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По Пня вчителя

0 <£т
Л и с тя  пожовкле - червоне, багряне 
І пора року кохана загляне 
Сонце ще с віти ть , та так вже не гріє 
Дощ накрапає, та не холодіє.

Скоро вже листя все пооблітає 
Та воно для нас немов в танці кружляє 
Д и вл ю с ь  у вікно -  он листок полетів, 
Туди він заглянув, туди захотів.

А гляну у небо - пташки відлітають 
Та нас ненадовго вони покидають 
Журливо летять, бо не хочуть летіти,
Та знають, інакше не можуть зробити.

Осінь - задумлива, щира пора,
Та люди не бачать від неї добра 
Подумай, вдивися і глянь у вікно,
Там - не картинка, а справжнє добро.

Моя перша вчителька
Із дитсадка вела мене дорога,
У рідну школу, у мій перший клас. 
Але в душі таїлася тривога:
«Хто так, як мама, там зустріне нас?» 
Чий ніжний погляд і ласкаві руки, 
Покажуть літери, складуть їх у слова. 
Хоча важким був той граніт науки, 
Тепер про це лиш спогади сплива. 
Найперша вчителька -  
це моя друга мама.
Яка оберігала від біди.
Над зошитами ночей недосипала,
А з нами доброю була завжди. 
Світло-зелені очі ласкою світились 
І усмішка приємна на устах.
Легка хода і досі не змінилась,
І досі бачу образ цей у снах. 
Учителько моя, немов промінням 
Ти зігрівала кожного із нас 
І незбагненний світ ставав відомим, 
Коли заходили до нас Ви в клас.

Богдана Копець

Сьогодн і 1-е вересня, і я вкотре іду до школи. Сонячний ранок та 
веселе щ ебетання птахів проводжають мене.

Як  і сотні інш их д ітей іду з нетерпінням: так хочеться побачити 
сво їх однокласник ів , що стали за минулий рік щирими друзями, вчи
телів - мудрих наставників. Нові учн і трохи тривожно ідуть у нові кла
си і скоро зрозум іють, що всі ми станемо командою , у яко ї одна мета 
-  отримати знання.

Ось і подвір 'я л іцею . Веселою , гом інкою  зграєю  стоять учн і, що по
доросл іш али за літо. Поруч стоять усм іхнен і вчителі.

Та ось усе замовкає - і залунав перш ий у цьому навчальному році 
дзвоник, що вкотре нас закликає до серйозності і в ідповідальності.

Валентина Федина

Сьогодні у
День захисника 
День здоров’я ... 
Наші випускники .
Бал олімпійців.....

МАН



Ліцеїст

КЕОЭПЩЖ
ліцеїстів

навчальних
Уже стало традицією у Нововолинському ліцеї- 

інтернаті починати навчальний рік зі знайомства 
одинадцятикласників із представниками вищих нав
чальних закладів.

Адміністрацією ліцею були запрошені викладачі 
Київського національного авіаційного університе
ту Самсонюк В.Г. і Варивода Ю.Ю., НУ «Львівської 
політехніки», ЛНУ ім.Івана Франка, Київського НУХТ 
Кудіна В.В., Бандуренко Г.М., Федаєва И.О., Новово- 
линського факультету ТНЕУ Завірюха П.Ф., Андруш
ко О.М., Щур Т.Г. (ЛАУ). У переповненій актовій залі 
зібралося чимало людей. Були присутні не тільки 
ліцеїсти, а й старшокласники з інших шкіл, батьки 
та всі зацікавлені особи. Одинадцятикласники мали 
змогу отримати детальну інформацію про провідні 
заклади України та визначитися з вибором потрібно
го факультету певного освітнього закладу. До уваги 
присутніх були представлені презентації ВНЗ.

Після закінчення зустрічі одинадцятикласники та 
батьки могли ознайомитися з детальнішою інформа
цією про ВНЗ із буклетів.

Ми вдячні дирекції за такі зустрічі, адже саме це 
допоможе у виборі майбутнього навчального закла

ду-
£  Тетяна Форманюк

М іністерство освіти і науки, 
молоді і спорту інф ормує

Додаток до листа Львівського регіонального центру оцінювання 
якості освіти 20 .09 .2012 № 548/03-29

У М іністерстві освіти і науки, молоді та спорту України підписано 
наказ від 23 .08 .2012 № 943 «Про зовн іш нє незалежне оцінювання 
навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до ви
щих навчальних заклад ів України в 2013 році», відповідно до якого 
абітурієнти 2013 року мають право :

- пройти тестування з таких предметів: укра їнська мова і л і
тература, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, 
географ ія, ф ізика, х ім ія, рос ійська мова, світова л ітература, одна 
з іноземних мов (за вибором): англ ійська, н імецька, ф ранцузька, 
іспанська;

- скласти тести не більше як із чотирьох предметів.

Тести для зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, 
всесвітньо ї історії, математики, біології, географ ії, ф ізики, х ім ії б у 
дуть перекладені кримськотатарською , молдовською , польською, 
російською , румунською , угорською  мовами; св ітово ї л ітератури - 
російською  мовою.

Бажаємо усп іх ів  у підготовці до ЗНО - 2013! Для довідок:

Сайт УЦОЯО - w w w .testportaI.gov.ua;
СайтЛ РЦ О ЯО  - w w w .lvtest.o rg .ua; е - т а і і :Ме8І(й)/етаі1 .сот;
Телефон «гарячої л ін ії»ЛРЦОЯО - 032 2422660.

Адміністрація ліцею

У першій половині вересня відбулася настановна конференція НТЛ 
«Імпульс». До ради вибрали представників від кожного класу, а саме: 
Шевчук Юлію (8-А), Климчук Олену (8-Б), Супрунович Вікторію (9-А), Са- 
чук Руслану (9-Б), Юрчук Марію (10-А), Кононович Марію (10-А), Пемпка 
Дмитра (10-Б), Оніщука Володимира (10-В), Семенюка Михайла (Ю Т ), 
Цюнник Іванну (10-А), Мигаса Сергія (11-Б), Дворака Назара (11-В), Ан- 
дрієнка Ігора (11-Г). Також був вибраний президент НТЛ, ним стала Ок- 
сенюк Богдана.

На зборах вирішували, що повинні робити члени «Імпульсу» потягом 
2012-2013н.р. Зі вступним словом до членів товариства звернулася Ок- 
сенюк Богдана.

Також були присутні керівники секцій, які діють в стінах ліцею. Вони 
розповіли, яка кількість дітей відвідує секції, коли вони відбуваються, 
скільки часу тривають і т.д.

Ті учні, які в минулих роках були членами НТЛ «Імпульс» поділилися 
своїм досвідом, щодо товариства. Вони сказали, що потрібно користува
тися сім, що дає життя і були дуже раді, що нові ліцеїсти приєдналися до 
них. У кінці зборів учні подивилися фільм про «Імпульс», який був знятий 
у минулі роки. Вони дізналися багато нового і цікавого. Відвідуючи това
риство, ліцеїсти будуть розвиватися і навчаться працюв^и у команді.

Вікторія Ковальчук

Наша участь у  турнірі І
23 вересня, у Луцьку проходив 15 об

ласний турнір юних математиків. Наша 
команда прибула туди вранці, і ми відра
зу пішли на відкриття. Після цього нас 
розподілили на групи. Не скажу, що до 
групи потрапили слабкі команди. Володи- 
мир-Волинський та Рожищанський район 
-  ось наші суперники у першому турі. На 
початку нас привітали, пройшло ще одне 
жеребкування. І нам випала честь допові
дати першими. Йшла запекла боротьба, 
ми всі були у напруженості до останнь
ої миті, адже значно відставали перед 
виставленням оцінок воманді Володими

ра-Волинського. Але нам вдалося вирвати 
перемогу і обігнати головного суперника 
на 15 балів.

У другий тур вийшло 8 команд з 19, ми 
були серед них. У цьому турі запекло зма
галися сильні команди: Луцький район, 
Волинський ліцей-інтернат та команда 
міста Нововолинська. На жаль, тут нам 
перемогти не вдалося, адже після певної 
кількості відмов у нас впав коефіцієнт і за 
доповідь ми отримали менше балів.

Після закінчення другого туру ми поп
рямували додому. Наступного тижня нас 
чекав приємний сюрприз, про який ніх

то не здогадувався. У нас - третє місце! 
Щастю не було меж. А капітан команди, 
Шабада Світлана, посіла третє місце у ін
дивідуальному заліку.

Турнір -  хоч і втомлива напружена пра
ця, але корисна для кожного, адже ти 
дізнаєшся чимало нового при підготовці 
до виступів. Заводиш нових друзів і добре 
проводиш час. Хотів би подякувати вчи
телям, які нас готували, Тетяні Василівні 
Тесленко, Леоніду Михайловичу Малі- 
кову, Оксані Сергіївні Бойко та Ярославі 
Іванівні Хилі.

Денис Руденко

http://www.testportaI.gov.ua
http://www.lvtest.org.ua
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Шкільне життя неодноманітне. Воно, як 
і кожна річ, потребує змін. Так сталося, 
що і життя нашого ліцею змінила одна ці
кава подія - це вибори президента школи, 
які відбулися 18 вересня. Кандидатами 
були учні одинадцятих класів: Борисюк

Вибори президента ліиейного братства
Ірина, Андрієнко Ігор, Боць Роман, Дво
рак Назар, Сеньчук Василь. Ще на по
чатку тижня стартувала активна передви
борча агітація, у якій кожен представник 
ознайомлював учнів ліцею зі своїми пла
нами та програмою. А у вівторок кожен

кандидат сказав свою промову у актовому 
залі. І ось результати: Сеньчук Василь за 
підрахунками голосів обраний президен
том ліцею.

Інтерв’ю з президентом л іц е ю ’ 
Сеньчуком Василем:

- Що тебе підштовхнуло взяти участь ! 
у виборах?
- Перш за все, поради друзів, які спочатку • 
жартома, а згодом все серйозніше напо- • 
лягали на тому, щоб виставити свою кан- 
дидатуру.
- Чим ти керувався, коли готував * 
свою передвиборчу програму? •
- Побажаннями учнів, які краще за всіх • 
знають, що їм потрібно, а також порада- * 
ми вчителів, ну і як же без власних до- 
ми елі в? І
- Чи відчував ти підтримку зі сторони \ 
однокласників? *
- Звичайно, вважаю, що здобув свою пе- /  
ремогу завдяки їм.
- Кого ти вважаєш своїм кон курен 
том?
- Конкуренти усі сильні, але ворожнечі 
між нами не було, особисто я до останньої 
хвилини хвилювався. ’
- Чи почав ти вже виконувати свою .* 
програму?Чи були внесені якісь змі-.* 
ни?
- Так, деякі обіцянки вже здійснюються. 
Але основні зміни будуть внесені згодом.
- Дякую за таку приємну розмову. Ус- .* 
піхів тобі!

Оксана Матвійчук  •

У Нововолинському ліцеї-інтернаті 
28.09.2012 року відбувся урочистий 
захід - «Крок до зірок». Л іцеїсти де
монстрували свої таланти. Усі учні 
справили на глядачів незабутнє вра
ження. Особливо учениця 10-А класу 
Бартощук Богдана, яка зворушила сер
ця усіх присутніх піснею «Ой не світи, 
місяченьку». Учениця 10-Б класу Ди- 
канська Анастасія декламувала вірш 
своєї однокласниці Ковальчук Вікторії 
«Щоденник». Журба і сум з'явилися в 
очах глядачів через невеселу історію 
оповідачки. Учень 11-В класу Ковалик 
Роман співав пісню «Кульбабки», яка 
змусила замислитися над швидкоплин
ністю людського життя. Учениці 11-А 
класу Панасюк Яна та Форманюк Те
тяна вразили своєю імпровізацією. Це 
був найнезабутніший виступ на кон
церті. На завершення вечора нас в ідві
дали гості, група «Upgrade», до речі, 
солістка цієї групи Форманюк Тетяна, 
учениця 11-А класу. Вона запалила 
зал своєю енергією.

Увесь час в актовому залі панува
ла святкова атмосфера. Глядачі ви
явили високу активність у підтримці 
учасників. Вельмишановні журі були 
креативні у своїх рішеннях, чесно на
городили усіх учасників заходу. Цьо
горічний конкурс «Крок до зірок» лі- 
цеїсти-випускники визнали найкращим 
за останні 4 роки.

Катерина Кудацька



Ми ангели попелу, що вкрився росою. 
Обрізав хтось крила мені із тобою.'
Та ми і без крил навчимося літати-----
Як вчились кохати, прощати й страждати.

На землю впадемо гіркою сльозою,
І плакати будем росою дрібною.
Без крил -  але з серцем!..

Без крил -  та з душою!.. 
Народжені попелом... І вмиті росою...

Аліна Вавринюк 

$ $ $

Театр мрій.
Хтось -  роль, хтось -  сценарист. 

Хтось -  чашка кави.
Хтось - гарячий шоколад. 

А я, напевно, лиш осінній лист,
Що знов танцює сам, закинутий в цей зал.

Розбиті вікна. Вени тихо ріже скло.
Хтось грав тут ролі, я танцюю тут пісні.
І щастя грало тут, але чомусь пішло.
В минуле мчаться мрії-поїзди.

Вокзал загублений, як згублене життя. 
Остання станція. Я сходжу на перон.
«Театр мрій». А тут моя весна.
Німий театр... Моя біль, мій сон.

Аліна Вавринюк

Ти стоїш всередині безлюдного поля, 
Вдивляєшся в небо, розглядаєш зірки,
Ти так волі чекала і от тобі воля,
Ти хотіла радіти, та все навпаки.
Твоє серце б'ється повільно,
Ти у полі сама, почалася гроза.
Тебе не лякає ця блискавка, грім,
Ти не знаєш, що буде далі,
Ти готова розповідати усім,
Що воля- синонім печалі.
Ти йдеш і шукаєш якоїсь хатини,
Ти змокла і змерзла, хочеш тепла, 
Навколо нема ні одної людини,
Ти не пам'ятаєш, як сюди йшла.
Дістатись додому- неможливо,
Тебе тут ніхто не знайде,
Майбутнє уже тобі неважливе,
Може, воно взагалі не прийде.
Блискавка вдарила, ти ледве стоїш,
На сіре небо зі страхом подивилася, 
"Боже, спаси!"- плачеш, кричиш,
Через хвилину гроза припинилася.
Ти впала на землю, заплакала,
І так довго молилася Богу,
Хустину в руці зіжмакала,
Бо ще відчувала тривогу.
Піднялася і знову пішла,
Додому, далеко, далеко,
Знайому стежину знайшла,
Ти рада, нарешті -  безпека.

Ірина Тишковець

Знов твій виступ. Захоплені оплески. 
Сонце грає своїми мінорами.
Ти мій майстер без сорому й совісті.
Ти талант грати скрипкою й долями.

Ти -  як небо. А дощ -  твоя музика.
Як художник, що грається нотами.
Ти буденний, тож мрії не збудуться.
Кожен день час замірюєш кроками.

Ти -  мій скульптор. Ліпив мене звуками.
Я -  твоя нескінченна мелодія.
Та нікому не дав мене слухати,
Й слухав інколи з виглядом злодія.

Ти -  творець, і ти твориш цю музику. 
Граєш долями й рідше все -  скрипкою.
В голові твоїй спогади крутяться,
А у музиці хочеться зникнути...

Аліна Вавринюк

ійовок

Очі відкрий. За них заплаче дощ сліпий. 
Він буде біль на вікнах малювати.
Німі слова у тишині німій.
Його картини нас навчать прощати.

Ти поглядом мені співатимеш пісні.
Твій біль тече по венах стертих ліній. 
Щасливий ти, хоча і у вві сні.
В очах згубилось небо темно-синє.

Ти бачив його край. Летів?! Тоді літай! 
Ночами рвеш старі пожовклі фото...
Ти -  ангел. Та твій світ -  не рай.
А крила тихо мочать у болото.

Ніхто і не просив, та ти їх всіх простив. 
Віддав свої думки в обійми ночі.
Це замість тебе вчора вітер вив,
А зараз листям плаче божевільна осінь...

Аліна Вавринюк

ійовойс 1 1 1

А сльози, народжуючись,
мовби пропалюють душу. 

В них дзеркало болю,
в них мрії, видніється страх. 

Вони з серця цвяхи
болючі витягують. Мусять. 

Вони мовчазні. В них є сенс.
Більший сенс, ніж в словах.

Ми можем забути усмішку,
та сльози -  ніколи. 

Ми можем забути себе,
та з ким плакали -  ні. 

І сльози вплітаються тісно
в усі наші долі,

У всіх є моменти,
де щастя приходить хіба що у сни...

Аліна Вавринюк

Страждання чи кохання? 
Ненависть чи любов?
Ці два страшні питання, 
Нахлинули вже знов.

І як же мені бути? 
Неначе і люблю.
А може все забути?
Чому ж так не зроблю?

Вікторія Ковальчук

Запам'ятайте світ таким, яким він є 
З травичкою зеленою, кущами,
З дощем, який із неба часто йде.
Із повними пшеничними полями.

І сонечко яскраве пам'ятайте 
Й не покидайте річечку малу.
І небо синє ви не забувайте,
Адже воно одне на всю землю.

Вікторія Ковальчук

Ліцею, мій друже!
Я дякую дуже,
Тобі за турботу,
Натхненну роботу.
За ці чудові,
Можливо, й казкові,
За друзів нових,
Таких дорогих,
За праці, знання,
За вчення до рання,
За все тобі дякую дуже,
Ліцею, ти вірний мій друже!

Вікторія Ковальчук

іЧиМ
у С
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/  Ліцей. Він завжди вабив до себе ро- 
/  зумних людей. Привабив і мене. Екза- 
I мени були не легкими. Та я вправно 
\  їх пройшла.
І Перші дні були досить приємні . 

|  Ми знайомились із вчителями та од- 
I нокласниками. Дивувало й те, що усі 
? ходять у шкільній формі. Ми є наймен

шими у ліцеї.Тому всі ставляться до 
нас лагідно, проте ми інколи змушує-



5 Ліцеїст
творча сторінка

ліцеинопо

Коли над нашим ліцеєм сяє яскраве со
нечко, усе тут здається безмежним раєм. 
Навіть учитися стає приємно.

Приходиш у цю скарбницю знань 
-  і серце не витримує: починає співати. 
Саме в такі сонячні дні у ліцеї найбільше 
натхнення. Тоді дивишся на стіни нав
чального корпусу, обкладені тілесною 
плиткою, і бачиш неначе луску на тілі 
величезної істоти -  споруди. Друга час
тина будинкотіла багряна, бо викладена 
з червоної цегли. Якби я змогла глянути 
на ліцей згори, з висоти пташиного по
льоту, то, напевне, він здавався б мені 
схожим на гігантську ящірку, яка повзе 
до верхівки гори, туди, де красується 
диво-собор. А могутні дерева круг ліцею, 
можливо, виглядали б, як травичка.

Не секрет, що колись на місці різно
барвного квітника з коридору можна 
було побачити старовинну скульптуру. 
Я й досі собі уявляю міцного чоловіка, 
який бореться з якимось звіром, може, 
цей силач хоче побороти схожого, тільки 
меншого, ящура.

Але зараз круг ліцею лише клумби зі 
скромними, але рідними квітковими кра
сунями. між клумбами снують стежинки, 
вони нас ведуть до добра. Тут можна по
чути спів пташок, які радіють, що співа
ють саме у ліцейному саду. Колись мені 
наснився ліцей узимку, він здався мені 
ще красивішим, наче я не у сон порину
ла, а у гарну білу казку, яка вабить кож
не око. Дивно, але в тому зимовому сні 
було чутно щебіт сотень пташок. А коли 
я прокинулася, то зрозуміла, що то ди
тячий щебіт. Того ранку я написала такі 
рядки:

Ліцею, тебе сотворила природа.
Безмежно красива

твоя різнобарвна врода!
Ти наче мурашник для тисяч діток.
І рід твій великий -  на сотні гілок.

І правда, для тих, хто любить науку, 
легко повірити, що ліцей створений са
мою Природою, щоб милуватися під Сон
цем Знань.

Вікторія Бобик

ш л іц е ї і™,

« лмо цих добрих вчителів сварити нас.
Було незвично ходити по класах, адже 

у моїй школі ми ходили окремо тільки на 
фізику та хімію.

Мені подобається слухати високок
валіфікованих вчителів. З їх слів я ро
зуміла геть усе. Я зовсім не шкодую, що 
я пішла в ЛІЦЕЙ.

Він дарує мені щастя та розум.

Ірина Корнійчук

а г е й * *

Одинадцятого жовтня весь світ свят
кує День ветерана. З нагоди цього свя
та, адміністрація ліцею видала наказ 
відвідати ветеранів Великої Вітчизняної 
війни та привітати їх. Ось і нам випала 
можливість завітати в гості до одного 
з героїв. Він живе відносно недалеко 
від ліцею, проте ми, відчуваючи знія
ковілість та невелике переживання, 
довго не могли насмілитись відчинити 
хвіртку ветерана: усе прокручували у 
голові питання, налаштовували себе 
на хороший настрій, щоб не засмутити 
своїми «допитами» героя. Усе-таки, пе
ресиливши свій страх, повільно зайшли 
і постукали у двері. Нам відчинив ста
ренький, сухорлявий дідусь із сумни
ми, глибокими очима та сивиною на 
скронях. Ми затамували подих...на очі 
навертались сльози. Тремтячим голо
сом привітали героя та попросили його 
відповісти на декілька наших питань. 
Проте ми ще навіть і не здогадувались, 
що розповість нам цей милий дідусь.

Виявилось, що Микола Захарович 
потрапив на війну в досить молодому 
віці. Воював на Першому Українському 
фронті у 253-тій стрілецькій дивізії під 
Губином. Отримав поранення в голову 
та ногу. Після поранення опинився у 
підвальному приміщенні без свідомості. 
Сан-інспектор надав першу допомогу і 
подав води. Потрапивши у госпіталь 
після поранення, повернувся у війсь
кову частину. Брав участь у штурмі 
Берліну, після того дійшов до Праги, 
де відсвяткував День Перемоги.

На жаль, уже відійшли у вічність бой
ові товариші та дружина нашого вете
рана. Ця історія надзвичайно вразила 
нас, сльози самі котилися по щоках... 
Микола Захарович повідомив, що хоча 
його коханої вже немає на цьому світі, 
він має двох прекрасних доньок, внуків 
і правнуків, вдома, на подвір'ї біля ха
тини, його завжди чекає улюблений 
котик.

З хатини ветерана віяло самотністю, 
від розповіді щемило серце... Ми зро
зуміли і зробили для себе висновок: 
війна -  не жарти. Це найстрашніше, 
що може статися з молодою людиною. 
Ламає долі, калічить життя, забирає ще 
зовсім юних у свій смерч, а звільняють
ся звідти лише найстійкіші, найщас- 
ливіші, ті, хто вистояв у смертельному 
бою.

Тетяна Форманюк, 
Яна Панасюк

М и т і

Маленький хлопчик, років з п'ять,
У ті часи пішов гулять.
Він радісно стояв і усміхався,
Жив безтурботно і нічого не боявся,
Та повернувся і побачив мертву матір 
І німця, який вбив ї ї  у хаті.
Він втік від нього і вхопив сестричку 
Маленьку свою двохрічну Марічку.
Він біг і плакав, утікав далеко 
І лиш у небі бачив він лелеку.
Утік, сховався, пригорнув сестру,
Таку рідненьку й серцю дорогу,
Лишився сам, немає й батька,
Ні тітки рідної і навіть батька,
Лиш плакати залишилось йому.
І він не розумів: "Все це чому?".
За тиждень повернувся вже додому 
Зайшов у хату, після їхнього розгрому,
Та в хаті було пусто і тривожно,
На серці було в хлопчика - морозно 
Він накормив сестричку, сам поїв 
І лиш тоді він зрозумів,
Що для сестри він має жити 
І буде він для неї все робити.
Таке було життя у ті часи,
Боялися усі війни.
Та хлопчик через неї рано став дорослим, 
Для когось може випадок курйозним 
Здається, але він не так вважає. 
Сестричка, виросши, цього не знає.
Війна пройшла, живуть вони удвох,
Ніхто й не ступить на їхній поріг 
Її забули, як жахливий сон,
І перейшли майбутнього кордон.

Вікторія Ковальчук
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Творча людина творча в усьому
Приємно, коли на канікулах навчаль

ний рік нагадує про себе хорошими 
сюрпризами. От, наприклад, для моєї 
однокласниці, учениці 10-А класу Но- 
воволинського л іцею-інтернату Анни 
Мальчевської літо почалося з поїздки 
до Варшави. Цю приємну екскурсію  
Консульство Республіки Польща нада
ло Ані в якості призу за перемогу на 
конкурсі читців польської поезії імені 
Януша Корчака.

Захід проходив у Луцькій гімназії №4 
ще 20 квітня. У цьому навчальному за
кладі учні називають себе «золотими 
комірцями» і польську мову вивчають 
із 2 класу. Тож конкурувати з луцькими 
гімназистами і представниками інших 
волинських шкіл було нелегко, але ак
торський талант і наполегливість Анюти 
допомогли їй вибороти 3-є місце.

Після цієї перемоги Аня стала учас
ником шоу «Таланти Нововолинська», 
яке організували ентузіасти з нашого 
Палацу культури. Там моя однокласни
ця декламувала уривок із драматичної 
поеми Лесі Українки «Одержима».

Варто зауважити, що акторські зд іб
ності не єдиний талант А.Мальчевської. 
Восени вона захищала честь Новово- 
линського ліцею-інтернату на облас

ному семінарі, присвяченому твор
чості В.Сухомлиського, а навесні -  на 
обласному турнірі юних істориків, де 
наша команда виборола 2-е місце. А 
ще Ганнуся -  гарний організатор і хо
роший друг. І хоча ї ї  робочий графік 
дуже щ ільний, та іноді вона відкладає 
всі справи -  і пише вірші. Аня не ста
виться до цього серйозно, каже, пише 
для душ і, але не для друку. Але, на 
мою думку, і в літературі дівчина могла 
б лишити свій слід, як це вже зробили 
наші однокласники, призери літератур
них конкурсів Аліна Вавринюк, Сергій 
Зварко, Михайло Семенюк.

Семенюк Міша, зокрема, 25 червня в 
Обласній раді отримав диплом 3-го сту- 
пення за перемогу в конкурсі «Молоді 
літератори Волині» (номінація проза). 
Він пише невеличкі оповідання ще з 
5 років, але тільки зараз наважився 
взяти участь у конкурсі такого рівня. В 
інтерв'ю, яке юний письменник давав 
для Волинського радіо, він пообіцяв 
порадувати нас новими творами. І 
хоч своє майбутнє хлопець пов'язує 
з комп'ютерними технологіями (саме 
тому перейшов із гуманітарного кла
су ліцею до технологічного), проте не 
збирається поривати з літературою. До

цього його зобов'язує висока оцінка 
авторитетного журі конкурсу у складі 
Василя Гея, Ніни Горик, Надії Гуменюк, 
Олега Потурая, та ін., а ще публікація 
надісланих на конкурс оповідань у чер
говому номері альманаху «Світязь».

Як не дивно, та Міша з Анею зізна
ються, що раніше, до навчання в Но- 
воволинському л іцеї-інтернаті, вони 
не були учасниками літературних кон
курсів. Саме педагоги ліцею розгледіли 
в них таку творчу іскру і, можна ска
зати, відкрили нову стежину в їхньому 
житті. Тому хочеться подякувати вчите
лям Нововолинського ліцею-інтернату: 
завучу С.В.Земцовій, яка слідкує, щоб 
ми не забували про конкурси; дирек
тору В.Й.Гутчинському, який ставить 
гриф «обов'язково взяти участь»; і, бе
зумовно, нашому класному керівникові 
О.Л.Сироватці, учителю українсько ї 
мови та літератури O .A .Гусєвій, учите
лю польської мови І.І.ЛІсовій і керівни
ку драматичного гуртка Г.О.Кравчук. З 
такими наставниками ми підкоримо ще 
чимало вершин!

Ірина Тишковець

Учні - Педагоги
Щорічно, в першу неділю жовтня в понад 100 країнах відзначається 

день вчителя, який був заснований в 1994 році як Всесвітній день вчи
теля. Це професійне свято всіх вчителів, викладачів і працівників сфери 
освіти - день, в який відзначаються роль і заслуги вчителів у процесі 
якісної освіти на всіх рівнях, а також їх  неоціненний внесок у розви
ток суспільства. Історичною передумовою для заснування Дня вчите
ля стала Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів, що 
відбулася в Парижі 5 жовтня 1966 року. У результаті, представниками 
ЮНЕСКО і М іжнародної організації праці був підписаний документ «Ре
комендації, що стосуються статусу вчителів».5 жовтня 1994 Всесвітній 
день вчителя відзначався вперше, і з тих пір святкові заходи незмінно 
проходять 5 жовтня, хоча в деяких країнах це свято відзначається в дні 
близькі до 5 жовтня. Головне, щоб святкування не співпали з осінніми 
канікулами в північній півкулі і з весняними канікулами - у південій.Нез
мінно в першу неділю жовтня День вчителя відзначають в Азербайджані, 
Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Україні. Сьогодні, у Всесвітній 
день вчителя, ООН пропонує батькам і всім громадянам на хвилину за 
думатися про те, як змінив їх  життя хороший вчитель, пам'ять про якого 
вони зберегли.

За шкільною традицією, у л іцеї б жовтня відбувся день самоврядуван
ня. Учні одинадцятих класів мали змогу відчути себе у ролі педагогів, 
взявши у свої руки керівництво школою та навчально -  виховним про
цесом. Як виявилося, - це цікава і водночас нелегка та відповідальна 
професія. Учитель -  це покликання. Ретельно підготувавши конспекти 
уроків, одинадцятикласники провели свої перші уроки.

Вдячні учні та випускники вітають усіх працівників педагогічного ко
лективу:

"Дорогі, шановні наші наставники! Земний уклін вам, невтомні труд ів
ники і терпеливі вихователі. Знайте, що всі ваші учні, де б ви не були, 
люблять вас і несуть у своїх серцях золоті зерна, які ви засівали своїми 
руками день в день, з року в рік."

Іванна Цюник

Познайомтеся зі статистикою
Напевне, всім цікаво знати, як виглядає типо

вий ліцеїст. Це не витяг із кодексу ліцеїста, де 
написано, яким він повинен бути. Дещо навіть 
не відповідає цьому. Давайте познайомимося зі 
статистикою.

За рік кожен школяр:
• списує від 50 до 80 повних зошитів у середнь

ому та близько 20 ручок;
• у шкільній їдальні з'їдає близько 120 котлет, 

випиває приблизно 50 літрів компоту чи соку. 
Щомісяця серед того, що нам готують у їдаль

ні, не з'їдається приблизно 15% (в основному, це 
молочне вранці та суп/борщ в обід).
• Кожен школяр вчиться приблизно 11000 го

дин на рік.
• У середньому, ліцеїст щороку пропускає біля 

20-30 годин навчання (враховуючи заочні 
олімпіади, підготовки до обласних олімпіад та 
турнірів).

• Хворіє та не відвідує школу ліцеїст в середнь
ому біля 1,5-2 тижнів на рік.

• Приблизно 50% ліцеїстів черпають інформа
цію з підручників, і стільки ж - з інтернету та 
інших джерел.

У середньому за рік долає у ліцеї 1844 сходин
ки. "Добрий день" або "Привіт" промовляє 4450 
раз. "Допобачення" чи "Бувай" - 1800 (мабуть 
прощатися і йти зі школи не дуже хочеться).

Всього за 20 років існування ліцею було 
нагороджено 604 ліцеїстів золотими та сріб
ними медалями.

Денис Руденко



Ліцеїст

МаяимякиВ 
СЗаршта

Усі ліцеїсти з нетерпінням чекали 
літніх канікул, а ми, тоді ще десяти
класники, очікували великої пригоди 
у нашому житті -  екскурсію  до Кар
пат. Переживання пройдені, і ось ми 
уже в дорозі.

Ніколи не забуду цієї подорожі. Зга
дую наші захопленні обличчя, коли 
ще тільки здалеку виглядали обриси 
гір. А як чудово було їхати! Усі раді
ли, співали. Проте дорога була дуже 
довга і відчувалася втома. До того ж, 
нашому автобусові важко було підій
матися вгору, і через перевантаження 
всю підлогу салону час від часу зали
вало гарячою водою. Найсмішніше, 
що такий випадок повторювався що
найменше радів п'ять на день. Під час 
таких незапланованих зупинок, ми 
«перекушували» та милувалися при
родою.

Першим місцем, яке відвідали, була 
оленяча ферма у селі Іза, де пере
буває понад 150 тварин. Вони дуже 
гордовиті, не люблять, коли їх чіпа
ють за шию, а особливо - за роги. На
ступний -  Шипіт. Були вражені велич
чю та красою водоспаду. На його фоні 
зробили чимало чудових фото.

Незабутній був термальний басейн 
у Берегово. Води у ньому допомага
ють при хворобах опорно-рухового 
апарату, серцево-судинної, нервової 
систем. Тож ми набралися сил, руха
тися і дихати стало легше.

А попереду ще два замки: Мука- 
чевський та Сент-Міклаш. Назва пер
шого походить від того, що був збудо
ваний людськими муками. Другий на 
честь Святого Миколая. Екскурсоводи 
розповіли нам історію замків та пока
зали багато цікавих речей.

А на десерт -  Синевір. Озеро роз
ташоване на висоті 989 метрів над 
рівнем моря. Посередені розміщений 
невеликий острівець, і ми мали змогу 
під'їхати до нього на плоті. За леген
дою, мальовниче озеро утворилося 
від потоку сліз графської доньки Синь 
на місці, де її коханого Вира було вби
то кам'яною брилою.

Отож, ми сідаємо в автобус і виру
шаємо додому, повні нових знань та 
відчуттів. Радимо усім відвідати ма
льовничі Карпати.

Марина Наумлюк

Шануймо українське!
Шановний читачу! Твоїй увазі пропо

нується невеличка розумова розвага: 
словничок-новотвірничок 11-А класу. 
Втім, хто зна, наскільки це, власне, роз
вага, а наскільки намагання трішечки 
зазирнути у майбутнє. Щоб повернути 
повсякденній мові українське звучання, 
пропоную користуватися такими словами- 
відповідниками англійським термінам:

Комп'ютер - верстак.
Браузер - гортач.
Сайт - іменка.
Відео кліп - виднограй.
Репортаж - вивідка.
Реклама - зазивка.
Спонсор - коштодавець.
Журналіст - новинар.
Офіс - осідок.
Гімн - славень.
Карта - шляхівниця.

(Уявімо, як це звучатиме в мовленні:'У 
вивідці новинаря я почув, як один відомий 
коштодавець посприяв створенню видно- 
грая на слова талановитого співака або, 
вибачте, горлодрая").

Оксана Матвійчук
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Про  спорт...

Із по 23 вересня 2012 року в поза
міському закладі оздоровлення та від
починку табір «Сонячний» в селі Гарад- 
жа Луцького району відбулись обласні 
туристські змагання серед працівників 
освіти.

Так у групі збірних команд установ 
та навчально-виховних закладів облас
ного підпорядкування за друге місце 
нагороджено команду Нововолинсько- 
го ліцею-інтернату Волинської облас
ної ради, керівник команди Літковець 
Світлана Вікторівна.

У змаганнях взяло участь 210 педаго
гів. Обласні туристські змагання серед 
працівників освіти беруть свій відлік 
з 1970 року. Організація та щорічне 
проведення дає змогу кожному педа
гогу набути практичних знань та умінь 
із туризму, спортивного орієнтування 
і краєзнавства та впровадити кращий 
педагогічний досвід в систему вихов
ної роботи з дітьми, адже творча осо
бистість дитини виховується творчою 
особистістю педагога.

В основі були покладені змагання зі 
спортивного орієнтування, з пішохідно
го туризму на дистанції «Смуга переш
код (естафета), велосипедний та вод
ний туризм.

Наша команда змогла завоювати дру
ге місце у загальнокомандному заліку. 
Капітаном був Петрук Михайло Анд
рійович, який зміг добре організувати 
команду й налаштувати на перемогу. 
Ми тішимося виступом наших вчителів: 
Гнатюк О.В., Петрук Т.Ф., Гусєвої O.A.,

Загороднього П.М., Виклюка Я.В., керів
ником була Літковець С.В., яка щиро 
вболівала, підтримувала кожного ту
риста.

Ми щиро вітаємо з перемогою нашу 
збірну і бажаємо іти вперед до ще ви
щих вершин. Нехай їм покоряються усі 
висоти, а успіх не має меж.

Тетяна Масловська

ПСИ ХО ЛО Г РАДИТЬ
Як стати НЕЩАСЛИВИМ 

без сторонньої допомоги 
(або заповіді НЕВДАХИ)

1. Завжди і скрізь очікуй від себе 
тільки неприємностей.

2. Якщо ти несподівано досягнеш 
успіху, зроби все, щоб його не помі
чати, але якщо це зовсім неможли
во, переконай себе та інших, що це 
ж звичайно випадково і скоро зак ін 
читься. Ні за що і ніколи не змінюй 
своїх рішень і не відступай від своїх 
принципів.

3. З усіх сил уникай можливості пе
ревірити себе, свої здібності. Ухиляй
ся від складних ситуацій.

4 . 3 пристрастю займайся ко
лекціонуванням своїх бід і не
приємностей. Лелій і пести кожну, ні 
про що не забувай.

5. Більше займайся самовип- 
равдовуванням. Пам'ятай, пошук 
самовиправдовувань і того, на кого 
можна звалити вину -  одне з основ
них інтелектуальних занять справж
нього НЕВДАХИ.

6. Якомога більше критикуй себе 
за невдачі.

7. Уникай любові до себе.
8. Настирливо користуючись цими 

порадами, ви досягнете вищого піло
тажу в песимізмі, але... ВАС ПОЧНЕ 
УНИКАТИ УСПІХ, ЩАСТЯ, ЗДОРОВ'Я. 
Тож міркуйте самі, що робити.

Галина Костянтинівна Гурська, 
психолог ліцею
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