учень 11-Б 
класу Скоцик Дмитро, який набрав 
максимальну кількість балів. Дмитро 
був запрошений на урочисті збори 
Волинської облдержрадіокомпанії, 
де нагороджений дипломом, бібліо
течкою та екскурсійною поїздкою в 
м.Кременець, де 6 років тому було 
відкрито літературно-меморіальний 
музей Юлуша Словацького.

Н.Й.Демчишина
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Нещодавно на обласному семінарі учителів зарубіжної 
літератури відбулась презентація посібника під назвою 
"Краса і мудрість слова у світі зарубіжної літератури", 
підготовленого вчителем-методистом Кравчук Галиною 
Олександрівною. У посібнику хронологічно систематизо
вано філософські вислови, афоризми письменників за
рубіжної літератури, які торкаються гармонійного розвит
ку ососбистості, орієнтують на пізнання навколишнього 
світу, збагачують духовно і морально, навчають мистец
тву красномовства, бо фраза, вимовлена людиною, є кос
тюм думки. Більшість лідей дуже неохайно одягають свої 
думки, тому знайомство з висловами письменників збага
чує мовлення, шліфує його мистецтво.

Ось деякі з них.

“У ж ит т і нічого не дається без праці"
Квінт Торацій Юілакц,

“Перше діло, сину мій, бійся (Бога.
% ‘Божім етролу почин мудрості. ”

. Обе дуже захоплюйся спанням, бо уто сонце

f ei не.рад, буває”
'буШШїШб
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засипає, той

(Мігель Сервантес

“Хб тільки й знаю, що знання шукаю,
<В найглибші таємниці проникаю.

Хб думаю вже сімдесят два роки  -  
І  бачу, що нічого я  не знаю. ”

Х ай кожна мить, що в вічність промайне,
ОТҐебе вщасливлює, бо головне, 
ибо нам дається тут, - життя: пильнуйте! у Х  

Хбкупи заурчеш, так,воно й м ине ”
Омар ХайяМ

щш
“Обе всі думки доводь до язика. (Оумоунезрйих не виводь у  ділоуА 
“(Всіхслууай, але мало говори: Збирай чужі думки, свої ж, 
приховуй. ”
“наклепи й інтриги -  сила слабкцуі нікчемних’

ОВільям Нбекспір

“Із двоулюдей, які посварилися, винний той, хрю розумніший. ” 
Сумирність, лагідність -  що краще є в природі? %е найкош- 
товніші з окрас... ”

Об.(В.Тете



Ліцеїст 8
ПОЛОЖЕННЯ

про олімпіади, які проводить 
НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
з української мови та літератури, математики, хімії, біології, 
фізики, географії, іноземної мови серед учнів 7, 8, 9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Волині

Організатори
- управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
- Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради.

Мета та завдання
- розкриття творчої особистості школярів та сприяння її розвитку; 
-формування особистості з високим потенціалом активності та цілеспря
мованості;
- відбір обдарованої учнівської молоді для навчання у Нововолинському 
ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради;
- надання допомоги учням у професійному визначенні, спрямування їх до 
навчання у вищих навчальних закладах України.

Умови проведення 
Олімпіади проводяться у два тури: І -  заочний, II -  очний.
До участі в заочних олімпіадах з української мови та літератури, інозем
ної мови (англійська, німецька), математики запрошуються учні 7 класів, 
з хімії, біології, математики -  учні 8 класів, з математики, географії, 
фізики -  учні 9 класів.
У II турі (очному) беруть участь призери І (заочного) туру.
Головні критерії оцінювання робіт -  самостійність, раціональність, оригі
нальність.

Місие та час проведення
- роботи заочного туру надіслати до 04 березня 2010 р. на адресу Но- 
воволинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради, вклавши чис
тий конверт із зворотньою адресою (вул.Пирогова,1, м.Нововолинськ, 
45400);
- очний тур проходитиме 27 березня 2010 р. (на канікулах) у Новово
линському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради.

Нагородження
- призери предметних олімпіад нагороджуються грамотами і цінними по
дарунками;
- призери олімпіад отримують запрошення на навчання у Нововолинсь
кий ліцей-інтернат Волинської обласної ради з 01.09.2010 р.

Фінансування
Витрати на проведення олімпіад та проживання учасників відносяться 
на рахунок Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради, 
витрати на проїзд та харчування -  за власні кошти.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (244) 4-90-66; 3-67-72

Завдання заочного туру можна отримати у міських управліннях та 
районних відділах освіти, а також в приймальні ліцею.

У кожного характеру - 
свій колір»

Подивись, який колір переважає в
одязі людей, які тебе оточують і ти
легко визначиш їхній характер.

Чорний -  носять люди замкнені або 
ті, котрі бояться забруднення.

Білий -  носять акуратисти, які обож
нюють показати себе з кращого 
боку.

Блакитний і  рожевий  -  люблять 
мрійники, романтики, але, на від
міну від рожевого, блакитному 
віддають перевагу більш ощад
ливі люди.

Червоний -  люблять імпульсивні на
тури, котрим дуже подобається 
звертати на себе увагу.

Жовтий  -  люблять життєрадісні, 
цілеспрямовані та владні натури.

Сірий - колір скромників і роботяг, які 
не люблять вирізнятися.

Синій -  йому віддають перевагу люди 
замкнені, але працелюбні та від
повідальні.

Оранжевий -  обирають життєрадісні 
й динамічні люди, які упевнені в 
собі.

Зоряна Нащоцька

ui каво знати...
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Слід відзначити, що Новий 2010 рік 
пройде під знаком загадкового і не

переможного білого (металевого) 
Тигра. Тигр з давніх часів був 

символом дії, активності та 
пристрасті. Люди древніх 

народів здавна шанують 
тигра, як символ вій

ськової доблесті, нез
вичайної хитрості 

і критичного ро
зуму.

mailto:novIicey@ukr.net

