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Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернапгу Волинської обласної ради

Ось і йде до завершення нав
чальний рік. Протягом тривалого 
часу відбулося немало важливих 
подій. Але зараз хотіла б привіта
ти переможців IV етапу XIII Між
народного конкурсу з української 
мови ім.П.Яцика та IV етапу Всеук
раїнської олімпіади з хімії: Форма- 
нюк Тетятну та Козіброду Богдана.

Хочу сказати, що ліцей славиться своїми учнями й вчителями, які прикладають не
мало зусиль, аби досягати таких висот, тому потрібно подякувати всім, хто допомагає 
і піклується про наше майбутнє.

Анастасія Цимбалюк

Учитель... Скільки мудрості, турботи в цьому слові! Щасливий той, кому 
Бог подарував справжнього Вчителя — Педагога з великої літери. Без сум
ніву, кожен із нас за шкільні роки зустрічає багато вчителів. Одні з них 
проходять, немов стороною, від інших пам'ять відвертається... Однак є такі 
вчителі, які входять не лише в наше життя, а й у серце, у саму душу та 
залишаються там уже навіки...

Справжнім майданчиком педагогічної майстерності й творчості щороку є 
всеукраїнський конкурс «Учитель року».

Приємно відзначити, що переможцем міського етапу та лауреатом облас
ного (II місце) визнали вчителя фізики, Шустік Лілію Степанівну.

Бажаємо натхнення у творчому пошуку та ерудованих допитливих вихо
ванців.

ЕВЕМ аЖ ЦТВ
: ТЕТЯНА ФОРМАНЮК БОГДАН КОЗІБРОПА \

С ьо го дн і в ном ер і:

• Бал олімпійців......................с.2

• Спогади про війну.............. с.З

• Мандри ліцеїстів................. с.6,7

• Умови прийому
на 2013-2014 н.р................ с.8

• Ліцей...Мабуть, немає такого одинадцятиклас- 
ника, який би не прощався з тобою зі смутком у сер
ці. Зі сльозами на очах, тремтячими руками зачиняє
мо двері у дитячі роки, де усе було таким простим,

легким та зрозумілим. Ще зовсім недавно ми несмі
ливо сіли за парти, а сьогодні -  з гордим званням 
"випускники" прощаємося з вдячністю у серцях.

Чотири роки...Для когось -  це просто проміжок 
часу, а для нас, ліцеїстів, - це маленьке життя. Ма
ленький казковий сон. І  скоро настане світанок, і 
сон закінчиться. Для когось закінчиться простий 
навчальний рік, і вони скажуть:"До побачення, л і
цей", а для когось закінчиться казка, і вони з і сль
озами на щоках прошепочуть:"Прощай, ліцей. Про
щай, дитинство..."

Продовження читайте на с . 4-7

Що ж мені випала нагода поспілкува
тися з Форманюк Тетяною, ученицею 11- 
А класу
- Які твої враження від поїздки? Що 
було особливого на урочистому наго
родженні?
- Коли мене запросили на нагородження, 
то, чесно кажучи, навіть і не підозрюва
ла масштабу проведення цієї урочистості.
Було надзвичайно приємно побачити відо
мих особистостей, таких як Михайло Сла- 
бошпицький, Ірина Фаріон, Євгенія Тимо- 
шенко та інших, а, крім того, отримати 
від них цінні нагороди. Для мене, та, мабуть, і 
для всіх конкурсантів стало неабиякою несподі
ванкою побачити Наталію Сумську на сцені, яка 
вела урочистість.
-  Що ти відчувала, коли була присутня на 
цьому заході?
- Хочу сказати, що у такі моменти починає прой
мати душу невимовна гордість за майбутнє нашої 
держави. Це прекрасно,що попри скандали в Ук
раїні виживає конкурс, де за грамотність та гарні 
знання державної мови вручають премії. Десятки 
меценатів з усього світу піклуються про те, щоб 
діти отримували не просто диплом чи грамоту, а 
справжню дорослу нагороду.

Хочу подякувати Демчишиній Надії Йосипівні 
за допомогу у отриманні знань і підтримку на 
шляху до успіху.

Не можна й не згадати про юного 
хіміка, у якого за плечима низка пе
ремог в олімпіадах. Думаю читачам 
цікаво дізнатися про його пережи
вання та перші емоції від перемоги та 
нагородження 

Поспілкувавшись з Богданом, пе
реможцем Всеукраїнської олімпіади з 
хімії, я дізналася таке:

"На весняних канікулах, коли всі учні 
відпочивали, я брав участь у Всеукраїнсь
кій олімпіаді з хімії, яка проходила 

у м. Рівне. Звичайно, мені там дуже сподоба
лось, і навіть зовсім не було страшно, бо, побу
вавши на обласній олімпіаді, я навчився перебо
рювати страх.

У Рівному наша команда з Волинської області 
перебувала тиждень. Проте час швидко промай
нув, адже кожен день був насичений різними 
заходами, а передусім -  виконанням завдань із 
хімії.

Тішуся успіхами разом із своїми батьками і пе
редаю вдячність Світлані Василівні Літковець за 
її навчання і підготовку до олімпіади."



Ліцеїст 2

(Бал олімпійців
Якщо не зустрічали коли-небудь ко

ролеву, не бували на балах, тоді Вам 
потрібно завітати до Нововолинського 
ліцею-інтернату.

Вже традиційно Королева Знань, Муд
рості (Панасюк Яна) відкривала таке 
довгоочікуване свято «Бал олімпійців». 
Ця подія -  то жнива, тут кожного року 
підбиваються підсумки олімпіад та кон
курсів, а також нагороджуються найак
тивніші, найталановитіші, найрозумніші 
учні ліцею. Було запалено факел Знань. 
Таку відповідальну справу доручили 
переможцям олімпіад Марії Кононович 
(10-А) та Василю Сеньчуку (11-А). Далі 
виступив директор Гутчинський Воло
димир Йосипович. Він не лише привітав 
усіх присутніх із великими звершення
ми, а й нагородив стипендіатів: Мигаса 
Сергія (11-Б клас, переможець III ета
пу Всеукраїнської олімпіади з хімії та II 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт), Никонюка 
Юрія (11-В клас, переможець III етапу 
Всеукраїнської олімпіади з географії та 
економіки), Слюсарчука Максима (10-Г 
клас, переможець III етапу Всеукраїнсь
кої олімпіади з інформатики та інфор
маційних технологій), Качулу Анастасію 
(10-А клас, переможець III етапу Всеук
раїнської олімпіади з історії та німецької 
мови). Найбільше вразили досягнення 
«найменшого і за віком, і за ростом», як 
сказав директор, олімпійця. Козіброда 
Богдан, учень 8-Б класу, виборов абсо
лютну перемогу на IV етапі Всеукраїнсь
кої олімпіади з хімії. Він увійшов до чис
ла стипендіатів.

Також грошові винагороди отримали 
36 учнів. З них 24 переможці III етапу 
олімпіад, двоє III етапу Міжнародного 
конкурсу ім. Петра Яцика, троє III ета
пу Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу ім. Тараса Шевченка, 5 команд 
перемогли на обласних турнірах.

Зі сцени для всіх присутніх лунали 
музичні подарунки -  виступали наші лі- 
цейні «зірочки» з піснями й танцями. їм 
подякували та вручили грамоти й неве
личкі призи за активну участь у громад
ському житті навчального закладу.

Не забули і дописувачів та редколегію 
шкільної газети «Ліцеїст». Учителів та
кож порадували преміями. Адже за кож
ною перемогою -  їхня титанічна праця.

...Ніхто і не помітив, як погас факел 
Знань. Але наступного року він знову 
засяє новим, ще яскравішим вогнем муд
рості й нових звершень.

Вітаємо із перемогою  
(III місце)

на обласному турнірі юних фізиків-юніорів 
команду у складі: 

Волошенюка Олександра, 9-В 
Мартинюка Івана, 9-В 

Савицького Богдана, 9-В 
Шпура Вадима, 9-В 

Керівник: Виклю к Ярослав Васильович

Вітаємо переможців 
всеукраїнського відкритого інтерактивного 

конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» 

Диплом НЦ «МАНУ» III ступеня 
у номінації «Технік-Юніор» 

Макарчук Марію Валентинівну  
та

Дубицьку Ольгу Олегівну

Кожен має здібності.„У когось - до спорту, в інших -  до 
науки, але творча письменницька молодь зібралася на 
передодні великого Свята Перемоги в сучасному, але від 
того не менш величному місті Луцьку. Здібні до майс
терства слова школярі приїхали сюди щоби позмагатися 
в умінні помічати й доступно доносити до читачів цікаву 
інформацію. Нагодою для цього був Міжнародний фести
валь шкільної преси «Яблунева гілка».

Першого дня учасники мали змогу відвідати музей-са- 
дибу Лесі Українки в Колодяжному. Саме тут, в оточенні 
незайманої природи вони відчули перші подихи натхнен
ня, після чого з новими силами взялися за роботу. Весь 
вільний час учні присвячували створенню газети, яка має 
стати результатом їхньої праці.

Фестиваль наповнює серця молодих журналістів жагою 
до творчості, збагачує емоційними барвами. Як і буває 
зазвичай на таких заходах, тут панує дружня атмосфера 
та запал суперництва.

Фестиваль видався вдалим для кожного і приніс свої 
плоди. Учні мали змогу хоч якось реалізувати свою жур
налістську мрію. По завершенню заходу найкращі учнівсь
кі роботи будули відзначені, а їх творці відповідно наго
роджені, що стане наснагою для подальшої творчості
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9 травня у м. Дрогобичі розпочався Все
український конкурс ім. Василя Барвінсь- 
кого "Artis sonores", що означає мистецтво 
музики. У ньому брали участь більше400 
учасників . Оскільки цей конкурс прово
дився вперше, музиканти були переважно 
зі Львівсько ї та Волинської областей і оц і
нювалися за віковими категоріями. Я мала 
змогу представляти Нововолинськ. У моїй 
категорії було 12 учасників, усі з музичних 
шкіл. Мій виступ відбувся в останній день, 
11 травня, на якому виконувала три інс
трументальні твори.

А 13 травня розпочався Всеукра їнсь
кий конкурс "Мереживо". На цей раз було 
складніше, бо тепер учасники приїхали зі 
всіх куточків України, а змагалися не т іль
ки з бандурами, а й із цимбалами, скрипка
ми, акордеонами, гітарами, домбрами, в іо
лончелями та ін. За віком я потрапила до 
старшої категорії, де моїми конкурентами 
були студенти. Наступного дня мене запро
сили виступити на гала-концерті.

Обидва конкурси пройшли успішно. Я 
привезла два перших місця і чимало при
ємних та незабутніх спогадів. За хорошу 
підготовку я дякую Сологуб Наталії Ле- 
онтіївній, яка протягом усього часу п ідтри
мувала та допомагала.

Жанна Генсіровська

Ліцей - це не просто навчальний заклад, - 
це велика родина, в якій кожен є особливим і 
робить свій внесок у бурхливе шкільне життя. 
Учні -  це маленькі зірочки, які освічують до
рогу навчання. У нашому ліцеї є дуже багато 
талановитих дітей. Зокрема, нещодавно Ри
бак Катерина, учениця 9-А  класу, виборола
2 премію на фестивалі "Paradise Holiday", що 
відбувався на о. Халкідікі у Греції. І ось ми ви
рішили дізнатися у юної артистки враження від 
фестивалю.
- У мене не вистачає слів, щоб описати свої емо
ції. Я  познайомилася з дуже цікавими людьми, 
знайшла нових друзів, набула досвіду, отрима
ла цінні поради, показала себе і добре відпочи
ла. -  Поділилася Катруся.
- Скільки часу тривав " Paradise H oliday" і 
як ти оціню вала своїх суперників?
- Фестиваль тривав с 26 квітня по 3 травня. А 
щодо суперників, вони були дуже сильними та
3 великим досвідом на сцені. Серед них: Оль
га Дулумбаджи, Софія Тарасова, Юрій Приви- 
ка, які брали участь у телешоу "Голос Діти", 
Поліна Андреєва, яка представляла Україну на 
"Новій Хвилі 2011", та інші.
- А  як щодо нових знайомств?
- Я познайомилася з дітьми, з якими ще доте
пер підтримую контакт і можу сміливо називати
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їх своїми друзями.
-  У тебе були досить сильні суперники, чи 
набула ти якогось досвіду на фестивалі?
- Конкуренти справді були дуже сильними. У 
них я навчилась, як правильно поводити себе 
на сцені, різноманітних "вокальних штучок"... 
У рамках фестивалю відбувались мастер-класи 
відомих артистів українського та російського 
шоу-бізу, під час яких я отримала цінні поради 
та настанови.
- Чи маєш ти побажання ліцеїстам для 
творчого натхнення?
- Дорогі ліцеїсти! Я бажаю вам віри у себе, ні
коли не боятися, тому що немає нічого немож
ливого. Ідіть до кінця, незважаючи на всілякі 
перешкоди, та обов'язково мрійте, адже мрії 
здійснюються!

Павліна Клак

В ід р а зу  с каж у , щ о т ур н ір  із ж у р н а л іс 
ти ки  не п р и н іс  л іц е їстам  п ерем о ги . В ін 

не при н іс , а ми не забрали ... Та все ж у 
наш і р уки  по трапив  таки й  соб і в т іш ний  

приз -  вдало  п ро вед ени й  час і н а т хн е н 

ня й надал і п о глиб лю вати  с в о ї зн ання . 

М ож ливо , це не той  п о д а рун о к , на який  

ми сп о д ів а л и ся , але  з йо го  ц інн істю  важ 

ко п о сп е ре ча ти ся . Т у р н ір  -  це м аленька  

ш кола . Т іл ьки  в н ій ми про вод им о  не о д и 
надцять  рок ів , а не б іл ьш е  д в о х  годин . 

А ле  все  ж за ці години  ми о тр и м уєм о  д о 

р о го ц інни й  д о св ід  а р гум ен туван н я  сво їх  

д ум о к , д ове де н н я  в л а сн о ї д ум ки . Д осв ід , 

я ки й  у  р еа л ьн о м у  ж итт і д опо м о ж е  н а б а 

гато  б іл ьш е , н іж  всі вивчен і ж у р н а л іс т сь к і 

т ерм іни . Хоча  і їх  не варто  н е д о о ц ін ю в а 

ти. На за к ін ч ен н я  д ореч н о  було  б н а п и 

сати : « Го ло вне  -  не п ерем о га , а уча сть» . 

А ле , як  не крути , в се -та ки  головн а  вона , 

та перем о га . Зн а єте , а все ж таки  тр іш ки  

п о м и ли лась  я на п о ча тку  ц іє ї с татт і, бо  ми 
теж  п ерем о гли , т іл ь ки  тр іш ки  в інш ом у  

сен с і. Н аш а перем о га  п о ля гає  у в р а ж е н 

нях та ем о ц ія х . У  том у , що ми в ідкрили  

для  себ е  щ ось  нове. А д ж е  коли  Колум б  

в ід кр и в  А м е р и ку , це було  для  н ьо го  п е р е 

могою . І го ловн е  ту т  зовс ім  не м асш таби , 

а в ідчуття...

Аліна Вавринюк

ЗО квітня 2013 р. у Нововолинському ліцеї- інтернаті Волинської обласної ради 
відбулося урочисте свято з нагоди Дня Перемоги. На ньому була присутня уся 
учнівська громада, а також вчителі та гості. Ведучі цього дійства (учні 10-А кла
су: Бакун Вадим, Бартощук Богдана, Кононович Марія та учень 10-В класу Книр 
Андрій) нагадали присутнім про сторінки історії періоду Другої світової війни, 
важкий дух гнівної епохи. Усе це сколихнуло серце кожного, не змогло залишити 
байдужими.

Найбільший вплив на слухачів мали розповіді особливих гостей -  Сладка Ми
коли Захаровича та Захарової Тетяни Тимівни, які були очевидцями нестерпних 
ударів безжальної війни. Ветерани поділилися з присутніми спогадами, розповіли 
про звитягу і доблесть полеглих, донесли до кожного горе тіє ї доби. Розповідь 
Тетяни Тимівни, яка у дитинстві витерпіла чи не найстрашнішу муку концентра
ційного табору у Берліні, розчулила увесь зал.

Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найкривавіш ій за всю 
світову історію війні 1941-1945 рр. Не піде в забуття великий подвиг і велика 
трагедія нашого народу -  участь у кривавому лихолітті та перемога над фашис
тами. Наш обов'язок - невичерпна данина пошани тим героям, які ціною власних 
життів здобули перемогу.

СОЛААТУ
Останній лист на дереві тріпоче... 
Йому вже осінь кинула: «Прощай»,- 
А він вітрам здаватися не хоче, 
Знесилений на холоді й дощах.
Він - диво тут, у  хмурій непогоді.
Хай першим снігом дихає зима.
Він ще живий, малий та надто гордий, 
Хоч може сил триматись вже нема. 
Як біль душі: «Не здатися, не здатись», 
Немов за ним ще доля є чиясь.
Таку війні трималися солдати 
Ао подиху останнього в боях!

Марія Ко н о н о в и ч

Ш Ш —
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Ліцеїст
Ну що б, здавалося, - ліцей,
Будинок, двер і - більш нічого.
Сукупн ість обдарованих людей 
Для створення чогось нового.

А з ус іх  сторін хорош их 
Ліцей - не зб ір вам приколістів 
І не табун простих прохожих 
Це -  дім сучасних л іцеїстів.

Останній продзвен ів дзв інок,
Зак інчились уроки.
Уже н іколи не вернуть 
Ш кільн і чудов і роки.

Залиш аться в л іце ї вчителі,
Що стали рідними для нас, близькими - 
Чотири роки вели нас,
Виховували , пестили, учили.

За все ми вдячні вам без меж,
За те, що вчили і любили 
І що журили, вдячні теж,
Що нам дорослий світ відкрили.

Ми всі чекали цього дня,
Та час летів  невпинно.
Прощатися прийшла пора -  
Зак інчилось дитинство.

Вже не гризтиме морока,
Що не вивчені уроки.
А за дв ій ку  мама з татом 
Вже не будуть д іставати.

"А " -  гуманітарний клас - 
В нас історики, юристи,
Є худож ники , артисти,
Творчі люди, танцюристи.

А поруч зразу  -  ще Іванка, 
Завжди встигає все зробити.
Така маленька, як тю льпанчик 
Розумна - може вже й не вчитись. 

Подружки -  цокотушки 
Сидять на третій парті 
Це Ж анна і Наташа,
Завжди вони на жарті.

А Лю дочка, як квіточка,
Завжди цвіте і сяє,
І Таня -  наша з ірочка,
Танцю є і сп іває.

Завжди усм іхнена, щаслива - 
Крощ ук Ірина не лінива.
Має друз ів  д івчина багато,
Бо вміє друж бу цінувати. 

Цимбалюк Анастасія - 
Миле око, як кришталь.
Гарна модниця, красива,
Є чимало в не ї знань.

В класі в нас є м ісяць ясний, 
Звуть його Влодарчик Саша. 
Дати всі назве за мить,
І завжди розвеселить.

Наш Богдан чудовий хлопець,
Нам усім  він допоможе.
Любить він книжки читати,
День у школі - в нього свято.

А з Грибовиць наш Тарасик, 
То є кращий в нас чудасик.
Він розумний та цікавий,
Вмить придумає що скажуть.

Актриса , ніби зірка Гол івуду,- 
наша це Руслана.
І панянку, і циганку - 
Вс іх  вона зіграє.

Наче сонце із віконця,
Радісна і неповторна є 
В нас Іванка -  щира й добра,
З нею і Наталочка живе.

Малює маслом неповторно,
Ніби П ікассо в дитинств і, - 
Та Маринка наша моніторно 
Все висв ітлює в картинках.

Юра й Ігор -  наш і мени 
Золотії руки мають.
І як щ ось ремонтувати -  
Нас в ідразу виручають.

А  наш Дімка -  реальні м ізки, 
Автотрен інг він для всіх,
Залюбки влаш тує іспит.
Це -  наш розум, мудрий він.

Оленка -  мила й незалежна,
Принцеса щирості й краси.
Аліна ж наша -  справжня леді,
Вм іє всім відповісти.

Іван -  наш мачо і спортсмен.
Футбол -  його стихія.
В ін, як Бред Піт -  чудовий мен. 
См іливий, дуже щирий.

Весела та привітна 
В нас Біляк Марічка.
Маріанна разом з нею - 
Два чудових личка.

Іванка Носуліч наша -  
Це вірна втіха і опора.
Завжди в ідпов ідає радо 
На всіх уроках знову й знову.

Василь Сенчук -  це президент 
Л іцейно ї родини.
На поміч він прийде в момент 
Найважчої хвилини.

Ми вам, ш ановні л іцеїсти,
Баж аємо лиш е добра,
В їдальні більш е щастя їсти,
Щоб кращим вам здавалося життя. 
Живи ж, ліцею  наш, в віках. 
Розумне сій і вічне.
Хай доля сонячна твоя  
Веселкою  розквітне.

Демчиш ина зібрала нас 
З ус іх -усю д , і нав іть з Любешова 
Створився "А "- ел ітний клас,
Тут лишня зайва мова.

Надія Йосипівна в нас - 
Найкраща класна мама.
З ібрала нас ус іх  у клас 
І мудрості навчала.

Діана Анатолівна - 
Це хресна наша мама.
Завжди п ідтримувала нас,
В навчанні помагала.

Хороша староста Богдана, 
Надійна всім опора.
І, наче справжня св ітська панна, 
Приходить в ш колу навіть хвора. 

А Яна -  завуч на п івставки,
Завжди вона кудись спішить:
То в бухгалтер ію , то до друкарки , 
Мабуть, ї ї  не зупинить.

А Саша Харів -  то чудак: 
Завжди сво ї думки він має,
Йому байдуже, що не так,
Він будь-кого  переконає.

На перш ій парті в авангарді 
Оксана червона сидить.
Вона яскрава й дуж е гарна,
Т ільки постійно бубонить.

Наче половинки сонечка,
В нас Іруся та Настуся.
Завжди теплі і прив ітн і,
Наче дві гарненькі квітки.

Настрій п ід іймають вмить,
В нас вони так і одні.
Всім ц ікавляться вони,
Саша й Діма -  веселі жартуни. 

Та завжди на вимогу в нас 
Гуртожиток завзятий.
Там у кімнатах чистота,
Бо діти дуже гарні.

Для кожного у поміч враз 
Прийде М асловська Таня. 
Вона -  мов бдж ілка чепурна, 
Скр ізь усе встигає.

Юля -  справжня міс та краля, 
Чар івна, як  завжди, гарна,
Чисте серце має й розум,
Допоможе у тривозі.

Свята Ольга, ніби свято. 
Веселить байками радо,
Любить всіх та поважає,
Її усм іш ка не зникає.

Мов маленькая пелюстка 
Цвіту б ілого у нас,
Короткіх Іринка вірить 
В казку в ічну повсякчас.



Ліцеїст

Шануймо нашу 
культуру

Розхвалювати свій клас я не стану. Та
кож не буду казати, які погані інші кла
си. Я просто хочу повідати вам коротку, 
проте досить таки цікаву історію х ім ічно
го класу найкращого навчального закла
ду. І це не лише моя думка. Так думають 
принаймні ще 400 дітей з ус іє ї Волині.

За 2 роки я зрозумів, що це дійсно моя 
друга родина, де всі як вдома. І шкодую 
лише про одне-що це тільки 2 роки. Як 
молодий птах не хоче покидати гніздо, 
так і ми не хочемо йти з ліцею.

Не знаю, як це нам вдається, але зна 
ходимо час для всього. Вчимося не ска 
жу, що найкраще, але в міру можливос
тей. Не забуваємо і про спорт. За нами 
не одне перше місце, а в майбутньому- 
ще не одна перемога. До того ж, завдяки 
ліцею ми перемогли багато недолік ів у 
собі, викоренили лінь і навчилися бути 
людьми. Він дав нам ключі від усіх две 
рей, зникли терни з усіх доріг.

А тепер про те, які ми різні, але схожі 
водночас. Наші начитані і обдаровані 
Таня, Марічка, Іра та Катя мають про 
що поговорити з Наталею Олексіївною. 
А вона в свою чергу не питає мене на 
уроці, бо зайнята з дівчатами. Дякую їм 
за це. А хімік Сергій - геній своєї спра 
ви. Тут вже Ольга Веніамінівна має з ким 
поговорити. Жарти жартами, але кожен 
з нас має певний хист до чогось. Ось Іра 
Дорощук -такої бойової та ц ілеспрямова
ної я в житті не бачив. Те саме стосується 
і Насті Рижанової. їм  то нічого не страш
но. За них я спокійний. Іванка в нас 
юний математик. Не уявляю, як можна

Наш хімічний-дружній клас 
Бід і горя ми не знаєм 
Ми сім'я -  без нас і вас 
Толку в школі так немає

Наша класна - добра мама 
Ми без неї нікуди 
В нас вона - ну сама-сама 
З нею йдем туди й сюди 

Вихователь наша класна 
З нею ти не засумуєш 
І в душі вона прекрасна 
Ти це знаєш, ну, і чуєш 

Та почуйте, ліцеїсти,
Що я далі розкажу 
Кожен з нас є дуже різний 
Зараз все вам покажу

самому піднімати руку на уроці матема
тики. Для мене це дійсно варте поваги. 
Міра любить поспілкуватися з Аллою Бо
рисівною. Історія не завадить. І тут знов 
мене не встигають спитати. Катя Штуль
- спортсменка. Волейбол - її стихія. Саме 
завдяки їй ми взяли перше місце в оди
надцятому класі. О, ще ж наша староста 
Аня - організатор хоч куди. Що-що, а 
дипломатичні і юридичні питання вона 
вміє вирішувати. Оксана теж взялася 
за хімію. В них із Сергієм уже хімічний 
тандем. Та в нас є ще один Сергій. От 
він більше по англійській мові. Англієць 
із нього вийшов би непоганий. А Макс 
футболіст від Бога. Команда нашого 
класу досить-таки непогана. Аня Тлуч- 
кевич - майбутній біолог. Запас знань у 
неї з б іології майже невичерпний. Рома
- справжній історик. Таке враження, що 
він знає весь курс за усі класи. Вова, 
Юра й Іван - спортсмени. Катя Борищук
- мій колишній наставник. Якби не вона, 
то десятки з історії я не мав би точно. 
Наша Валя - молодець, вчить уроки кож
ний день. Є у нас ще дві Вікусі добрі, 
милі, чепорнусі. А Іринка наша класна, 
бо вчить хімію прекрасно.

Насамкінець хочемо щиро подякувати 
всім вчителям, які дали нам світоч знань. 
Низький вам уклін. Побільше старанних 
учнів, які будуть дійсно вдячні.

Свій розум, працю, серце й рух віддам 
Вкраїні до останку, бо ліцей у серці і в 
думках. Він вказав нам двері. Поріг пе
реступити доведеться вже самим...

Хай буде тут і наш маленький внесок...

29.04.2013 р. учні 10-А класу разом 
зі своїми вчителями укра їнсько ї мови 
Гусєвою O.A. й Сироваткою О.Л. побу
вали в Центральній міській бібліотеці 
на ювілейному заході, присвяченому 
80-річчю від Дня народження нашого 
славетного земляка О.Ошуркевича. 
«Кожна його книга -  струмок із народ
ного джерела», - запевнили ліцеїстів 
працівники Нововолинської міської 
бібліотеки на відкритому засіданні 
«Маминої криниці» (хто не знає, це 
таке об 'єднання письменників м. Но- 
воволинська).

Він -  це невтомний збирач поліських 
скарбів. Він -  це той захід, на честь 
вісімдесятиріччя якого не дарма на
звали «Волинь у серці через все жит
тя», бо вона і справді у його серці, і 
не все життя, а набагато довше. У 
тій частинці його серця, яка літерами 
вилилася на папір... Він -  це Олексій 
Федорович Ошуркевич. Етнограф, 
фольклорист, лауреат Всеукра їнсько ї 
премії ім. Павла Чубинського... Немало 
сил поклав до ніг істинно української, 
істинно народної співачки -  ліри. За 
час етнографічної роботи записав на 
магнітофонну стрічку 16 л ірницьких 
творів, яким відповідають 13 мелодій. 
Ошуркевич завжди прагнув рятувати 
відмираючі жанри. Шкодував, що з 
відходом поколінь втрачаються знан
ня. За своє життя записав близько 
6000 пісень, 900 легенд, 250 казок і 
1500 прислів'їв і приказок.

Також на свято прибув Петро За- 
клекта -  краєзнавець із Володими- 
ра-Волинського, який особисто знав 
О.Ошуркевича. Він на власному при
кладі проілюстрував, якою важкою, 
але в той же час ц ікавою може бути 
робота етнографа. У фіналі заходу 
прозвучала фраза, яка, на мою дум 
ку, найкраще виразила головну ідею і 
завдання засідання: «На жаль, Олек
сія Федоровича вже немає серед жи
вих. Отже тепер маємо працювати і за 
себе, і за нього». І справді, давайте, 
кожен зробить свій хай маленький, 
але внесок в укра їнське краєзнавство. 
І тоді наша земля стане ще багатшою, 
а ми -  ще справдешнішими укра їн 
цями. Адже великий земляк не хотів, 
щоб ми забули те, що збирали віками. 
Давайте ж не тільки не забудемо цьо
го, але і його самого не забудемо. Не 
дозволимо закинути його святу справу 
з воістину високою метою.

Аліна Вавринюк



Ліцеїст 6

Ми -  одинадцятий "В", 
хто як хоче, так живе.
Є у класі різні люди.
Вже всі знають, хто ким буде,

Кузя й Дєня -  два "задроти",
На уроках грають "Доту".
Про них Чехов ще писав: 
"Товстий й тонкий" твір назвав. 

Лена Бовкуш -  наша кадра, 
Балаболка -  чиста правда.

Наша староста -  Аліна -  
їй і "море по коліна".

Кужель наш "матьорий" хлопчик, 
з Сиротюк воркоче.

Таня в нас не вчить уроки:
З кавалерами - морока.

Віта -  з ірка, все співає 
Й про уроки забуває 

Є у нас іще Іванка,
Почитати любить палко, 
Бібліотекаря дістала -  
Журнали всі перечитала.

Дня -  милий наш художник, 
що не скажеш -  допоможе, 

Найменша наша -  Л івошучка, 
Скажу вам, друзі, добра штучка. 

Л ісецький -  хлопець просто клас, 
Підтягується двадцять вісім раз. 

Наші Люда і Аліна -  
дівчата гарні, хоч куди,
Дві подружки -  говорушки,
З ними весело завжди.

Оля -  д івчинка маленька,
І скромненька і гарненька.

Щиро ми її всі любим,
І ніколи не забудем.

Поети і художники -  їх  знає лиш вона, 
Дівчинка розумна -  Діаночка Бурда. 

Ковалик талантів має багато: 
танцювати, співати і ноги ламати. 

Нобелівська премія у планах у Юри,
Він вічний двигун виготовляти буде. 

Назарчик Дворак буде помагати,
Бо багато грошей теж не проти мати. 

Стас у нас уміє так співати,
Що зал буде стоячи аплодувати,

З новою зачіскою хтось іде:
Таня Павлюкович із салону бреде. 

Оксана -  наш організатор,
Нас збирає скрізь завзято.
Все щось вчать і все мудрують,
Танюшки Берега і Юрчук часу Теж не гайнують.

Наша Віка -  перукар від Бога,
Завжди прийде на допомогу.

Математиків у нас вистачає -  
Свєта ІІІабада всі формули знає. 

Маша часу дарма не витрачає -  
Закон Ома старанно вивчає.

Свєтка дивиться футбол 
І страшенно страждає 
Коли хтось із футболістів 
Гол не забиває.

Руденька Іра часу марно не гає,
На контрольних завжди всім допомагає. 

Любить рок і волосся довге має -  
Юру -  "металюгу" весь ліцей наш знає.

Тріш ки про кож ного ми розказали, 
Д одам о лиш е одне:
Л іцей  завж ди буде з нами!

24.04.2013 року учні 10-А 
класу зі своїми друзями з 10- 
Б і 10-В, а також наставниками 
Сироваткою О.Л., Мельник Р.Л., 
Гусевою O.A., Лозинською Д.А. і 
Гнатюк О. В. здійснити неймовір
ну розважальну -  пізнавальну 
екскурсію до нашого рідного Лу
цька.

Хочемо з вами поділитися по
зитивом, якого набули під час 
поїздки.

Ч Я а і н М 27

Першим яскравим моментом нашої 
мандрівки став візит до розважаль
ного центру "Адреналін", де особливе 
захоплення ліцеїсти отримали під час 
перегляду пригодницько-історичного 
фільму "Кон-тік і". Головний герой -  Тур 
Хеєрдал -  молодий мандрівник -  науко
вець, який з 'ясував неправдивість іс
торичного факту міграції аборигенів на 
о.Полінезія. Знайшовши потрібні докази, 
юнак звернувся у декілька видавництв і 
центрів науки, але отримавши катего
ричну відмову у розгляді його теорії, Тур 
вирішує провести експедицію і довести 
усьому світу, що він правий. Тур Хеєр 
дал організовує 100-денну мандрівку на 
плоту, зроблених на стародавніх крес
леннях без використання металу. Події 
та негаразди, з якими хлопець і його не 
чисельна команда зустрілися посеред 
океану роблять сюжет особливо гострим 
та динамічним. Молодий досл ідник не 
боявся ні штормів, ні акул, ні бездонно
го океанічного дна. Шлях мореплавців 
-  це своєрідний психологічний експери
мент на морську витримку і силу волі, у 
якому показано важливість віри в себе, 
коли йдеш до мети. Це не вигадана іс
торія, а правдивий факт, тому захва 
ту ліцеїстів не було меж. Вийшовши із 
зали, юні глядачі поспішили поділитися 
своїми враженнями. Сподобалось абсо
лютно всім.

Марія Кононович

ГЇТ»1°і і П ■ ■ п іТіі км ГЇТП ГТТТ|»л її я : і ґ

Другим яскравим кроком нашої екс 
курс ії став картинг. Ліцеїсти виявили 
неймовірно палке бажання взяти участь 
у перегонах. Учні, які їздили на кар
тингах уперше, дуже боялися почат
ку заїзду, але, опинившись за кермом 
швидкісно ї машини, забули про страх і 
хвилювання і в ідпустили себе у світ за 
хоплюючих перегонів, у небезпечні пе
ресічних вітрів крутих віражів.

Такі драйвові перегони наповнили 
ліцеїстів новими незабутніми вражен
нями, а також піднесли настрій на сто 
відсотків.

Ольга Король
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Катання на ковзанах -  одне із найбільш при
ємних і корисних задоволень. За годину на 
ковзанах можна спалити до 400 кілокалорій. 
Ковзанарство сприяє розвитку координацій, 
рівноваги та витривалості , а найголовніше 
-  сприяє покращенню психоемоційного стану. 
Багато хто каже: "Катитися на ковзанах - не 
страшно, головне - навчитися падати". Отож, 
під час поїздки до Луцька і ми вирішили пере
конатися у правдивості цих тверджень.

Спочатку, коли ми усі стали на ковзани, було 
дуже страшно, особливо тим ліцеїстам, які ро
били це вперше, але, побачивши майстер-кла- 
си своїх друзів, наполегливо робили спроби 
не падати. Декому це вдавалося. Уже після 
п'ятихвилинної розминки, вони вміло тримали
ся на ковзанах. У менш обережних було багато 
падінь. І хоч виглядало це смішно, проте дуже 
боляче. Тому ми зрозуміли, що і падати треба 
вміти. Та, як кажуть, у "бід і" ми одне одного не 
залишали: навчалися гуртом, намагалися не 
дати впасти, а як падали, то уже всі разом!

Особливо мені допомогла перебороти свій 
страх маленька дитина, років п'яти, не біль
ше, яка досить вправно каталася на ковзанах. 
Вона переконала мене, що немає нічого не
можливого!

Опанувати звичайне катання без фігурних 
елементів до снаги кожному.

Я впевнений, що попри падіння, всі ми отри
мали море позитивних емоцій та океан щастя, 
тому надіємося обов'язково повторити наші 
веселощі!

Богдан Бобик.

Ц Е Ф Е Е В

На завершення яскравого, насиченого дня ми 
завітали у храм мистецтва-театр. Особлива ат
мосфера, таємнича темрява у залі, надзвичай
ний музичний супровід, тендітний спокій ауди
торії. Усі зацікавлено чекали, що ж станеться 
далі. І цей інтригуючий момент був немарний.

Ліцеїсти переглянули п'єсу "Наталка Полтав
ка" І.Котляревського, яка примусила пережити 
разом з акторами історію кохання Наталки і Пет
ра. Драма продемонструвала глядачам необхід
ність цінувати, а головне чекати на справжні 
почуття. Головна ідея виражена у словах На
талки: "Який любиться, то ніколи не забудеть
ся". Яскравою осбливістю було те, що актори 
виходили у зал і грали не лише між собою, а й 
і з глядачами, тим самим ніби забираючи нас із 
собою у динамічний сюжет. Усі були повністю 
задоволені, тому хороші спогади залишилися у 
серцях ліцеїстів, упевнанна, назавжди.

Надія Голуб.

Ця розважально-навчальна поїздка ще б іль
ше згуртовала нас у наш і без того друж ній
10-А клас. Вона стала зразком  правильного  
відочинку, коли емоц ійн і потрясіння збалан
сован і з ф ізичним навантаженням, активними  
іграми. Правду ж  у народі кажуть: "Умієш пра
цювати - умій і в ідпочивати!".

Учасники міжнародного фестивалю юних 
журналістів"Яблунева гілка".

мистецтва

Є такий лінивий клас
11-Г називають нас. 

Добре ми живем і дружим. 
Ось послухайте одненьку 

Розповідь про нас, рідненькі. 
Тож про кожного із нас 

Є куплети на заказ.

12. Артем -  саме той хлопчина 
Сохне не одна д івчина,
В техн іц і він супер-ас!
І д івчата кажуть: «Клас!»

13. Користь принесе державі 
Коли вивчить все у праві,
А тоді як повивчає 
Бодя у футбол зіграє.

1. Танцювати любить В іка,
Каже, знайде чоловіка,
Щоб любив і поважав
І в атестат не заглядав.

2. Любить Л іля сп ілкування,
У в ільний час і під час навчання 
Піде вчитись у ВНЗ -  
Починається лиш все.

3. Довга в Ірочки коса,
Спок ій  -  теж її краса!
Всім би Іри рівновагу!
Хлопц і, ви зверн іть увагу!

4. Люда д івчина спок ійна,
І як друг вона надійна.
Бува і «коник» викидає,
Дуже чорні очі має.

5. Н іде правдоньки ховати,
М іг з урок ів  повтікати,
Міша любить ф ізкультуру,
Має гарну він ф ігуру.

6. Вм іє добре потрудитись,
Паші н іколи все вчитись.
Хист худож ника він має
І усім  він помагає.

7. У ш к ільних святах немало, 
Наталочку запам 'ятали .
Любить «кіндер» наш співати 
Та на сцені виступати.

8. Це весела учениця 
Добра вдома пом ічниця, 
Астрономом Маша стане 
З неба з ірочку  д істане.

9. Юля - це вже не секрет, 
Вступить в ун іверситет!
(І вона сама це знає)
Й пари там не прогуляє!

10. В ірш напише й посп іває 
З хлопцями в футбол пограє 
Ні на мить не засумує 
Даша всіх сф отографує.

11. Ігор -  КВНщ ик, ф утболіст, 
В ірний друг і прикол іст,
П ісля в ідступ ів  л іричних 
Буде в амплуа незвичнім.

14. І таке у них бувало - 
Толю Сашею називали,
Коли Толик байдикував - 
Саша фізику за двох здавав.

15. А Мирон нормальний «парень», 
Він крепучий наче камінь.
З ним і сваримось, і б'ємось,
Потім разом всі сміємось.

16. Дівча - Оксана гонорове,
І фігурка в неї кльова,
Ріст у неї невеличкий,
Має лише гарні звички.

17. Аня в класі у нас тихенька 
Вона гарна і низенька
А в душі вона прекрасна 
Взагалі дівчина - класна.

18. Отримає освіту вищу,
Вищу спеціальну,
Ніка за олігарха заміж вийде 
І буде все нормально!

19. Вероніка - дівчина красива,
Як ніхто - вона смілива,
Не завжди бувала в школі,
Знає справжній присмак Волі!

20. Вчилась добре -  не лінилась, 
Плести бісером навчилась,
Аж тремтить, бува Оксана,
Коли бачить смачну страву.

21. Приколіст він -  це капець! 
Греко-римський він борець.
Ще Вадим - волейболіст
І завзятий футболіст.

22. Сергій любить футбол і скутер, 
Ну, звичайно, ж і комп'ютер.
В музиці "порозчинятись",
Тільки нею не займатись!

23. Оксану Мельник теж всі знають, 
За подружку її мають.
В фізкультурі вона "ас" -  
Виручає часто нас.

Б'єм рекорди ми немало,
Шкода, не в олімпіадах.
За цей рік нас менше стало, 
Проте усі запам'ятали. 
Розлетілись - хто куди,
А стало 24 із 28-ми.
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НОВОВОЛИНСЬКИИ ЛІЦЕИ-ІНТЕРНАТ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

проводить набір учнів на 2013-2014 навчальний рік 
до спеціалізованих 8-их, 9-их, ю -их класів

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

ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15 СЕРПНЯ 2013 Р.
(із собою мати табель успішності, 

свідоцтво про базову загальну середню освіту)

Перелік вступних іспитів

8 української філології 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).

8 фізико-матдматичний на спеціальності 
фізика, математика - математика, фізика 
економіка - математика, географія

9 біолого-хімічний на спеціальності 
хімія, біологія - хімія, біологія.

9 фізико-математичний на спеціальності 
фізика, математика - математика, фізика 
економіка - математика, географія £ *  'jtm» -5

Зарахування 
23 серпня

10 української філології 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).

ю  біолого-хімічний на спеціальності 
хімія, біологія - хімія, біологія.

10 фізико-математичний на спеціальності 
фізика, математика - фізика, математика

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

Свято поезії
У стінах нашого ліцею проводиться ба

гато різних заходів. Нещодавно, квітне
вого вечора, керівники 8-А і 10-А класів: 
Гусєва Оксана Андріївна та Сироватка 
Олена Леонід івна організували чудове і 
для всіх цікаве свято, де кожен ліцеїст 
міг виявити великий порив до літератур
ної творчості.

«Вечір поезій»! Ця величава назва ха 
рактеризувала свято. На сцені виступали 
представники майже усіх класів (приєм
но, що у нас стільки талантів!), вірші л у 
нали на різну тематику. Крім учнів, бра
ла участь і вчитель фізики -  Шустік Лілія 
Степанівна ї ї  виступи дуже здивували 
ліцеїстів, бо відкривали нові грані талан
ту. Учні з великим задоволенням слухали 
поезії своїх товаришів.

На мою думку, такий крок із боку вчи
телів познайомив ліцеїстів із творчими 
людьми. Напевно, дав змогу почути щой
но написані вірші, які автор ще не встиг 
показати своїм рідним або ж підштовхнув 
юних митців до рішучих дій. Як на мене, 
усім вечір дуже сподобався, а учасники 
ще довго пам'ятатимуть маленькі, але 
світлі моменти виступів.

Бобик Вікторія

Обдарована дитина
Коли погляну в твої очі...

Коли  погляну в тв о ї очі,
У  грудях щось так трепітно лоскоче,
І н іби тут ніщо вже не тримає :
Душ а - по клав іш ах роялю.

Коли почую ніжний голос твій,
Миліший з-пом іж  вс іх  мелодій,
Нема нікого кращого, ніж  ти, - 
Твоя чарівна, незр івнянна врода.

І вс і слова залишаться малими,
Щоб твою тяжкую вмістити долю.
Та лиш  тоді, коли з тобою разом,
Ми в ідчуваємо весни нестримну волю.

Коли ти поряд, все під силу:
І моря хвил і, і життя бурхливе.
Твоя усм ішка -  перлина з океану.
Ти найрідніша, дорогенька мамо!

Клак Павліна
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