
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усіх вчителів та  учнів вітаю з Новим роком! 

 
Настала мить чарівна свята, 
Прийшов на землю Новий рік. 
Отож, дозвольте побажати 
Вам щастя й радості навік. 
Нехай здійсняться всі бажання, 
Хай дні у злагоді минають 
І теплі,  привітання 
Для Вас ніколи не стихають. 
Ми раді, що Ви з нами разом 
Уже не перший день підряд. 
І віримо: чекають з часом 
Нас ще багато спільних свят. 
Добра Вам зичимо і миру, 
Хай навіть у звичайні дні 
У казку не згасає віра, 
Вогонь спалахує в душі.  
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Вітання вчителів з професійним святом 

Тиждень писемності  

У Львівському оперному театрі 

 

Наші традиції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андріївські вечорниці 



 

ПАМ’ЯТІ ГОЛОДОМОРУ 
 

 

24 листопада весь український народ відзначав 

День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій. 

75 років минуло від тієї страшної трагедії, коли 

мільйони невинних людей були винищені 

голодомором. Тоталітарний комуністичний режим 

свідомо спланував і здійснив людоморську війну проти 

мирного безвинного і працьовитого українського 

народу. Сьогодні, коли увесь світ визнає голодомор 

1932-1933р.р. в Україні геноцидом проти українського 

народу, ми повинні робити все для того, щоб 

підростаюче покоління було свідоме правдивої історії, 

яку десятиліттями приховувала від нас комуністична 

влада. Ми знаємо, що штучний голод за різними 

підрахунками забрав від семи до десяти мільйонів 

українців, і стараємося, щоб пам'ять про невинно 

замордованих була гідно вшанована.  Зберегти пам'ять 

про трагедію голодомору  -- означає не допустити 

подібного в майбутньому. Ворог хоче позбавити нас 

власної історії, щоб зробити  безбатченками. Тому 

основна наша мета -- донести підростаючому колінню 

правдиву, не викривлену історію нашого народу з її 

світлими і трагічними сторінками.  

Виховуючи національно свідомих патріотів і 

опановуючи національну ідею, у Кременецькому ліцеї 

ім. Уласа Самчука відбулося ряд заходів, присвячених 

вшануванню пам’яті жертв голодоморів і політичних 

репресій, у яких взяли участь адміністрація, 

педагогічний колектив та вихованці нашого 

навчального закладу.  

Вшанування пам’яті жертв голодоморів 

розпочалося 19 листопада із загальноліцейної 

тематичної лінійки пам'яті. 20 листопада 

старшокласники мали змогу взяти участь у відкритому 

уроці Президента України на тему: «Голодомор 1932-

1933рр.». У всіх групах було проведено виховні години, 

на яких учні переглянули документальний фільм 

«Незнаний голод». Бібліотекарем Аврамишиною Г.М. 

організовано у фойє ліцею виставку інформаційних 

матеріалів під назвою «Ми мусимо знати, як все це 

було».  

23 листопада о 13
00 

год. відбулася панахида, 

приурочена жертвам голодомору, яку відслужив 

настоятель церкви Преображення Господнього   м. 

Кременця о. Володимир Буграк.  У панахиді взяли 

участь учні та вчителі Кременецького ліцею імені У. 

Самчука, після якої увесь колектив нашого навчального 

закладу відвідав відкритий виховний захід у формі 

усного журналу під назвою «Пам'ять народу не 

убієнна», який підготували і провели учні  42 групи 

гуманітарного профілю  під керівництвом групового 

керівника  Мельничук О.І.  

24 листопада у всіх класах ліцею горіли свічки 

в пам’ять жертв голодомору, а о 15
00

 год. ми усім 

колективом взяли участь у міському реквіємі біля 

пам’ятника жертвам сталінських та фашистських 

репресій, і на завершення днів вшанування – у кожній 

оселі засвітили свічку пам’яті жертвам голодомору.  

Ми глибоко переконані, що ліцеїсти -- 

достойна зміна, яка працюватиме на розбудову та 

зміцнення української держави, вони зроблять усе для 

того,  щоб подібна трагедія ніколи більше не 

повторилася в Україні.  

Мельничук О.І., груповий 

керівник 42   групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так ми живемо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітання юнаків з Днем Української армії 

Вивчаємо культурну спадщину 

«Замість ялинки – зимовий букет » 

Вечір пам’яті  М. Леонтовича 

Читаємо поезії про УПА 



ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО СНІД? 

З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, у нашому 

навчальному закладі відбувся захід, метою якого було 

підвищити рівень інформованості й освіченості учнів із 

проблеми ВІЛ/СНІДу, сформувати гуманне та толерантне 

ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, навчити 

учнів вчитися, цінувати життя і здоров’я, виховувати 

дбайливе ставлення до себе та довкілля. У фойє ліцею 

була встановлена виставка, присвячена боротьбі зі 

СНІДом.  Вчителі та учні зібралися в актовому залі для 

того, щоб обговорити важливі проблеми, пов’язані із 

захворюванням на ВІЛ/СНІД.  

Серед численних хвороб, від яких нині страждає 

людство, СНІД є однією з найтяжчих. ВІЛ-інфекція та СНІД – це не хвороба цифр та статистики. Це проблема, яка 

вплинула на життя багатьох людей, сімей, країн та націй, усього світу. За даними об’єднаної програми ООН з 

ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), вірус імунодефіциту людини за 20 років уразив понад 50 млн. осіб, із яких 28,1 млн. уже померли. 

Поширення ВІЛ-інфекції може призвести до найбільш катастрофічної епідемії в історії людства, що загрожує його 

сталому розвитку. Кожна молода людина повинна якомога більше знати про ВІЛ/СНІД. І пам’ятати: головна 

пересторога – особиста профілактика. 

 ВІЛ-інфекція – захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини.  

 ВІЛ знижує захисну функцію імунної системи, внаслідок чого організм втрачає можливість протистояти 

різним захворюванням. Вірус імунодефіциту людини є ретровірусом – різновидністю, яка несе свою генетичну 

інформацію частіше в РНК (рибонуклеїнову кислоту), ніж в ДНК (дезоксирибонуклеїнову кислоту). Проникаючи в 

клітину господаря, він виділяє РНК і використовує РНК, як шаблон (матрицю), виробляє ДНК, яка входить до складу 

клітин господаря. В результаті кожен раз, коли клітина носія ділиться, вона утворює також нову копію вірусної ДНК, а 

та використовує апарат клітини, щоб виробити нові вірусні частинки. Вірус, який вийшов назовні, проникає в здорові 

клітині й процес продовжується. 

 Вірус викликає захворювання з повільним перебігом, що має тривалий прихований (інкубаційний період) 

період від моменту зараження до появи ознак хвороби. Тому, потрапивши в організм людини, ВІЛ спочатку нічим 

себе не виявляє. Проходять роки, поки розпізнають захворювання СНІД. Терміном СНІД позначили кінцеву стадію ВІЛ-

інфекції, яка характеризується ураженням імунної 

системи людини, на тлі якої розвиваються сукупні 

захворювання легень, органів шлунково-кишкового 

тракту, головного мозку. Хвороба закінчується смертю. 

Найбільш бентежить те, що Україна займає перше 

місце у Європі, за темпами поширення ВІЛ СНІДу.  

В кінці заходу учні диспутували на тему: «Чи 

потрібно вводити спеціальні заклади для ВІЛ-

інфікованих?». 

        Лапка Оксана, учениця 42 групи 

 

 

ВІРШІ НАШИХ УЧНІВ 
ЗИМА 

Зима весела біла й ніжна, 

Укрита снігом білосніжним. 

Сніжинки в танці покружляли 

І на долоні мої впали. 

Зима –це час санчат та лиж, 

Багато свят, аж не злічить. 

Снігурка й Дід Мороз прийдуть, 

Гостинців в торбі принесуть. 

Вся дітвора кругом ялинки 



Співає дружно веселики. 

Мороз за щічечки щипає, 

А котик сонно позіхає. 

Та скоро вже прийде весна 

І принесе тепло вона, 

На крилах сповнених коханням. 

Весна посіє білі квіти, 

Які збирати будуть діти. 

Весну всі будуть зустрічати 

І знову зиму виглядати. 

Сандомірська Юлія. 13 група 

 

 

 

 

МАМА 

За легкою хмаринкою сховалась   ніч, 

На землю ліг усміхнений світанок. 

Торкнувсь пестливо щік, упав до   пліч, 

І розбудив так лагідненько маму. 

 

Як жайворонок, з сонечком вона встає, 

Тихесенько щодня, і нас не будить. 

Готує снідати, оселі лад дає,  

Тому що всіх вона так ніжно любить. 

 

Примружить трішечки ласкаві очі, 

 

 

Сяйне усмішкою – і тепло так стає. 

Так, ніби враз всіх пригорнути хоче,– 

Любов і щирість, ласку нам дає. 

 

У тому погляді – ні смутку, ні журби, 

Відразу забуваєш негаразди. 

І легко-легко на душі стає, 

Так, ніби крила відчуваєш враз ти. 

 

Говорить так, немов струмок біжить, 

Дзюрчить поволі з ясного джерельця, 

Зупиниться, затихне – а за мить 

Торкнеться знову словом твого серця. 

 

 

Матусю рідна, без твого тепла, 

Що промениться із очей завжди, 

Я не жила б, як квітка без стебла, 

Як висохла криниця без води. 

 

Усе мине, пройдуть безжурні дні, 

І сивина засріблить мамі скроні, 

Цілуй завжди ті руки золоті, 

Хороші, милі мамині долоні. 

Онофрійчук Ольга. 13 група 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛАННЯ ДО УЛАСА САМЧУКА 

Минають швидко дні, 

Минають швидко ночі. 

Уласе мій! Тобі слова 

Я присвятити хочу: 

Ти був освіченим… 

Роман «Волинь» 

Ти написав душею, 

І «Батько й син», «Марія»– 

Це для людей, для мене. 

Можливо, і для серця 

Ти творив… 

 

Обезюк Аліна. 32 група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо з Днем народження: 

Семенюк Людмилу Іванівну  

 
Омельчука Андрія Івановича 

 
Ксьондзика Олега Станіславовича 

 

Киричук Надію Федорівну  



НОВОРІЧНИЙ КРОСВОРД
1.«Ісусе милий, ми не багаті, золота, дарів, не можем дати, 

но... цінніший несем від мира, це віра серця, це любов щира». 

(Колядка).2.Свята,., тиха,., ясність б'є від зірниць. Дитинонька 

пресвята, така ясна, мов зоря, спочиває в тім  сні». 

(Колядка).3.Іудейський цар, ненависник усіх немовлят. За 

його наказом їх позбавили життя, бо цар злякався 

новонародженого месії.4.«Сіном притрусила, в ... положила 

Господнього Сина». (Колядка).5.«... і земля нині 

торжествують, ангели й люди весело празнують» 

(Колядка).6.«Христос родився. Бог воплотився, ангели співа-

ють, царя вітають, поклін віддають, пастирії  грають. «..., ...!» 

— повідають». (Колядка).7. «Нова радість стала, Яка не 

бувала, Над вертепом звізда ясна увесь...  осіяла», 

(колядка).8. Страва на Свят-вечір з маку і пшениці.9. Віншую, 

віншую, На печі пампухи чую. Дайте, дядьку, зо п'ять, Може, 

буду вам...10. Сійся, родися, жито, пшениця, Всяка 

пашниця. Щоби родило в землі, Щоби... був на столі. 11.Сію, 

вію, посіваю, З Новим роком вас вітаю. Не на рік, не на два, А 

на многії....12.Я бажаю щастя й долі, Добра в хаті і на ... Моїм 

родичам, батькам, Моїм сестрам і братам.13.Сим бажанням 

вас вітаю... Дай вам, Боже, все, Що гоже? Що негоже — ... 

бери? (І.Франко)14.«На. небі... мерехтить, малий Ісус в яслах 

лежить» .15.Святвечоровий напій із сухофруктів.16.«Добрий 

... тобі, пане господарю, радуйся, Ой радуйся, земле. Син 

Божий народився!».17.«Дивная новина, нині Діва сина 

породила в Вифлеємі, ... єдина!» (Колядка).18.«...старенький 

колише дитятко: «Люляй же, люляй, мале отрочатко!».19.«Бо 

прийдуть до тебе три празники в ..., Радуйся, ой радуйся, 

земле, Син Божий народився!».20.Щоб вас Бог в опіці мав, 

Кожну напасть відвертав. 

Будьте щасні ви і діти, Будьте 

гожі, мов ті...!21.Віншую вас 

нині, Мої добрі люди, Нехай 

Божа... Завжди з вами 

буде.22.Новий рік ся 

розпочав, А старший ся 

скінчив, Що було у вас злого 

Нехай щезне, як дим, Щоби 

були-сте хороші, І багато 

мали ... 23.І на полі, і в 

стодолі, Щоб добра було 

доволі. Щоб не знали вже 

розпуки Ваш діти, ані...24.Ой 

чи є, чи нема Пан господар 

вдома? Ой нема, ой нема, Бо 

поїхав до...25.Загальна назва 

величальних пісень, що 

виконуються на Різдво.26. 

Стародавня назва стаєнки, де 

народився Ісус Христос.27. 

Стародавнє місто, де 

народився Спаситель. 28. Я 

— маленький пастушок. "   В 

мене гарний... Із Різдвом усіх 

вітаю: Коляду тут 

співаю.29.Кількість страв на 

Свят-вечір.30.«Щедрий 

вечір, добрий вечір, Добрим 

людям на...».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекдоти: 

**** 

- Знаєте, чим 

розумний 

чоловік 

відрізняється від 

дурня? 

- Чим? 

- Розумний знає на 

це питання 

відповідь, а 

дурень завжди 

хоче дізнатись. 

**** 

Ліцеїст завалив екзамен, 

телефонує мамі: 

- Мамо, мене 

вигнали з ліцею, 

підготуй тата. 

І одержує відповідь: 

           -    Тато готовий, 

підготуйся сам! 

**** 

Розмовляють дві 

сніжинки: 

- Ти куди летиш? 

- В Україну. 

Лаштую їм свято.  

- А я в Африку. 

Влаштую їм 

паніку. 

**** 

У ліцеїста два свята – 

Новий Рік і щодня! 

**** 

- Алло, вам двері 

потрібні? 

- Ні. 

- То ми зараз 

приїдемо 

заберемо. 

**** 

Бабуся співає онуку 

колискову. 

Через деякий час хлопчик 

питає: 

- Бабуню, мені вже 

можна спати чи 

тобі ще хочеться 

поспівати? 

**** 

- Тату, дивись яка 

височенна 

ялинка. 

- Сину, це в тебе 

окуляри плюс 10. 

В очікувані Новорічних свят 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ВІТАЄ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ З НОВОРІЧНИМИ ТА 

РІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ, БАЖАЄ: 

ЩОБ ХЛІБ І ДО ХЛІБА БУЛО ДОВОЛІ, 

У ВАШИХ СВІТЛИЦЯХ – ЩАСЛИВОЇ ДОЛІ, 

ЩОБ В МИРІ Й ЗДОРОВ’Ї ПРОЖИЛИ  СТО ЛІТ, 

ТА ЗАВШЕ ОРЛИНИМ БУВ ДОЛІ ПОЛІТ. 

ПО-МОЛОДЕЦЬКИ ЩОБ СЕРЦЕ ЗАВЖДИ ВАШЕ БИЛОСЬ, 

НАПАСТЯМ Й ХВОРОБАМ ЩОБИ НЕ КОРИЛОСЬ. 

 

 

 

oросимо лSце_с2S" проя"и2и громадянсь*3 а*2и"нSс2ь S 

пода"а2и до др3*3 ма2ерSали (с2а22S, "ласнS "SршS, проз3 



фо2ографS_, "S2ання, за3"аження, оголошення, пропозицS_ 

S 2. д.), я*S допомож32ь "ис"S2лю"а2и жи22я нашо_ 

лSлейно_ родини. 
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