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Я к  не дивно це прозвучить, але для мене, учениці 8-го класу, що впер
ше стоїть в урочистій шерензі на порозі ліцею, це Перше вересня не Є «пер
шим» у цих стінах. Десять років тому я, маленьке дівча, разом зі своїми бать
ками, стояла у натовпі гостей, проводжаючи у стіни ліцею свою сестру. В той 
час з гордістю спостерігала за пишним дійством — урочистою лінійкою .

Пройшли роки. Для мене вже звучав у стінах ш кіл «перший дзвоник». 
У мою дитячу голову і вчителі, і батьки закладали бажання вчитися, здобути 
знання, сформувалася мрія та бачення подальшого життя.

Я усвідомила, шо для здійснення мрій замало одних старань, мені 
потрібна підтримка однодумців, досвідчених педагогів, що зможуть розгледі
ти в мені потенціал, вміло, професійно допоможуть отримати безцінний скарб 
знань, що стане основою життєвих здобутків.

І ось радісно та хвилююче звучить у стінах ліцею-інтернату перший 
дзвоник і для мене. Моє серце відкрите для нових друзів, сповнене надії у здій
сненні моєї мрії. Я щиро вірю, що зможу подолати маленькі і великі випробу
вання, що мене оминуть життєві негаразди.

Я стою на порозі ліцею, ще мить -  і вступлю не тільки у нову школу, 
але і у нове ж иття ...

Федина Валентина

1 вересня ліцеїсти, учит елі та 
гості у  стінах рідного ліцею святку
вали День знань.

9 вересня відбувся традиційно вечір 
знайомств.
І* У вересні відбулися обласні турні
ри юних правознавців, математи
ків, географів, біологів, економістів. 
Приємно, що команди математиків 
та біологів зайняли -  III місце, еконо- 
містім -  II місце.
!• 23 вересня пройшов вечір “Розкри
ваємо таланти”. Конкурс був насиче
ний піснями, танцями, гуморесками.

У  вересні було проведено вибори 
президента ліцею. Зі своїми програ
мами познайомили Христюк Олек
сандра (учениця 11-А класу), Теребу- 
ха Анастасія (учениця 11-Б) та Іжик 
(Олег (учень 11-В класу). Перемогу здо
був Іжик Олег. Вітаємо!!!
• 3 нагоди Дня працівників освіти від
булися у  стінах ліцею урочистості. 
Було проведено день самоврядуван
ня.
• Традиційно у  ліцеї було проведено 
настановну конференцію НТЛ “Ім
пульс”, де ліцеїсти познайомилися 
із вимогами до написання наукових 
робіт, дізналися які конкурси, тур
ніри проводитимуться у  цьому нав
чальному році.
•; Уувересні для учнів 11 класів та їх 
батьків було організовано зустріч із 
викладачам ВНЗ міст Києва, Львова, 
ЛуцькарТернополя.
Д у  Нововолинському ліцеї-інтернаті 
Волинської обласної ради 6 жовтня 
на хвисокому рівні відбулося обласна 
!краєзнавча конференція, присвячена 
педагогічній спадщині Василя Сухом- 
ЇЇинсЇЇкогоЬ

Сьогодні і/ номері:
Всеукраїнський фестиваль 
Обираючи професію

В и б о р и ..........................
День самоврядуван 
Серце, віддане 
Ліцей спортивний 
Творець нав

Юні таланти



Ліцеїст

^ Осінь 
^  прийшла

Я стою під дощем. Навколо 
мене немає жодної людини, а я чекаю. 
Чекаю. Коли під вагою теплих крапель 
жовто-червоний кленовий лист впаде 
мені під ноги і весь залитий сльозами 
бездумно видихне останню порцію 
спогадів про тепле літо... Він падав 
дуже довго, кружляючи в повітрі, мов 
не хотів лежати на землі, а бажав за
лишитися на тонкій гілочці дерева. Де- 
не-де ще залишалися зелені листочки, 
але красива осінь вже вишивала клени 
червоним, жовтим, срібним, золотим. 
Листочки ніби просили:"Виший нас зе
леним, нам хочеться жити". Але осінь 
есе далі й далі тягла золотаву нитку. 
Проте дерева хапалися за кожен лис
ток, бо не хотіли скидати свій наряд.

Дмухнув теплий вітер, пере
плутав моє волосся, схопив мене за 
руку й повів кудись далеко-далеко."Я 
не хочу йти!"- кричала йому, але вітер 
упевнено підштовхував мене все далі 
й далі. Я йшла по листі, воно котилося 
переді мною, вказуючи дорогу. Нахиля
ючись, хапаючи перші-ліпші листочки, 
я все заглиблювалась у парк. А ж  доки 
не дісталася до невеличкого озерця, 
що сховалось у самому куточку. Воно 
не було спокійним, як улітку. Розбурха
не осіннім дощем, кидало свої хвильки 
на берег. Вони бились одна об одну і аж  
постогнували. Раптом вітер вщух на 
мить, і втомлені хвилі заспокоїлись, 
зупинили свій біг. Плесо озера стало 
темним і гладким, тільки листочки, 
що так привітно підстрибували пе
реді мною щойно, нерухомо лежали на 
воді.

Усіх розквартирувала господи
ня Осінь.

Анд рійна к Оксана

Традиційно, на початку вересня кожного року проводиться 
Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних. Цього року він 
проходив поблизу міста - героя Одеси, у курортному містечку Сергіїв- 
ка. Сімнадцятий рік поспіль дружини юних пожежних зі всієї Украї
ни зустрічаються, щоб показати свою майстерність у пожежній справі, 
поділитися досвідом, позмагатись і познайомитись один з одним. Спон
сорами цього заходу є МНС України і Добровільне пожежне товарис
тво.

Конкурсна програма фестивалю складається з двох етапів:
1.) Концертна програма (конкурс «Візитка» і «Домашнє 

завдання»);
2.)Спортивно-туристичний конкурс «Безпечна прогулянка» 

(переправа, розкладання намету, медицина, орієнтування, «Влучний 
ствольщик»...)

Крім того було багато розважальних заходів для 
учасників(Відкриття фестивалю, Міс Фестивалю 2011, Містер Фести
валю 2011, Конкурс капітанів команд, конкурс плакатів на тему «За
побігти, врятувати, допомогти ».Веселі старти, Гала-концерт і Закриття 
фестивалю). Найбільш грандіозним з них було відкриття фестивалю, 
на якому були присутні поважні гості з Міністерства надзвичайних 
ситуацій України та Міністерства науки молоді та спорту, учасники 
різних шоу(переможець телепередачі «Шанс», учасники телепроекту 
«Танцюють всі» та «Україна має талант») та репортери відомих ук
раїнських телеканалів. Розпочалося все з параду: 4 пожежних дру
жини Одеської області крокували в формах вздовж плацу, а за ними 
представники команд з прапорами своєї області, учасники танцюва
ли флеш-моб, дивились концертну програму, після якої всі відвідали 
фуршет, а пізніше ввечері спостерігали за святковими феєрверками і 
танцювали на дискотеці.

Цього року мені пощастило потрапити у склад волинської ко
манди, яка має назву «Комікс». Ми дуже наполегливо готувались впро
довж усього літа, вклали немало зусиль для того, щоб гідно предста
вити свою область. Сценарій концертної програми писали самі, всім 
складом команди, обдумували дизайн костюмів, багато займались, го
туючись до спортивної частини і відповідно багато репетирували візит- 

та домашнє завдання.

На фестивалі ми познайомились абсолютно з усіма командами (їх 
було 27), брали участь у всіх розважальних заходах, насолоджувались 
відпочинком біля моря, виступали і отримували задоволення.

Переможцем стала команда ДЮП Одеської області «Чорно
морські рятівники», а всі інші 26 команд були лауреатами конкурсу. 
Кожен учасник отримав цінний подарунок (портативний БУГ)- програ
вач). Можу похвалитися, що в нашої області цього року є і призове міс
це -  З місце з медицини. Загалом представили нашу область чудово.

Коли ми приїхали до Луцька, нас зустрічав генерал та дру
жина пожежних області, а також кореспонденти телеканалу «Нова Во
линь».

Ці десять днів були настільки цікавими та насиченими, що 
коли прийшов час прощатися з новими друзями, з вожатими та з ор
ганізаторами фестивалю, всі думали, що море вийде з берегів, бо сліз 
було багато. Щоб передати всі мої враження після цієї поїздки не вис
тачить сторінок нашої шкільної газети.

М атул ько М арія



з Ліцеїст

Обираючи професію -  обираєш майбутнє
Розпочався перший місяць нового навчального року. 

Д ля восьмикласників це перший вересень у наш ому ліцеї, а для 
випускників, на жаль, останній. Це особлива, пам 'ят на для них 
дата, але т акож  і дуж е важлива, адж е вж е зараз вони повин
н і визначитися із вибором м айбут ньо ї професії. Керівництво  
нашого навчального закладу завж ди  іде назустріч своїм учням, 
саме т ому це стало хорош ою т радицією  щ ороку запрош ува
ти в ліцей предст авників з р ізних вищих навчальних закладів  
України. Така зустріч відбулася в суботу 10 вересня. Поспілку
ватися з гостями мали змогу не лише випускники, а й їхн і бат ь
ки, учн і інш их шкіл Нововолинська, сусідніх районів. Цього року  
ліцей приймав гостей з провідних навчальних закладів України: 
Національного авіаційного університету, Національного ун і
верситету харчових технологій, НУ «Львівська політехніка», 
Луцького національного технічного університету, Тернопіль
ського національного економічного університету.

Зустріч була досить цікавою т а конструктивною. 
Одинадцятикласники не лише дізналися про внут ріш ню робо
т у університетів, р ізноманіт ніст ь факультетів та викла
дацький склад, а й от римали повну інф ормацію  щодо такого 
важливого пит ання як організація підгот овчих курсів на базі 
нашого ліцею. Саме це пит ання було найбільш  обговорюва
ним, адж е відвідування курсів надає змогу ліцеїст ам ґрунт ов
но підготуватися до ЗНО, здобут и переваги та пріоритети  
при вступі. Така т існа співпраця з ВНЗ України п ідт вердж ує  
прест ижніст ь ліцею.

Після зуст річі баж аю чі мали змогу особисто поспілку
ватися з професорами з р ізних університетів, фахівцями м іж 
народного рівня. Безсумнівно, цей візит допоміг випускникам  
визначитися з вибором ВНЗ, надав стимул до навчання. Зви
чайно, їм  пот рібно прикласти чимало зусиль, аби досягти пос
т авленої мети. І головне -  не помилитися у своєму виборі, бо 
недарма каж ут ь: «Обираючи професію -  обираєш майбут нє».

Лагода Оксана

МАН
МАН(Мала Академія Наук)- це молодіж

на організація,яка сприяє розвитку дітей та за
охоченню їхніх досягнень.

Розумні,винахідливі молоді особис
тості мають можливість улітку поєднувати 
відпочинок з практикою та навчанням . Такими 
були для нас незабутні десять днів на березі си
ньоокого озера Світязь. Відразу ж  з нами почали 
працювати досвідчені психологи та найкращі 
вчителі,щоб зрозуміти наші плани та споді
вання щодо перебування у літній школі та з ме
тою познайомитись. Група МАНівців побувала 
на різноманітних екскурсіях,заходах,серед яких 
була подорож до села Зимне, Колодяжне, прогул 
янки по місту Луцьк та Володимир,побували на 
святі, присвяченому сторіччю «Лісової пісні».

Ми зупинились у найкращій базі відпо
чинку Волині -  «Козацький гарт». Наші вчителі 
вміло кожного дня поєднували активну пра
цю та відпочинок. З нами проводили найрізно
манітніші тренінги, ми займалися у гуртках, 
набиралися нових знань, дізнались багато нових 
фактів , коли досліджували життєвий шлях, 
долю, творчість Лесі Українки.

Кожного вечора була дискотека на 
пляжі озера та різноманітні змагання. Ціка
вості та неординарності усталеним табір
ним правилам внесли папа раці,що слідкували 
за кожним кроком майже три дні і три н о ч і. 
Проте усі із заволенням позували перед фото
камерами ,намагалися виглядати щосекунди 
якнайпрекрасніше,розуміючи ,що ми під актив
ним фотоприцілом.

Швидко промайнуло десять захоплюю
чих днів напруженої праці, і настав, як ми ж ар 
тували, наш «судний день». Ми мусили звіту
вати перед керівництвом М алої Академії Наук 
про наше перебування у «Гарті»,підтвердивши 
засвоєне своїми науковими роботами. Захист 
пройшов на ура і дав змогу новачкам, побачи
ти як проводяться дійства того роду. На згад
ку про відпочинок нам подарували сувеніри та 
методичні матеріали,а ще чудово проведений 
час,нових друзів та безцінний досвід.

Форманюк Тетяна



Ліцеїст

ІКЖІійНІ

Нлени ж у р іі^ а т ю  спосте^ігтот^^щ  
L ів'исТііупамшу̂ а^икІвп<сн1ку^у^Щ^ к  
в  - і -  -п~^т’ігнагороджуютьт  ■  ■  ■

У Нововолинському ліцеї 23 вересня від
бувся конкурс "Крок до зірок”. Учні усіх класів ста- 
оалися виступити якнайкраще і показати себе з 
ідн о ї сторони. Як завжди були на висоті таланти 
9-В класу. Новостворене тріо у складі Іванни Гузь. 
Віри Панасюк, Тетяни Відун “запалило” глядачів та 
суперників піснею "Вставай”. Це був най веселі
ший виступ на концерті. Дівчата вибороли І місце. 
Також підкорила сцену і зачарувала глядачів Зілін- 
тук Олена зі своєю піснею “Ні про що не жалію” 
зона отримала бурхливі овації і III місце. Багато 
і н ш и х  талантів побачила ліцейна сцена і публіка. 
Показала свій талант і Тетяна Бручко. Ця новенька 
\іцеїстка, учениця 8-А класу вразила журі піснею 
“Tell me why”. Найблискучішою конкурсанткою 
булла Тетяна Форманюк, учениця 10-А класу, яка 
посіла почесне І місце. Вона уже не вперше здо
буває призове місце. ЇЇ пісня "My medicine" ста- 
іа улюбленою для усіх ліцеїстів. На високому рівні 
представила себе Іванна Цюник. Вона заспівала 
пісню "Love You Like A Love Song". І це ще не усі та
ланти 10-А класу!!! На зорепаді талантів опинилась 
і Яна Панасюк. Вона виконувала популярну пісню 
30-х “You’re Simply The Best". Соєрідний виступ був 
у  Вадима Баку на. Він грав на гітарі та співав пісню 
“Да или...”. Виконання вразило усіх членів журі. З 
найкращої сторони свій 9-Аклас представила Бар- 
тощук Богдана. З піснею “Жар-птиця” вона посіла 
і місце. На завершення концертної програми була 
Світлана Царук. Вона заспівала пісню “Моя лю
бов”, яку було присвячено коханій людині.
Масу позитивних емоцій, гарного настрою нам 
подарували учасники конкурсу. Журі було в захваті 
від майстерності виконання, вокальних даних і 
творчих обдарувань учнів.

Бусько Богдана

В ибори 2 0 1 1

з* през ирентоЩ ліцею
Олегом Іжиком

-Що тебе підштовхнуло взяти участь і виборах?
-Ініціатором того, щоб я подав свою кандидатуру стали мої 

однокласники. Тож, фактично, вони і підштовхнули мене 
на цей крок. А ще хотілося б залишити якийсь слід у ліцеї 
Сподіваюся, мені це вдасться.

- Чим ти керувався, коли готував свою передвиборчу про
граму?

- Як звичайний учень ліцею, я сів і подумав, щоб хотілося 
змінити, щоб було цікавим для мене. Це по-перше. По-друге 
поспілкувався з друзями, однокласниками, проаналізував до
свід попередніх років і, враховуючи все це, написав передви
борчу програму.

- Чи відчував ти підтримку зі сторони своїх однокласників?
- Звичайно, я вважаю, що свою перемогу здобув завдяки їм 

адже вони мене постійно підтримували, допомагали.Я впевне
ний, що це наша спільна перемого.

- Кого саме ти вважаєш своїм головним конкурентом?
- У мене були достойні суперники, але конкуренція була у 

нас дружня.

- За кого ти віддав свій голос?
- Вважаю це питання провокаційним.
- Чи розпочав ти виконувати свою виборчу програму? Чи 

були внесені якісь зміни?
- Вибори тільки скінчилися. Я ще входжу в курс справи 

Кардинальних змін поки що немає, але якщо з'явиться в цьом 
потреба, то вони обов’язково будуть.

- Дякую, Олеже, за приємну розмову. Успіхів тобі!
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Мене з дитинства навчала мати 

У рідній школі з ранніх літ,
Я к Україну неньку поважати  

І шанувать учителів.

Вони в жит тя дають дорогу, 
Подальшу вказують нам путь,

І серце б ’ється від тривоги 
Нехай вони вічно живуть.

Моя матуся теж учитель, 
Вклонюсь низесенько їй я. 
Вона ж  жит тя мені дала 

І працю вашу буду шанувати, 
Матусенько рідна моя!

Учитель -  це одне з найдорожчих, що є у нашому житті. Щодня він нас 
навчає не лише якихось певних процесів, а й життю.

Отже, саме ми, одинадцятикласники, мали змогу відчути себе у ролі 
учителів, на день їхнього професійного свята. Розділивши посади і створивши 
певний учительський колектив, ми почали плідно працювати.

Ми звернулись до нашого президента Іжика Олега, який під час само
врядування займав посаду директора ліцею, і попросили поділитись вражен
нями.
- Я, як президент ліцею, задоволений у проведенні дня самоврядування. Новий 
учительський колектив плідно працював, знайшов порозуміння з учнями, с 
т акож добре опрацював навчальний матеріал.
- Що ви можете сказати про своїх заступників?
- Я цілком задоволений їхньою роботою,- посміхається Олег.
Недовго думаючи, ми вирішили взяти інтерв'ю у нашого того денного керів
ництва, отже, Якубська М.В. виконувала обов'язки заступника директора 
Петрук М.С.
- Скажіть, Маріє, як вам роль завуча? Які у вас враження від дня самоврядуван
ня? Чи важко бути учителем?
- М ож у однозначно сказати, що бути вчителем не так і легко! Проте з цим 
завданням ми усі справились. Особисто мені було не складно увійти в роль, 
адже я люблю скеровувати людей у правильне русло. Слід зазначити, що учні 
були підготовлені до уроків, учителі намагалися доступно подати новий ма
теріал. Дисципліна: завжди бувають якісь непорозуміння, проте ми з ліцеїс
тами знайшли спільну мову. М ож у впевнено сказати, що поведінка на уроках 
була зразковою. Дехто позабував шкільну форму, однак наші педагоги прове
ли із "забувайками" виховну роботу,- посміхається Марія.
Як відчувала у ролі заступника директора наша ліцеїста, Васильчук Зоряна!
- Спочатку робочого дня мені було трохи лячно, адже відповідальність за 
ліцей була покладена на нас -  завучів, на чолі з нашим президентом.
- Чи важко знайти спільну мову з колегами, бо ж  вони повинні були виконува
ти ваші розпорядження і звітувати вам.
- Колеги виявились дуже відповідальними людьми, всі вимоги виконували, про
водили уроки, викладали матеріал.
- Як сприйняли учні нових учителів?
- До речі, учні виявились дуже слухняними, ну не всі, звичайно, були і винятки, 
але в більшості все пройшло добре. Діти виявили розуміння до своїх старших 
товаришів, допомагали їм.
- Чи хотіли б ви у подальшому пов'язати своє життя з учителюванням?
- Можливо,- посміхається Зоряна, але ще не можу визначитись, учителем яко
го предмету я хочу стати.

Поспілкувавшись із нашим педагогічним колективом, можна ,нє 
задумуючись,сказати, що професія учителя - одна з найскладніших і відлові- 
дальніших. Нашим випускним класам сподобалось відчути себе у ролі наших 
наставників, і ми надіємось, що такі дні самоврядування будуть проходити є

Васильчук Зоряна

іВсє1пЮ]контролем?/.
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СЕРЦЕ ВІДДАНЕ ДІТЯМ
Нарешті! Сталося те, на що ми так довго чекали! У 

четвер, б жовтня, відбулася Обласна краєзнавча конферен
ція «Серце віддане дітям», присвячена педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського.

Підготовка до цієї конференції почалася досить серйоз
но (Деякі діти жартома говорили, буцім-то президент України 
разом із Верховною Радою приїжджає :). Напругу та величезну 
відповідальність відчували всі. На мою думку, це найгостріше 
пережили учасники драматичного гуртка «Діоніс» на чолі із 
Кравчук Галиною Олександрівною та вокальна група, яким на 
підготовку постановки було дано тиждень (!).

Окрім них, дуже вагомий внесок зробив гурток банду
ристів, керівник Сологуб Наталія Леонтіївна. Надовго у сер
цях гостей залишиться виступ директора ліцею Гутчинського 
Володимира Йосиповича. На думку гостей, найпам’ятнішими 
були повідомлення Літковець Світлани Василівни «Вихо
вання ліцеїстів через українські звичаї та обряди», Загре- 
ви Валентини Ярославівни «Мистецтво віддавати серце ді
тям», Луцюка Анатолія Михайловича «Сучасне осмислення 
постаті В.О.Сухомлинського» та Маслай Ганни Семенівни 
«В.О.Сухомлинський — видатний педагог, добротворець, при
родолюб». Безсумнівно, у пам’яті учасників конференції на
завжди залишиться згадка про цей день.

Переконана, усі учасники конференції заслуговують на 
величезну подяку за те, що гідно представили нам навчальний 
заклад перед гостями з усієї Волині. Шана вам та низький ук
лін!

Мальчевська Анна

ВІТАЄМО
У неділю  25 вересня у Волинському національному у н і

верситеті відбувся X IV обл асний  т урнір ю них м ат ем ат иків, 
на яком у наш а команда, до складу я к о ї входили: Д уд и к Аліна, 
Нест ерук Д арія, Л ящ ук Анна, Ш арада Світ лана т а Д ворак  
Назарій, зайняла I I I  місце.

Я к в першому, т а к  і в другому т урі збірна Н Т Л  « Ім 
пульс» м ала змогу поборотися із сильними суперниками. О д
нак, т иж день наполегливої підгот овки не пройшов марно, і 
ліцеїсти проявили себе на високому рівні,

Змагання були дуж е цікавими та захоплю ю чими. За
вдяки їм, ко ж е н  з н аш о ї ком анди набрався досвіду.

Добрий почин підт римали ком анда - ю них біологів  
( I I I  м ісце виборола ком анда ліцеїст ів у складі : Ц иренніко- 
ва Олександра, Боця Романа, Горніка Івана, Смолінчука Вла
дислава, Клец А нни), та ком анда ю них економ іст ів ( I I  м іс 
це - Ковалик Андрій, Л и сю к Анаст асія, М ах н ю к Анна, Тишко  
Олександр, Гамот а Роман).

У  Львівській опері відбулась урО‘ 
чиста академія з нагоди 350-річчя 

університету ім. І  Франка

11 жовтня один із найдавніших уні
верситетів України -  Львівський націо
нальний університет імені Франка святкує 
350-літній ювілей. Д о Львова прибуло чи
мало гостей з України та світу. Серед де
легацій в урочистостях прийняли участь 
представники нашого ліцею.

Університет має амбітні плани 
стати одним із провідних навчальних за
кладів Центрально-Східної Європи, планує 
створити ефективну систему управління 
і домагатись автономії.

Історія університету у Львові почи
нається з XVII століття, започаткованого 
указом польського короля Яна II Казимира. 
Тоді працювали лише два факультети  -  

філософський і богословський. На початку 
XX  століття Львівський університет роз
ташувався у будинку Галицького сейму, 
який обіймає донині. Університет пережив 
чимало сумних сторінок у  своїй іст орії 
-  закриття, переслідування професорів і 
студентів.
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чпі 8-их класів.

і ^ В а  у е их класів.

Після закінчення змагань біля 
наметів обов'язково розпалювали 
вогнище, ділилися враженнями і прос
то вдивлялися у нічне зоряне небо 
і мріяли. У всіх залишилися приємні 
враження. Цьому сприяли підтримка 
директора ліцею -  Гутчинського В. Й., 
гарна погода і спортивний азарт.

Скоцик/1. А.

ОБЖ
У л іцеї з 6 по 11 жовтня 

проходив «Тиждень електро- 
ефективності». Під час Тижня 
був проведений контроль за 
електроспроживанням, теп- 
лозбереженням, ощадливим ви
користанням т еплої та холодної 
води. Були проведені рейди-пере- 
вірки раціонального використан
ня електроенергії. Також були 
проведені й бесіди: «Паливна 
промисловість», «Енергозбере
ження -  досвід, проблеми, перс
пективи».

Ліцей спортивний
Спорт — невід ’ємна частина 

життя усього людства та нашого лі
цею. З нового навчального року ми віві- 
Ьусчо різноманітні секції: волейбол, 
баскетбол, футбол і т.д.. чимало спорт
сменів вийшло зі стін нашого дружнього 
закладу. Павлович П., Кузьмич А. Клин І., 
Кміи О., ГнатюкП., Штик В., Смаль М., 
Заворотинський А.. ДорощукА., Терещук 
О. Усі вони “виставляли ” наш ліцей на 
місце пошани. Щиро сподіваємося, що 
!вони здобудуть визнання і в студентсь
кому середовищі.

Сьогодні ж  ми знаємо імена ві
домих нам і новеньких ліцеїстів, які здо
були наше визнання.

За вересень відбулося чимало 
змагань. То ж хочу оголосити класи та 
\)еякі імена, що етапі переможцями.

Баскетбол( стритбол):учні 9-І І 
класів.
'І місце - учні 11-В класу: Пінчук М , Ан
тонюк Н..
'II місце - Шлейн М., Жук Н. - у ч н і  10-Г 
класу.
III місце -  учні 11-Г класу: Дибаль Р., 
Пулюс О.

Футбол: учні 9-х класів.
I місце - 9/В
II місце/- 9-Б
III місце - 9-А

Футбол:
’/  місце -  8-А 
!1.1

боролися за честь м. Нововолинська. У 
^вересні відбувся туристичний зліт біля 
\>зера Згорани. Склад нашої команди: 
'Петрук М.А., Гнатюк О.В., Кривицький 
О.М.. Петрук Т. Ф.. СкоцикЛ.А., капітан
команди -  Сологуб О. Б.

Ми щиро ВІТАЄМО усіх зі здо
бутими перемогами. Можу ще сказати: 
“Спортивний адреналін вирує у  кожного 

у  душі! Що ж, удачі та наснаги!”

«Туризм нас єднає»
Саме під таким гаслом прохо

дили вчительські туристичні змаган
ня на березі мальовничого озера Згора
ни. Команда Нововолинського ліцею у 
складі, Петрука Михайла, Кривицького 
Олега Миколайовича, Скоцик Людмили 
Анатоліївни, Гнатюк Олени Василівни, 
Петрук Тетяни Федорівни та капіта
на команди Сологуба Олега Богданови
ча приклала всі зусилля, щоб поверну
тися до дому з нагородою. Кожен день 
відбувалося декілька конкурсів і зма
гань, і у всіх ми брали активну участь. 
Розпалювали вогнище, будували на
мет, вилазили по похилій скелі, їздили 
на велосипедах і всі ці етапи змагань 
проходили із шаленою швидкістю, 
так як команди суперників були дуже 
сильними. Цікавою сторінкою змагань 
було плавання на байдарках. Команда 
у складі Скоцик Людмили Анатоліїв
ни та Гнатюк Олени Василівни вибо
рола у напруженій боротьбі почесне 
третє місце. Звичайно були і розваги. 
«Козацькі забави». Така назва була у 
конкурсу, в якому всі учасники коман
ди намагалися пройти якомога біль
ше перешкод, щоб завоювати призові 
бали. Стрибали у мішках, перелазили 
через канати -  далеко не весь перелік 
цікавих конкурсів.

З 10.П О І4  жовтня прохо
див « Тиж^нЩ знань безпеки жит
тєдіяльності». , Проводилися 
бесідтщодолвивченняіправил до- 
рожнього рухуДправилДезпечно- 
го поводж ення/згазом ^лект ро- 
приладамиДвибухонебезпечними, 
отруйними речовинами. Озвуче
ними були такі теми, як: «Прави
ла поведінки під час прогулянки 
в ліс», «Обережно, сказ!». Були 
також проведено тренувальне 
заняття: «Перша допомога при 
нещасних випадках».

Тетяна Масловська
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щ Тід куравлі,, / їх<прощ альніісурм иг 1 ^  
Тих<відлітань*сюїпіа г о л у б а ^ & Д ЇКУ**»*̂ '<дра— —і— у  •: ' • • » 'Л р іЦ

Д ^ ашягне^(Зоа^ с-еУ  і;с ^ руж т^* і
^ ^ р кнеЧгн^трунш пальчикощ верб г ^  
СумнаТарфістко -  рученьки[вербові! -  
щ'^лсгсаШ'ллечі вк'утана^Щтуман. 

Зіграй м ені мелодію лю бові, 
ту, без ко т р о ї холодно, словам. 
З іг р а й м е н іД с і^ ій їплаФ  ка л и н и .^  

^ Ш ^ іг ^ щ у с е ^ щ о ^ т & б е^ п ^ ш у. 
^ і н е ^ ^ и п ^ в и й ^ к л ю ^ а т у р а в л иний
^^^гю бі[над]лолемІ&]не6іІнапиш уЩ ш л  
іТ» і »вТі - "ЗЛ іна 'Кост енко

Творець навколишньої краси
г и  *
Г ] ^

•  Цього року 
9 жовтня 

відзначається 
’■\К день художникаі

Ось і попрощались із нами літні 
канікули. До українців прийшов новий нав
чальний рік. Проте у багатьох країнах сві
ту Перше вересня святкують по-різному.

Іспанія.
У цій країні немає визначеної дати 

першого дзвоника. Усе залежить від ...уро
жаю. Поки його не зберуть, учні до школи 
не підуть. Однак, існує єдине обмеження: 
навчальний рік має початись не пізніше, 
ніж 1 жовтня.

Франція.
Тут усе майже так, як  і в нас: у 

більшості учнівських закладів навчальних 
закладів навчальний рік починається 1 ве
ресня , тільки у деяких він розпочинається 
15 числа цього місяця. У Франції учні вчать
ся лише по 4 дні на тиждень, але навчатися 
тут у прямому сенсі важче, ніж у нас -  се
редня вага рюкзака-15(!) кілограм.

Австралія.
У той час як ми поспішаємо за бу

кетами для вчителів, австралійців тільки 
відправляються на канікули. Цей період 
якраз припадає на їхнє Різдво. Особливої 
форми форми школи цієї країни не мають, 
тому учні стоять на урочистій лінійці у 
джинсах і звичайних футболках.

Японія.
У цій країні учні майже не відпочи

вають. Навчальний рік японці розпочали ще 
з квітня. Таку дату вибрали невипадково, 
адже саме в цей час цвіте сакура. На уроки 
приходять о 8.30, а додому ідуть аж уве
чері, і то лише після того, як  поприбирають 
класи. На свято Першого дзвоника, як  і на 
кожен урок, учні приходить у спеціальній 
шкільній формі. Крім того, кожен понеділок 
розпочинається із урочистої лінійки перед 
навчальним закладом. Цюник Іванна

Вже багато років в ліцеї працює талановитий художник 
вчитель Анатолій Васильович Жуков. Багато чудових картин нама
лював він за своє .життя, а деякі з них стали окрасою ліцею.

Нинішні вихованці ліцею, що відвідують художню студію 
Анатолія Васильвичи, висловлюють щиру вдячність наставнику за 
те, що вселяє гуртківцям віру в себе й надію, що мрія стане реальніс 
тю. І в.же вони радять своїм ровесникам зазирнути в себе й відкрити 
безліч незвіданих талантів, які породжують необмежені можли
вості.
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