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Весн'а прийшла
р іка  зла м а ла  кригу, 

л  вдарила з розбігу-
г ^ и в з  віт рила, без весла  

Ір и п л и в л а  в човні весна. 
М ісяць березень до неї 

ф д е  в березовій алеї.
Каже:

Вибач, що не зм іг 
ц , К илим  з т рав прослать  
’ до ніг,

Розт опив не всі сніги  
Щ е й за ли в  низькі луги...

-3 За недогляд не свари! 
К віт ку  проліска бери!
Та й сідай на всюдихід- 
П овезу, де схочеш!

; Н е забризкаєш  чобіт, 
£ у к н і  не замочиш...- 
У см іхнулася  весна, 

віт  взяла , з ійш ла  з чов- 
'  на.

/  у і  оід’лрадості в беріз 
•> 5 п ■ * 8 а б р и н ілш  к р а п л іс л із .
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V Зі святош  *  
Весни!

У Хай зігрівають душ у вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються дж ерельною  водоюд
Кохання й щастя гомінкі струмки.

НОВИМИ

- 5 лю того  в ліцеї відбулася зустріч 
випускників.
-10  лютого нам випала можливість 
поспілкуватися із видатною постат
тю української літератури - Васи
лем Геєм.
- 14 лютого згадували святого Ва
лентина й влаштовували свято всіх 
закоханих.
- 18 лютого у стінах нашого ліцею 
проводились культурні заходи, які 
були присвяченідев 'ятнадцятиріччю 
ліцею.
- 21 лютого на території Низкини- 
цького Успенського монастиря, де 
розміщено музей старовинної се
лянської хати, силами учнів ліцею 
та церковного низкиницького хору 
було інсценізовано обряд «Народи
ни».
- 25 лютого у стінах рідного ліцею 
відбувся літературний захід, при
свячений 140-й річниці з дня на
родження Лесі Українки.
- 4 березня , у переддень свята 8- 
го Березня, у ліцеї був проведений 
день самоврядування.
- 10 березня проведені заходи 
пам'яті українського поета та ху
дожника Тараса Григоровича. Шев
ченка

9 березня відзначається день
народження українського поета 
та художника Тараса Григорови
ча Шевченка.

Тарас Шевченко, відомий також як 
Кобзар, народився 9 березня 1814. Його 
талант проявився у написанні поезій та 
прози українською та російською мова  ̂
ми, художній та графічній творчості, гро̂  
мадській діяльності, філософії, політиці, 
фольклористиці.
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ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ
Дехто щороку стрімголов біжить до школи на свої «5 хвилин  

салави», дехто просто сумує за щасливою порою дитинства , 
к хтось приходить на такі свята, аби побачити і привітати 
квою «шкільну маму». У Нововолинському ліцеї-інтернаті зус
тріч випускників відзначають у першу суботу лютого. Навіть 
цьогорічні морози не стали на заваді ліцеїстам, які вирішили по
бачитись зі своїми колишніми однокласниками. Актовий зал був 
переповнений, адже до нього завітали й випускники, й учні, що 
навчаються, й вчителі, які працюють зараз і працювали колись. 
'Із привітанням до всіх звернувся директор школи - Гутчинський 
іВ.Й. Ш кільний тато радо зустрів присутніх та дав їм мудрі 
настанови на майбутнє. Організаторами свята були ліцеїсти 
під керівництвом Гнатюк О.В.

Невимушена, тепла атмосфера вечора була сповнена радістю 
зустрічі, гордістю вчителів за своїх вихованців, які стали дорос
лими, вдячністю колишніх учнів своїм педагогам і наставникам. 
Нам, одинадцятикласникам, трішки вдалося поспілкуватися з 
!випускниками, котрі із радістю поділилися своїми спогадами про 
школу. Зокрема Зварич К. та Лащук О. одноголосно заявили про 
те, що із ліцеєм у них пов’язані лише хороші спогади. Дівчата 
полишили навчальний заклад минулого року, тому дуже емоційно 
пригадували все, що відбувалося за шкільними партами. Випус
книці наголошували на тому, що у ліцеї вони отримали надзви
чайно ґрунтовні знання, тим завдячують, звичайно, вчителям. 
'Аби підтвердити свої слова, дівчата розповіли про успішну здачу 
ЗНО-понад 195 баліві з української мови та літератури, історії 
1України. Нам, ліцеїстам , випускниці порадили наполегливо пра
цювати та вірити в себе.

Також вдалося почути тих, хто закінчив школу 5,10 та на
віть 15 років назад. Надзвичайно тішить те, що випускники  
будь-якого віку не забувають стежину до рідного ліцею, відгуку
ються про нього із любов’ю. Зокрема Хомик Н. , що полишила ці 
рідні для нас стіни ще у 1996 р., висловила вдячність вчителям  
за здобуті знання та порадила по-справжньому любити та ці
нувати школу.

Я  вважаю,що вечір зустрічі випускників пройшов вдало, адже 
він дозволив, нехай не на довго, проте все ж повернутися за пар
ти, у щасливі та незабутні роки життя...

Бегеза Олена

Випускникам

п • К Ш 1Поріг так легко вам переступит и ^  и
Ви виросли і йдете в майбуттящЛД  ‘ 

Але ніхто не знає долі, як прожитЩ 
Не куштували самостійного життЩ |  

Воно — не мед і легко не даєіщ Ш
-- Д  V

Та й доленька мінлива всякий раз:
То злива враз, то сонечко скієггіьсЩ

V  -г'' І

Але залежить в більшТсті.вк) ііас*
• V у' ТІЬ

Не жди даремно манної ігнеба,
ЇЇ не буде, але не^біда.

УТТамомулу житті усе робити треба,
ш Б ьт їдТ іезі^иш ат ньм е тече вода 

л
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Пащоцька Зоряна

Усі учні та вчителі були дуже задоволені від спілку
вання з поетом.

Чому в українській державі, сучасний період якої 
налічує майже два десятиліття, і досі в багатьох сфе- 
]рах суспільного життя переважає нерідна мова? Чому 
влада не реагує на грубі порушення чинного мовного 
законодавства , прояви нецензурщини в громадських 
місцях? Який рівень поваги до української мови та во
лодіння нею демонструють преса і телебачення. Хто 
\«за» і хто «проти» внесення змін до нинішнього пра
вопису? Ці та інші проблеми ми обговорювали із ним.

Після бесіди із письменником учні ліцею мали змогу 
придбати нові збірки поезій.

Власюк Юрій

Тепло... Сонечко грається ласкавими променями... Настала 
весна-найпрекрасніша пора року, оспівана поетами царівна у 
зеленому вбрані та віночку чаруючих квітів.

Весна вступає у  свої права. Про це свідчить не тільки 
прозорий березовий сік, а й цвітіння садів.

Весна дарує щастя... Так, саме щастя: вдихнути світ
ле, прозоре повітря, дослухатися до співу безлічі птахів, які 
ховаються у  гіллі, дивитися на тендітні квіточки, що щіль-| 
по вкривають прекрасною та різнобарвною ковдрою теплу 
землю.

Тануть сніги, біжать струмочки, починає пробиватися 
перша травичка, розпускаються маленькі тендітні бруньки, 
ніжні квіти, чути мелодію солов'їв...

Весна приносить із собою не тільки довгоочікуване^ 
тепло, вона приносить радість і надію на краще, пробуджує• 
у  душах людей щирі та ніжні почуття, наповнює добром та 
щастям серця тих. хто здатен відчувати красу, милуватися 
світом, дарувати усмішки друзям, знайомим, не бажаючи ні-, 
чого взайми. Після холодної зими, яку  природи, так і в люди- 
ни відкривається бажання жити напоєну, брати від життя 
усе можливе, насолоджуватися кожною щасливою миттю.

Весна дарує красу, щирі усмішки та рожеві мрії...

Неграмотність-це хвороба 
передовсім людей байдужих, 

а не лише тих , хто погано 
вчився в школі...

Василь Гей

Нові поезії Василя Гея-це художнє осмислення новіт
нього українського часу, який ще не приніс нам здійс
нення сподівань на утвердження в державі й суспільс
тві справедливих, високоморальних основ буття .

Емоційне , сповідальне бентежне слово поета на
снажене любов'ю та болем , світлом віри й надій , 
Синівською тривогою за даллю отчого краю , за стан 
його природних і духовних джерел.

Десятого лютого нам випала можливість поспілку
ватися із видатною постаттю української літератури
^ ал Г~аґ-кл

Весна
Прийшла весна,
Все оживає 
І  від радості співає.
Сонце променями гріє,
Сніг скрізь тане -  
Птахи крилами махають 
Й про весну, щастя 
Усі радіють,
Всі співають,
Весна прийшла -  все оживає.

Кузьмич Ю лія
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“Міс сташокласниця” -20І1

Гарною традицією до дня ліцею стало проведення 
конкурсу «Міс старшокласниця», у якому брали 
участь вісім учасниць: №1 Мотика Наталія, №2 
Тимчишин Анастасія, №3 Вікторія Богайчук, №4{ 
Левковська Наталія, №5 Гордіюк Крістіна, Л/?6 
Шевчук Дарія №7, Демчук Ірина, №8 Роман юк 
Я на.

Усі учасниці були по-своєму оригінальні, а кож 
на із них вражала всіх своєю вишуканістю, еле
гантністю, ніжністю. У кожному конкурсі дівчата 
проявляли свої вміння та таланти.

Журі оцінювали їх за десятибальною шкалою.
До розгляду суддів було представлено 5 кон 

курсів, а саме:
Судді справедливо оцінювали їхні вміння і виб 

рали найдостойнішу із учасниць. Нею стала уче 
ниця 11-В класу Гордіюк Крістіна.

При нагоді я взяла у неї інтерв'ю:
Привіт Крістіно! Я була присутня на святі 

та спостерігала за всіма вашими переживаннями 
Скажи, будь ласка, як проходила підготовка де 
конкурсу?

Привіт! Якщо чесно, то було досить важ
ко, адже зважаючи на те, що я випускниця, то 
підготовку потрібно було поєднувати з навчан
ням.

Яке значення для тебе відіграла участь у 
конкурсі «Міс Старшокласниця»?

Дуже велике значення, адже я, нарешті 
змогла перебороти свої страхи, бо, долаючи їх) 
люди стають духовно та морально сильнішими. 
І я б хотіла подякувати своєму»коханому» 11-В 
класу за підтримку та допомогу у підготовці, а та-, 
кож учням 8-Б класу: Коваленку Владу та Склян-. 
чуку Павлу; 11-Г класу - Савицькому Ярославу) 
Віточку Ярославу, Боровику Павлу та Кузьмичу 
Андрію; ученицям 9-А та 9-Б класів: Панасик Яні 
та Савчук Надії; ученицям 8-А класу: Панасик 
Юлії та Ромась Анні. Звичайно, хочу подякувати 
трьом мамам: своїй рідненькій матусі, яка завж-] 
ди мене підтримує, вихователю Максимчук Н.Б. 
та класному керівнику Бойко О.С. Дякую вам від 
щирого серця!!!

А тобі. Крістіно, я дякую за досить цікаву 
розмову, бажаю нових успіхів та перемог у май
бутньому. Бувай!

Дякую!
Мартинюк Марія

18 лютого працівники та учні нашого закладу відзначали його 
цев’ятнадцятиліття. Цілий день був присвячений цій події.

Зранку ліцеїсти мали змогу переглянути фільм про ліцей, де 
розповідалось про події, які відбулися протягом року. Також у 
цей день був проведений концерт, де учні могли показати свої

Талант-шоу 
“Зірка + зі

Однією із розважальних 
програм цього святкуван
ня Дня ліцею було 'Зірка + 
зірка'. Дев'ятьом учителям 
та одинадцяти учням запро
понували створити спільний 
номер на сучасну естраду 
пісню.

Після тритижневої підго
товки, усі учасники створи
ли надзвичайно святкову 
атмосферу в залі.

Глядачі мали змогу не 
тільки підтримати улюблено
го конкурсанта, а й проголо
сувати за нього 'зірочкою'. 
Після підрахунків голосів 
Світлана Василівна оголо
сила переможців - Гусєву 
Ганну та Сологуба Олега 
Богдановича, вручивши їм 
подарунки. Проте не обділи
ли нікого. Усі учасники отри
мали напам'ять фотоальбом. 
На цій ноті перша частина 
Святкування завершилась.

Ц ю ник  Іва н н а

галанти.
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Циренніков]
Олександр Бондаренко!Марія "Федощук Василь

13-го березня команда юних істориків на обласно-

о
о

г а
Призери III етапу всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів, обласних турнірів.
Бегеза Олена - олімпіада з української мови
- III місце.
Цюник Іванна - олімпіада з української мови 
III місце, Міжнародний мовно-літературний 
конкурс ім. Т.Шевченка - 1 місце.
Форманюк Тетяна - Міжнародний конкурс з 
укр.мови ім. П.Яцика - II місце.
Галінська Л іл ія - Міжнародний конкурс з 
укр.мови ім. П.Яцика - II місце.
Кирилова Світлана - Міжнародний конкурс 
з укр.мови ім. П.Яцика - II місце, II етап 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт - секця зарубіжної літератури - І міс
це.
Дан Анастасія • олімпіада з англійської 
мови - III місце, Міжнародний мовно-літера
турний конкурс ім. Т.Шевченка - III місце.
Лагода Оксана - Міжнародний мовно-літера
турний конкурс ім. Т.Шевченка - II місце.
Побігун Марія - олімпіада з англійської мови
- III місце.
Літковець Юлія - олімпіада з французької 
мови - І місце, II етап конкурсу-захисту на
уково-дослідницьких робіт - секція фран
цузька мова - 1 місце.
Дердюк Алла - олімпіада з історії - III міс
це.
Андреєнко Ігор - олімпіада з англійської 
мови - II місце.
Солом ’янюк Тетяна - олімпіада з німецької 
мови - II місце.
Горнік Іван - олімпіада з хімії - II місце.
Циренніков Олександр - олімпіада з хімії
- III місце.
Бондаренко Марія - олімпіада з хімії - III 
місце, II етап конкурсу-захисту науково-до
слідницьких робіт - секція хімії - III місце.
Федощук Василь - олімпіада з педагогіки і 
психології - III місце.
Мартинюк Марія - олімпіада з економіки - 
III місце.
Гуліта Анна - олімпіада з фізики - II місце.
Дрючан Владислав - олімпіада з інформа
тики - II місце.
Коханюк Олександра - олімпіада з матема
тики - III місце.
Денисюк Тарас - II етап конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт - секція мате
матики - III місце. • Гаряча новина:

му турнірі заяняла друге місце.
Члени команди: Бегеза Олена, Дердюк Алла, 
Дан Анастасія, Солом ’янюк Тетяна, Степано
ва Яна.
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День закоханих

День святого Валентина- свято 
закоханих, яке відзначається 14 лю
того в Європі з XIII століття, у СІПА- 
з 1774 року, в Україні - з початку 
'1990-х років. Але чому все-таки це
І 9свято закоханих/

Англійці, наприклад, вважають, 
що з 14 лютого природа робить пово
рот до весни, і в птахів починається 
сезон шлюбних ігор, навіть стара ан
глійська приказка говорить:»В День 
^Святого Валентина всі птахи у небі 
з ’єднуються парами».
ІАле й існуєй інше твердження тому, 
що 14 лютого- День закоханих. У III 
столітті в місті Тернії жив Святий 
великомученик Валентин, який був 
священнослужителем.

Єпископа Валентина було репре
совано і обезголовлено 14 лютого 269- 
го року. Джерела стверджують:арешт 
Валентина був викликаний тим, що 
римський імператор не дозволяв сол
датам своїх регіонів женитися, а свя-

.гценнослужитель таємно вінчав їх з 
їхніми коханими. Очікуючи страти в 
одній з римських в’язниць, Валентин 
написав лист до дочки свого тюрем
ника й підписався:»Ваш Валентин». 
Потім зцілив дівчину від сліпоти, але 
все однол був страчений. Дата страти 
збіглася з римським торжеством на 
честь Юнони, богині любові.

З тих часів щороку 14 лютого зга
дували Валентина й влаштовували 
свято всіх закоханих.

Розік Сніжана

На шлях я вийшла ранньою весною 
І тихий спів несмілий заспівала, 

А хто стрівався на шляху зо мною, 
Того я щирим серденьком вітала...

Леся Українка 

«Зорі, очі весняної ночі!»
9

Зорі, очі весняної ночі! $
Зорі, темряви погляди ясні!
То лагідні, як очі дівочі,
То палкії, мов світла прекрасні.

Одна зірка палає, мов пломінь,
Білі хмари круг неї, мов гори,
Не до нас посила вона промінь,
Вона дивиться в інші простори...

Інша зіронька личко ховає 
В покривало прозореє срібне,
Соромливо на діл поглядає,
Сипле блідеє проміння дрібне.

Ти, прекрасна вечірняя зоре!
Урочисто й лагідно ти сяєш,
Ти на людське не дивишся горе,
Тільки щастя й кохання ти знаєш.

Як горить і мигтить інша зірка!
Сріблом міниться іскра чудесна...
Он зоря покотилась, -  то гірка 
Докотилась сльозина небесна.

Так, сльозина то впала. То плаче 
Небо зорями-слізьми над нами.
Як тремтить теє світло! Неначе 
Промовля до нас небо вогнями.

Горда, ясна, огнистая мова!
Ллється промінням річ та велична!
Та ми прагнем лиш людського с л о в і  
І німа для нас книга одвічна...

Лариса Петрівна Косач народилася 
25 лютого 1871 року в місті Новгороді 
Волинському. Дитячі роки пройшли на 
Волині: у рідному містечку, Луцьку 
Колодязному. У будинку Косачів частоі 
збиралися письменники, художники / 
музиканти, влаштовувалися вечори і 
домашні концерти.

Сердечна дружба єднала Ларису з
її старшим братом Михайлом. За не
розлучність у сімї їх називали «Мишо 
лосіє».

Леся Українка знала багато європей
ських мов, включаючи і словянські
мови (російську, польську, болгарську, 
та багато інших), а також давньогрець-, 
ку , що свідчить про її високий рівень
інтелектуальності. Про рівень її освіти 
може свідчити факт, що у 19-літньому 
віці написала для своїх сестер підруч 
ник «Стародавня історія східних на 
родів».

Українка багато перекладала 
(М.Гоголя, А. Міцкевича, Г. Гейне,
В.Гюго, Гомера й інших).

Останні роки життя Лариси Косач 
пройшли в подорожах на лікування до 
Єгипту й на Кавказ. Померла українсь-, 
ка поетеса в Сурамі у віці 42 років. 
Похована на Байковому кладовищі у 
Києві.

25 лютого, вшановуючи пам'ять во 
линської Мавки, української Боярині, 
талановитої письменниці, драматурга, 
перекладача і фольклориста у стінах̂  
рідного ліцею відбувся літературний 
захід, присвячений 140-й річниці з дня 
народження.

Окрему подяку хочеться висловити 
педагогічному колективові, а також 
учням 10-х класів за організацію цьогс 
цікавого та захоплюючого заходу.

Розік Світлана
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від дня народження Лесі 
Українки присвячується



Ліцеїст
Обряд «Народини» 

у старовинній селянській хаті
21 лютого на території Низкиницького Успенського монастиря, де розміщено музей 

зтаровинної селянської хати, силами учнів ліцею та церковного низкиницького хору було 
інсценізовано обряд «Народини».
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Сам музей виник завдяки наміснику отцю Вікеитію. Він здавна збирає речі старовини, 
не коштовний антикваріат, а речі українського народного побуту. Отець виріс у  селі і 
як каже: «Болить серце, що молодь не знає, як жили наші предки, а жилось їм важко». 
Намісник дуже любить вишивки та організовує експедиції селами, збирає старі руш
ники, перезнімає узори. Коли назбиралась досить велика кількість експонатів, виникла 
ідея привезти стару селянську хату та зробити в ній музей. Але не вийшло, тому що всі 
будівлі були в аварійному стані та перевезення їх би знищило. Ось і збудували дерев яну 
хатку та відкрили у  ній експозицію селянського побуту 19 ст. У музеї дозволяють до
торкнутися до всіх експонатів руками, оскільки все у  робочому стані. Також палиться 
піч, можна навіть підігріти чаю. Розміщено ткацький верстат, різні вишиті рушники, 
с криня з приданим, образи та багато інших речей. Вся композиція буде постійно онов
люватися.

Метою інсценізації стало виховання святого почуття любові до матері через за- 
:оби народної педагогіки. На дійстві були використані уривки із творів Т.Г.Шевченка, 
повір’я, прислів’я, обряди, притаманні волинському краю. Звучали фольклорні, вели
чальні пісні до народження дитини та колискові. Всі учасники були убрані в українські
народні костюми. Атмосфера склалася досить старовинною завдяки інтер ’єру - це і 
колиска, і дерев ’яні ночви, і горщик із кашею, і «крижмо». За верстатом сиділа жіночка 
та ткала. У печі горіли дрова та варився куліш, яким господарі хати пізніше частували 
гостей.

Розпочалося все з привітання за народним звичаєм: «Доброго дня!» - «Доброго 
здоров ’я!» - «І ви будьте здорові!»- «Благослови нас, Боже, і Ви, духовний отче, ниву ду
ховності тай добрим зерном засіяти!». До хати, співаючи, входять «куми», кланяються 
та знімають шапки. Далі відбувся діалог між «кумами» та «батьками», вони розгля
дають та благословляють «новонародженого». За старим звичаєм загортають «ди
тину» в пеленки на кожусі. Після чого зі словами: «Нате Вам народженого, принесіть 
нам хрещеного», - «куми» виходять з хати. За столом починається тривала бесіда, в 
якій обговорюють материнство, догляд за малечею та звучать уривки з творів Тараса 
Шевченка, діти співають колискову. Пролунав стукіт. Це повернулися куми із словами:
«Брали у  вас народженого, а принесли хрещеного, молитвенного». Потім «мати» обій-
мас свою «дитину». Гості сідають за стіл та частуються кашею. Все дійство закін
чується словами: «Дякуємо Богові, дякуємо батькам, дякуємо Вам заувагу!».
Досить рідко можна побачити такі заходи, і завдяки музею вони будуть проводитися 

частіше. Учасники інсценізації вважають: «Потрібно проводити і надалі схожі захо
ди, щоб молодь не забувала своє коріння, стародавні звичаї, а старші люди загадали їхнє 
^далеке дитинство».

Для нашого міста це дуже корисно і завдяки Низкиницькому Успенському монастирю, 
що відкрив музей старовинної селянської хати, ми отримали змогу показати собі та 
дітям минуле, залишивши у  своєму серці частинку історії наших славних предків.

Міс «Грація» на конкурсі 
«Княжна Володимира 2011»

Саме цей титул завоювала учениця 11-А класу, 
Гоицюк Катерина.
Своїми враженнями від конкурсу Катя поділилася в 
інтерв'ю, яке взяла вихователь 11-А класу Скоцик 
Л.А.

- Катю, як проходила підготовка до конкурсу?
- Кожного дня я відвідувала репетиції, хореографію  ̂
та витрачала на це багато вільного часу, але хочу 
зауважити, що витрачала його із задоволенням.
- Чому ти вирішила брати участь у конкурсі?
- Я хотіла випробувати свої сили, можливо, відчу
ти дух змагання і ті емоції, які відчувають дівчата у 
подібних конкурсах, крокуючи на сцені.
- Що ти чекала від цього конкурсу?
- Звичайно, не тільки перемоги, але і довести всім 
дівчатам, що кожна з них може стати «Міс» і побува
ти на вершині слави.
- Хто тобі допомагав у підготовці до конкурсу?
- Найбільша підтримка була з боку батьків. Також не 
обійшлось без допомоги друзів, а ще мені допомага-, 
ла моя вихователька Людмила Анатоліївна.
- Варто сказати, що дуже підтримували глядачі із 
залу, які вболівали за мене.
- Яка атмосфера була між конкурентками?
- Між конкурсантками панувала дружня атмосфера, 
а відчуття конкуренції не було. Дівчата підтримувала 
одна одну теплими словами і порадами.
- Ти задоволена номінацією?
- Я виборола звання «Міс Гоаціозність», яке, на мою̂  
думку, повністю відповідає моїм реальним звичкам 
та характеру. І, звичайно, задоволена цією номіна
цією.
- Щоб ти порадила дівчатам, які хочуть брати участь 
у подібних конкурсах?
- Учасницям конкурсів краси я б порадила бути смі\ 
ливими, відкритими, щирими, не боятися показати 
себе, а також наполегливо готуватися, поводитися 
на сцені природньо і невимушено, адже це є запору-, 
кою успіху серед глядачів.
- Дякую за інтерв'ю. Побажаємо Каті успіхів, адже 
цей конкурс є першою сходинкою до Олімпу краси 
і грації.
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НОВОВОЛИНСЬКИИ ЛІЦЕИ-ІНТЕРНАТ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

проводить набір учнів на 2011-2012 навчальний рік 
до спеціалізованих 8-их. 9-их, 10-их класів

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

ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ д о 15 СШ Ш Я_20.Щ Ь
(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 - хімія, біологія.

9 природничо- математичний на спеціальності 
фізика, математика - фізика, математика Л -тітг.-- -.ста .а д
економіка - географія, математика Р  з а р,а Х у в а н н я

25 серпня

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

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

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

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

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

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

Давня весна
Була весна весела, щедра, мила, 
Промінням грала, сипала квітки, 
Вона летіла хутко, мов стокрила,
За нею вслід співучії пташки!

Все ожило, усе загомоніло -  
Зелений шум, веселая луна!
Співало все, сміялось і бриніло,
А я лежала хвора й самотна.

Я думала: «Весна для всіх настала, 
Дарунки всім несе вона, ясна,
Для мене тільки дару не придбала, 
Мене забула радісна весна».

Ні, не забула! У вікно до мене 
Заглянули від яблуні гілки, 
Замиготіло листячко зелене, 
Посипались білесенькі квітки.

Прилинув вітер, і в тісній хатині 
Він про весняну волю заспівав,
А з ним прилинули пісні пташині,
І  любий гай свій відгук з ним прислав.

Моя душа ніколи не забуде 
Того дарунку, що весна дала;
Весни такої не було й не буде,
Як та була, що за вікном цвіла.

Леся Українка
І
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Наша адреса:
Волинь, м .Н ововолинськ, 

вул. П ирогова, 1, 
Н ововолинський  л іц е й -ін те р н ат  

В олинської об ласн о ї ради  
тел. (03344) 36772, 49062 

novlicey@ ukr.net

mailto:novlicey@ukr.net

