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День знань у ліцеї
1 вересня 2010 року – Перший дзвінок,
Перший урок. Багато вражень від зустрічей і
знайомств із новими учнями.
Організовано відео зйомки свята, під час
яких учні 33 групи: Чечурін І. і Лапка В. брали
інтерв’ю у батьків, учнів, учителів стосовно їхніх очікувань у ліцеї, чому батьки привели дітей до ліцею, чому самі діти прийшли навчатись у ліцей і т.д.

Багато запитань прозвучало зі сторони
кореспондентів, на які старались відповідати і
діти, і батьки, і вчителі… Багато сподівань виражено на рахунок здобуття глибоких знань із
предметів та ефективного і змістовного проведення дозвілля, вечорів, виступів.
Ну що ж, час покаже – чи здійсняться
вони?

Чечурін І., учень 33 групи

Тиждень знайомств у ліцеї (08.09 – 19.09.2010р.)
За традицією у вересні місяці, з метою ознайомлення учнів нового набору з учнівським та учительським
колективом, традиціями та особливостями Кременецького ліцею ім. У. Самчука, проводиться тиждень знайомств.
Не став виключенням і цей навчальний рік. Упродовж
тижня з 8 по 15 вересня усі учні ліцею брали участь у заходах, які проводились у його рамках. Першого дня було
організовано презентацію ліцею в ході якої Савіцька Людмила Василівна ознайомила учнів нового набору з історією ліцею, його традиціями, звичаями, гуртками, які діють
при ньому, а також учнівським та учительським колективом. Кондратюк Неля Василівна ознайомила новоприбулих зі Статутом ліцею, повідомила про те, що у навчальному закладі діє учнівська організація РЕМ та молодіжне
об’єднання Молода просвіта.
Про діяльність і традиції Ради Елітної Молоді, чим
вона займається, а також про діяльність Молодої просвіти
розповіли наступного дня першокурсникам представники
самоврядування Пасєка Роман, Кухарук Вікторія, та голова
Молодої просвіти Ковальчук Алла, яка пізніше провела
для новоприбулих екскурсію у Світлиці У.Самчука, ознайомивши з життєвим та творчим шляхом відомого письменника, ім’я якого носить навчальний заклад.

З 10 по 15 вересня у ліцеї діяла виставка фотографій: «Як ми відпочиваємо», протягом якої учні нового набору могли побачити, як цікаво та активно уміють відпочивати ліцеїсти. Та найцікавішим, напевно, був захід наприкінці тижня «Вернісаж особистостей», під час якого
учні мали можливість показати свої захоплення, творчі
здібності та обдарування. Усіх вразили цікаві роботи дітей
виготовлені з бісеру, ниток, природного матеріалу, малюнки, виконані у різних техніках, та ліричні поезії в авторському виконанні. Особливе захоплення присутніх викликали роботи Кореневич Марії, Ткачук Алли та Амальської
Олени.
У вищевказаному заході участь брали і групові
керівники, які розповіли присутнім про здібності та інтереси своїх вихованців, їх особливості та навіть деякі цікаві
захоплення дітей про які ніхто і не підозрював. Особливо
цікаво представила свою групу Мельник Тетяна Анатоліївна, яка склала віршовані рядки про кожного свого учня,
уміло охарактеризувавши та підкресливши індивідуальність кожного члена групи.
Сподіваюсь, що і надалі у ліцеї проводитиметься
такий тиждень, який допомагає усім нам швидше познайомитись, знайти однодумців та просто краще пізнати
кожного, хто знаходиться поряд з нами.
Своє враження про проведення тижня знайомств
описувала учениця 32 групи Савіцька О.
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Вечір знайомств
«Вернісаж особистостей»
раїнських турах олімпіад. Із 257 призових
місць у районі ліцеїсти вибороли 41 і за рейтингом стали першими у районі. З них 12 – переможці, які брали участь в обласному етапі,
на якому лише 3 стали призерами: Чугалінська
Ганна – з економіки (вчитель Козачук О.О),
Мельник Олександр – з історії (вчитель Ксьондзик О.С) та правознавства (вчитель Семенюк
Б.Д.)
Активну
участь
ліцеїсти
взяли
і в конкурсах-захистах
науководослідницьких робіт МАН. На першому етапі
захищали роботи 13 ліцеїстів. В контрольній
роботі обласного етапу брало участь 13 учнів,
у захисті 9. З них 6 учасників здобули призові
місця.
Багато особистостей на світі,
Та кожна, безперечно, діамант.
Життя обточить всіх, воно покаже:
Що всі на світі чогось варт!

14 вересня 2009 р. в актовому залі
Кременецького ліцею ім. У.Самчука відбувся вечір-знайомств «Вернісаж особистостей». Оскільки з початку навчального 20092010 року у лави ліцеїстів влилося 30 учнів,
то з метою виявлення здібностей і талантів
серед новоприбулих членами Міністерства
культури і дозвілля було написано коротке
представлення педагогічного і учнівського
колективів, їх здобутки і досягнення:
«В наших особах вас вітають 38 знаючих і вміючих;
кваліфікованих професіоналів;
прискіпливих і вимогливих, з почуттям
гідності і почуттям гумору, щирих серцем і
добрих помислами педагогів, які навчають,
виховують і обдаровують, плекають і згуртовують;
дають крила 160 долям, талановитим
особистостям!...
із 38 вчителів – 15 молодь!...
Справді, найкрасномовнішими в усьому є результати праці.
А результатами нашої праці є значні
досягнення у районних, обласних та всеук-

Слово для представлення учнівських колективів надано груповим керівникам. Учням
підготувати для показу свої роботи».
Із сценарію Кондратюк Н.В.
«Вечір особистостей» 2009 рік
Інформацію підготувала
Курник В. учениця 22-ої групи
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Посвята у ліцеїсти
Курасов, з 1993 року наш ліцей став самостійною одиницею, а у 2003 році йому присвоєно
ім’я Уласа Самчука.
Ця інформація надзвичайно важлива для
кожного ліцеїста, вчителів, адже, навчання –
це свідома праця, яка вимагає багато зусиль,
терпіння, бажання досягнути певної мети.
24 вересня 2010 року в актовому залі
Кременецького ліцею учні нового набору
склали присягу перед прапорами України і ліцею.

Традиційно щороку в ліцеї відбувається
посвята новоприбулих учнів у ліцеїсти. Задля
кращого пізнання юнаками і дівчатами історії
заснування нашого закладу на Кременеччині
ведучі озвучують дані, що увійшли в історію.
Вони інформували про заснування ліцею на
початку ХІХ ст.
 29 липня 1805 року – імператор Олександр І підписав статут Волинської гімназії,
який склав Тадеуш Чацький з допомогою Гуго
Колонтая.
 1 жовтня 1805 року урочисте відкриття гімназії.
 18 січня 1819 року – імператор Олександр І видає указ перейменувати Волинську
гімназію у Волинський ліцей.
 Волинський ліцей перетворився у
найбільший осередок світської освіти всієї
Правобережної України. А його викладачі та
випускники всесвітньо відомі люди – серед
них Віллібальд Бессер, Евзебіуш Словацький,
Тимко Падура, Кароль Сенкевич, Кароль Качковський та ін. Багатою була база ліцею – лише бібліотека складала майже 35 тисяч томів
(в останні роки 50 тисяч), а мінералогічний кабінет містить 15538 експонатів.
 Ліцеїсти вивчали багато мов: російську, французьку, німецьку, грецьку, латинську,
польську мови, а також математику, фізику,
хімію, ботаніку, зоологію, історію, географію,
право, політичну економію і комерцію. Як факультативи вивчались мінералогію, бібліографію, архітектуру, військове будівництво. І ще
були додаткові курси верхової їзди, малювання, фехтування, легкової атлетики, музики,
спів тощо.
Відновивши попередні традиції у 1991
році при Кременецькому коледжі було відкрито ліцей, директором якого став Анатолій

Клятва ліцеїста
Голова РЕМу: Вступаючи до ліцейної родини урочисто присягаємо бути гідними громадянами рідної України, шанувати Конституцію, Герб, Гімн та Прапор. Сумлінно вивчати
історію нашої держави, її мову, шанувати і
зберігати традиції та звичаї нашого народу!
Ліцеїсти: Присягаємо!
Голова РЕМу: Присягаємо працювати над
своєю самоосвітою, бути старанними в навчанні, шанувати всіх викладачів ліцею,
пам’ятати і виконувати всі їх настанови та завдання!
Ліцеїсти: Присягаємо!
Голова РЕМу: Присягаємо, що будемо
робити все необхідне для розвитку української науки, для відродження духовності нашого
народу, не пошкодуємо сил для утвердження
вільної незалежної України!
Ліцеїсти: Присягаємо! Присягаємо! Присягаємо!
Після такої урочистої миті прозвучав гімн
ліцею у виконанні Савіцької О. (учениці 32
групи) за підтримки першокурсників та учнів у
залі.

Влодек Галина,
учениця 22 групи
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Прийом делегації з міста Констанцін-Єзьорна
Наші гості із Польщі відвідали ботанічний сад у
Кременці, були з одноденною поїздкою у м. Львів, а
також в екскурсійній поїздці Збараж – Вишнівець.
Учні та викладачі із Констанцін-Єзьорна мали
можливість відвідати уроки у ліцеї: української літератури – вчитель Трачук В.М., християнської етики на
тему: «Християнські цінності дружби» - вчитель Свідинська Л.М.
Наші гості із Констанцін-Єзьорна взяли активну
участь в обговоренні питань про дружбу, відкритті
п’ятьох секретів справжньої дружби з точки зору
християнства. Кожен секрет визначався учнями самостійно при попередньому обговоренні у групах в ігровій формі.
У п’ятницю 02.10.09р. гості разом із нашими ліцеїстами змагалися у спортивно-туристських розвагах
на Гнилому озері під керівництвом вчителя географії
Козачук О.О. і вчителя фізкультури Дехтярук Г.Г. Мали
можливість з’їхати на роликових спортивних санях по
санній трасі.
У 14 00 год. у той самий день відбулося урочисте
прощання із членами делегації, а для юних поляків
Радою Елітної молоді було організовано вечір відпочинку (концерт і дискотеку). Програма концерту до
Дня вчителя дала змогу польським друзям ближче
ознайомитися з українською культурою. Прозвучали
українські пісні у
виконанні Савіцької О. (учениці
32 групи) і Зварунчик М. (учениці 22 групи),
циганський танець виконали
учасниці танцювального гуртка
ліцею. Прозвучали українська
поезія, гумор.
Після концерту відбулася
дискотека
в
приміщенні ліцейної їдальні.
Здавалося б, що програму виконано на всі 100%, але
чомусь не хотілося розходитися і прощання видалося
сумним, тому що за цей період ми з н а й ш л и нових
друзів, однодумців. П о л ь с ь к а д е л е г а ц і я запросила відвідати місто К о н с т а н ц і н - Єзьорна, і
ми пообіцяли, що наша зустріч відбудеться у травні.

28 вересня під вечір у Кременець прибула делегація учнів і викладачів ліцею із польського міста
Констанцін-Єзьорна.
У вівторок 29.09.2009р. о 10 00 год. у стінах
Кременецького ліцею ім. У. Самчука відбулося офіційне привітання делегації учнями та дирекцією нашого закладу. Коли друзі із Польщі ввійшли на наше
подвір’я, то назустріч їм із хлібом і сіллю на вишитому
рушнику вийшли ліцеїсти: Пасєка Р., Василюк М. і Ковальчук А. в українських національних костюмах.
Вони звернулися до гостей з вітальними словами. Василюк М.: «За давньою українською традицією
дорогих гостей зустрічають із хлібом і сіллю. Хліб символізує працелюбність українського народу, а сіль –
багатство і достаток. За народними звичаями гостей
ми зустрічаємо самим найдорожчим, що у нас є –
хлібом і сіллю».
Пасєка Р. побажав польським друзям цікаво і
змістовно провести час у нашому місті, поглибити
знання про нашу державу та її історію, знайти нових

друзів, і з гарними враженнями повернутися додому.
У той самий день для них було організовано екскурсію по місту вчителем історії Ксьондзиком О.С. і
вчителем польської мови Шульган А.І.
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Повстанська муза
14 жовтня 2010 року у переддень свята Покрови в актовому залі ліцею відбувся конкурс повстанської поезії, композицій, пісень «Повстанська
муза».
УПА! Яку треба було мати душу, щоб іти добровільно в армію, яка воювала на два фронти:
проти німецьких окупантів з одного боку і більшовицької імперії – з другого! В партію поневоленої,
бездержавної України, яка не мала власних арсеналів, щоб озброїти своїх синів. Зброю треба було
здобути у боях. Якою здатністю до самопожертви
треба було володіти, щоб не стати на коліна й тоді, коли на перемогу вже не було ніякої надії. Залишилося одне: умерти з гідністю, дорогою ціною
заплатити за добру пам’ять про себе.

Це наш клич лунає у кожній країні
«Свобода народам, свобода людині!
Й дрижить кожен злодій і кат – окупант,
Що всі поневолені – разом з УПА»
В.Бастюк
І-е місце у конкурсі «Повстанська муза» зайняла Амальська Олена за виконання вірша
Г.Ткачук «Неопалима купина».
ІІ-е місце зайняла Савіцька Оксана за прочитаний вірш «Спіть, хлопці, спіть» Богдана Лепкого.
ІІІ-е місце – Василюк Марина за власний
вірш.
Учні 41 і 33 гр. нагороджені спеціальним дипломом за інсценізацію, присвячену 100-річчю від
Дня народження Степана Бандери.
Василюк М.,
учениця 41 групи
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Пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.
Голодомор українського народу 1932-1933
рр. – це жахливий злочин тоталітарного режиму
СРСР, який не має терміну давності.
Згадки про голодомор викликають здригання навіть у тих українців, які народилися у незалежній Україні. Чорні світлини і на них такі ж чорні,
подібні до потойбічних тіней, - люди, цифри і факти, жахливі розповіді очевидців… Все це – свідчення трагедії, яка спіткала наш народ. Наслідки такого жорстокого геноциду української нації відчуваються і по сьогоднішній день.
Недарма наш президент Ющенко В. та його
прихильники вимагають порушення кримінальної
справи за фактом Голодомору 1932-1933рр., який
визнано державою геноцидом українського народу.

Н.В.Пшенична, О.А. Полічук
У листопаді місяці 2009р. в кожній групі ліцею відбулися заходи із вшанування пам’яті жертв
голодомору, проведено акцію «Запали свічку».
Учні переглянули художній і документальний фільми про ті жахливі події.
Ковальчук А., учениця 42 групи

То був страшний навмисний злочин,
Такого ще земля не знала,
Закрили Україні очі
І душу міцно зав’язали.
Сліпу пустили старцювати…
То був такий державний злочин –
Здригнулась навіть мертва Кафа,
Мерцями всіялося поле,
Ні хрестика і ні могили –
То був такий навмисний голод…

Актриса філармонії
у Кременецькому ліцеї імені У.Самчука
Театр чи стадіон? Філармонія чи вулиця? Насправді немає різниці для талановитої людини. Такою є
артистка Оксана Іваненко, яка завітала до нашого невеличкого і водночас величного навчального закладу –
Кременецького ліцею імені У.Самчука.
Вистава була не довгою, але враження, отримані від неї, незабутні. Уперше в житті ми побачили таку
майстерну гру, точніше, це була гра душі, адже такі
емоції може передавати тільки справжній актор. Актриса представила нашій увазі видатний твір Йоганна Вольфганга Гете «Фауст», а також деякі відомості з біографії геніального письменника. Завдяки чудовій акторській грі ми змогли переживати кожен рядок знаменитого
твору разом із актрисою. Гармонійно поєднані факти
біографії та уривки з відомої трагедії стали одним цілим.
А повен зал глядачів, зачарований професійністю актриси, ніби онімів від хороших вражень.
Ковальчук А.,
учениця 42 групи
7
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Свято української кухні
Цікавим є те, що саме в цей день у наш навчальний заклад прибув волонтер із Америки –
пан Ян Брум. Молодий такий… Якраз для наших
дівчат із філологічних груп підходить… Тільки не
сприймайте серйозно – я жартую! Відразу після
дегустації страв, скуштувавши смачного українського сала та вареничків, відправився наш Ян навчати англійської ліцеїстів. І не дивно. Бо хто сказав, що без сала є робота?
Зінько О., учениця 42 групи

Я побувала на святі української кухні у нашому ліцеї, яке проводилось у рамках Тижня народознавства. Варто зазначити, що страви були дуже
смачні. Особисто мені найбільше сподобались гречані вареники, а також бутерброди на чорному хлібі
зі смальцем та шматочками ківі (їх приготували учні
32 групи). Це ж справжня екзотика! А ось 42 група
здивувала своїми млинцями із сиром та свіжою полуницею і сметанкою… Справжня смакота!
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Балачки
1)Які ліцейні проблеми ти міг би вирішити, якби не …?
Президент (Чечурін Іван):
- Таких глобальних проблем, тобто які потребують негайного вирішення, у нашому навчальному закладі особисто не бачу. Можливо виникатимуть, то будемо разом із дирекцією ліцею вирішувати.
- Невже не виникає ніяких проблем у роботі РЕМу?
Невеличкі проблеми, що можуть виникати в
ході щоденної клопіткої роботи РЕМу, ми з міністрами та представниками окремих міністерств стараємось вирішити одразу власними силами і будемо робити все для того, щоб їх не було. Щодо
конкретних проблем на даний момент, мені здається, що наш ліцей розцвітає, таких недоліків із
кожним днем все менше й менше.
Прем’єр-міністр (Савіцька Оксана):
- Мені здається, основна ліцейна проблема
полягає в тому, що працюють лише окремі, причому завжди одні й ті самі ліцеїсти, а не всі. Більшість не беруть активної участі в житті навчального
закладу. Проте завжди були і будуть люди, які хочуть і намагаються щось зробити для покращення
ліцейної родини, яким не все одно, що коїться навкруги них. І тут нічого не зробиш.
- На твою думку, чи можливо залучити до
активної діяльності більшу частину учнівського
колективу? Що краще: примус чи заохочення?
- Я думаю, краще спробувати заохотити учнів, бо, напевно, бажаючих подати руку допомоги
знайдеться чимало в нашому навчальному закладі.
2)Які виховні заходи, здійснені Міністерством культури та дозвілля ліцею, тобі найбільше запам’ятались?
Президент (Чечурін Іван):
- За перший семестр варто відмітити та віддати належне святкуванню Нового 2010 року. Хочу
висловити особливу подяку міністру культури та
дозвілля Василюк Марині та учням 42 групи, які
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висунули та втілили в життя чудову ідею: провести
цей вечір в стилі «ретро».
- Невже ніхто не залишився ображеним
чи незадоволеним? Всім імпонував такий стиль
музики?
- Учителі, ліцеїсти веселились, танцювали,
словом, «відривались на повну». Незадоволених
особисто я не зустрів. Яскраві вогні ялинки, різнобарвні костюми… Незабутня атмосфера! Хотілося б
повторити, адже загалом все було дуже цікаво.
Прем’єр-міністр (Савіцька Оксана):
- Усі заходи, здійснені Міністерством культури, мені запам’ятались, але найбільше сподобалось святкування Нового Року в стилі минулого
століття. Справді, такого у нашому навчальному
закладі ще не було. Стільки незабутніх вражень,
лише позитивні емоції… Було весело! Я думаю, що
всім цей вечір запам’ятається надовго.
3)Уяви, ти виграв (-ла) мільйон у лотерею.
Куди потратиш?
Президент (Чечурін Іван):
- У першу чергу сів би та подумав, куди яку
суму грошей виділити. Як на мене, більшу частину
мільйона потратив би на благодійність. Адже милосердя модне у всі часи. Сьогодні я зі своїми батьками теж роблю деякі внески, щоб люди, які
цього потребують, усміхнулись. Проте, мені здається, ця допомога зовсім мізерна. Ну а решту,
звичайно, потрачу на себе: частину – в банк під
відсотки, частину – на одяг і різні «прибамбаси»,
що радують око та серце.
Прем’єр-міністр (Савіцька Оксана):
- Уявити, що я виграла мільйон, дуже важко,
оскільки в азартних іграх я участі не беру, а в іншому мені не завжди усміхається фортуна; проте,
якщо станеться таке диво, я, напевно, втілила б у
життя свою давню мрію – заснувала б у ліцеї радіо,
стала б його постійною ведучою… Сподіваюсь, це
бажання стане реальністю.
Інтерв’ю брала Паньків Н.

Новий рік постукав у двері
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Відзначення ювілею У.Самчука
Початок 2010 року – знаменний для Кременецького ліцею. 20 лютого виповнилося 105 років
від дня народження У.Самчука, ім’я якого ось уже
7 літ носить наш навчальний заклад. І звичайно
цю дату ми відзначили належним чином. У ліцеї
відбулося ряд заходів, у яких взяли участь як учні,
так і педагоги. На високому науковому рівні
пройшла учнівська конференція «Волинянин
У.Самчук – син Землі», на якій виступили учні
Кременецької гімназії, ЗОШ № 5 м. Дубна та наші
ліцеїсти. Учасники конференції підготували змістовні доповіді, виявили глибоку обізнаність із життєвим і творчим шляхом У.Самчука. Матеріали
конференції опубліковані в учнівському науковому збірнику за темою конференції. Крім того, у
світлиці У.Самчука відбувся круглий стіл «У.Самчук
у дискурсі українських літературознавців» для
учителів української мови і літератури міста за
участю науковців-краян, які досліджують життєвий і творчий шлях У.Самчука: Г. Чернихівського,
письменника-краєзнавця, члена Спілки письменників України, автора монографії «Улас Самчук:

сторінки біографії» та О.Василишина, кандидата
філологічних наук, викладача Кременецького педагогічного інституту. Вони запропонували учителям української літератури матеріали про письменника-краянина, які можна використовувати
при вивченні його творчості.
Завершальним етапом вшанування пам’яті
У.Самчука стало свято «Волинь моя, предвічний
краю…» ініційоване Савіцькою Л.В. Учні ліцею з
великим творчим натхненням і майстерністю розповідали про нашого славного земляка, інсценізували уривки з його творів, виконували пісні, народні танці. Загалом вшанування 105-ї річниці від
дня народження У.Самчука запам’ятається ліцеїстам і учительському колективу надовго і увійде в
історію навчального закладу як важлива сторінка
нашого життя.
Трачук В.М., заступник директора з НМР

В об’єктиві натураліста»
В озонову дірку подивився янгол:
- Господи, скажи їм, щоб вони схаменулись!
Ліна Костенко
Справді, в сучасному світі ми зовсім не
приділяємо уваги важливим речам, а лише
дріб’язковим і непотрібним. От ви, наприклад,
знаєте, що на території нашого старовинного міста
росте рідкісна рослина Лунарія оживаюча, яка потребує захисту? Мені, здається, що ні. Проте не
все так погано, адже в нашому навчальному за-
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кладі все-таки знайшлась людина, яка любить і
цінує природу. Це учениця 42 групи Олещук Діанка, яка багато дізналась про цю дивовижну рослину і захистила свою роботу (3 місце в обласному
конкурсі науково-дослідницьких робіт членів
МАН).

Також варто зазначити, що нещодавно Діана отримала 2 місце у Всеукраїнському конкурсі
«В об’єктиві натураліста» за слайд-шоу під назвою
«Лунарія оживаюча – біологія і можливості відтворення в культурі». На вручення нагороди учениця їздила в м. Луганськ, де відбувся майстерклас з основ фотографування; там вона відвідала
музей кам’яних скульптур, Краснодонський музей
молодогвардійців, місцевий краєзнавчий музей,
Музей донських козаків. Ви думаєте, це все? Адміністрація Луганського багатофункціонального
ліцею, який і приймав конкурсантів з різних куточків нашої країни, організувала похід у сучасний 3Д
кінотеатр, де діти насолодились переглядом фільму «Битва титанів».

Варто також висловити подяку Черновій
Тамарі Аркадіївні та Трачук Вірі Миколаївні за те,
що допомагали нашій учениці у створенні та впорядкуванні роботи. А Діану вітаємо з призовим
місцем і всім ліцейним колективом бажаємо подальших творчих успіхів та наснаги.
Усіх інших учнів хочу попросити не лінуватись. І давайте берегти і шанувати нашу матірприроду!
Паньків Н.

Конкурс «Великодній кошик»
Хай в кошик Вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону –
Хай плине достаток до Вашого дому.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Саме такими словами розпочався конкурс
пасхальних кошиків погожого весняного дня 10
квітня 2010 року, який було організовано Міністерством культури та дозвілля нашого ліцею. У
виставці взяли участь 7 із 9 груп. Усім учасникам
висловлюємо подяку за творчість і шанування національних традицій.
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Особливо хочеться відзначити учнівські колективи 42 та 32 груп. Усі, напевно, звернули увагу
на роботи учениці 32 групи Кореневич Марії. Вона
самостійно зробила писанки-мотанки, деякі були
оздоблені бісером. До речі, Марійка – досить неординарна особа: малює, виготовляє різноманітні
вироби з ниток, читає поезії, а також плете бісером.

Перше місце у цьому конкурсі зайняли учні
42 групи. Їх композиція була дуже багатою та яскраво оформленою, в якій найбільш виділявся кошик, що підготувала Кухарук Вікторія. Деякі з наших вчителів та ліцеїстів не пропустили можливості «похристосатись» крашанками. Друге місце зайняли учні 32 групи за самобутність і творчість у

створенні композиції. А третє – розділили учні
41,31 та 22 груп.
Не залишилися осторонь свята й учителі.
Свідинська Л.М. теж представила свої писанки,
виконані різними орнаментами.
Кондратюк Н.В.

Дзвони Чорнобиля

Лунає дзвін. Тривогою та болем наповнені
його звуки.
Чорнобиль! Полин-трава…
Страшною трагедією для українського народу став вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня
1986 року. Як і в попередні роки у ліцеї проводяться заходи, приурочені цій жахливій події.
30 квітня 2010 року відбувся вечір пам’яті
«Дзвони Чорнобиля», організований заступником
директора з виховної роботи Савіцькою Л.В. Учні
розповідали про події тієї страшної весняної ночі,
читали напам’ять поезії. Багато жахливих подробиць і фактів відкрилося учням та гостям під час
цього заходу.
Усіх схвилювали слова ведучої:
«Ціною життя відважних і безсмертних третій реактор ЧАЕС було врятовано. Героями, як відомо, не народжуються. Ними стають…
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Станцію врятували. Усі 28 чоловік пожежників затулили її собою. Всі сміливо і до кінця виконали службовий обов’язок, свою присягу. Шестеро
із них загинули, але увійшли в безсмертя. Затулили
собою не тільки станцію, а і Європу. Вони собою
захистили мільйони людей…»
А скільки ще безвинних дітей, жінок, чоловіків померли від радіаційного випромінювання. І
сьогодні вибух на четвертому реакторі ЧАЕС дає
про себе знати. Велика кількість хвороб, серед
яких особливо променева, що раніше були рідкістю, нагадують про себе і нині. Підступність радіації
полягає в тому, що чим молодша людина, тим сильніше радіація вражає організм.
А діти – це майбутнє і надія нашої держави!
Це цвіт нашої нації!
На заході я читала вірш – звертання дівчини
до матері під звуки «Місячної сонати» Бетховена.
Я дуже хвилювалася, бо мені треба було
проникнутися почуттями тої маленької людини з
далекого 1986 року, яка не розуміє, чому вона
хворіє, чому помирає, чому мама плаче, і просить
неньку врятувати її.
Боляче, що таке лихо сталося з моїм народом, що так багато людей пішло з життя, а скільки
ще хворіє і захворіє.
Хочеться просити у Всевишнього, щоб він
помилував нас і більше ніхто не страждав від захворювань, спричинених Чорнобилем.
Балтаг Марія,

учениця 12 групи

Наш візит-відповідь у Констанцін-Єзьорна

11.05 Зранку візит у школу №3.
12.05 Варшава – Королівський палац і екскурсія
по місту. Річка Вісла. Екскурсію проводили
Гоша і Маршога.
12.05 Королівський палац вщент було зруйновано.
Перші бомби впали 11 вересня 1939 року о
11 15 год. , під кінець другої світової війни
ще впало кілька бомб – залишилося лише
дві стіни. Пізніше було добудовано страчені
стіни і протягом 70 років тривала реставрація залів палацу. Звичайно, що багато речей
було втрачено, але завдяки тому, що в перші
дні війни вдалося дещо знести у підвальні

13.05
14.05

14.05
15.05
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приміщення, деякі експонати збереглися.
Візит і знайомство із школою №2.
Варшава – парк і королівський палац. Був
дощ. Екскурсію проводив віце директор
школи №2 пан Войтек.
Дискотека для учнів школи №3 і ліцеїстів.
Відвідування міста Железова Воля, де народився і проживав і творив свої визначні музичні твори відомий на весь світ композитор
Фредерік Шопен. У цьому році, відзначається 200-річчя із Дня його народження, тому
цей рік названо роком Фредеріка Шопена.
Ліцеїсти перебували під враженням від не-

величкого білого будиночка, де знаходяться
два роялі, на яких грав композитор. Не менш
вражаючим є парк, який розкинувся навколо
будинку.
15.05 Після Железової Волі поїздка у розкішне
місто Наборов, де знаходиться палац Радзівілових із меблями, посудом, книгами, два

величезних глобуси. Оскільки палац віддалений від усіх міст – то він і вцілів під час
другої світової війни – гітлерівці не добрались і не зруйнували.
Із щоденника Петрук К.,
учениці 12 групи

Останній дзвінок і випускний
Наступного дня не менш урочисто відбулося на ліцейному дворі вручення атестатів про
завершення повної загальноосвітньої школи.
Тільки на цьому святі дівчатка були надзвичайно
чарівними у своїх випускних платтях.
Юність…
Щирих сердець багаття!
Травневий світанок землі.
Випускне неповторне плаття,
Ніч, де плакали солов’ї…

28 травня 2010 року в ліцеї відбувся останній
дзвінок. Урочисту лінійку було зібрано біля
пам’ятника Віллібальду Бессеру.
Випускники в українському вбранні із надувними кулями вишикувались уздовж алеї. Дуже
урочисто й одночасно сумно, адже прийшла пора
випускати у світ своїх журавлят.
Так як батьки турбуються про те, щоб їх діти
були завжди ситі і здорові, так само і класні мами
пригощали випускників пшоняною кашею, благословляючи їх у доросле самостійне життя.
До побачення, дитинство!
До побачення, ліцей!

А на очах у всіх іскряться сльози…
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Багато щирих вітань і побажань на адресу
випускників прозвучало у ці дні. Адже такі хвилини у житті трапляються лише один раз.
Після ліцейного свята відбувся міський парад випускників. Батьки, вчителі, ліцеїсти гучними оплесками вітали наших випускників,
яким вручалися подяки відділу освіти і районної
адміністрації за високі досягнення у навчанні,
пошуковій роботі та спортивні досягнення,
участь у конкурсах та змаганнях.
Настав час прощатися…
Повертайтеся до нас, наші дорогі випускники! Повертайтеся змужнілими, освіченими,
мамами і татами на вечори зустрічей і просто
так у гості!
Завжди будемо раді…

Педагог-організатор
Кондратюк Н.В.

Наші ліцеїсти пишуть
Онофрійчук Ольга, 32 група

За легкою хмаринкою сховалась ніч,
На землю ліг усміхнений світанок.
Торкнувсь пестливо щік, упав до пліч,
І розбудив так лагідненько маму.

Гортаючи сторінки “Кобзаря”,
Я вчитуюсь в знайомії рядки…
Який талант дала наша земля!
Які картини, твори та книжки!

Як жайворонок з сонечком встає,
Тихесенько щодня, і нас не будить.
Готує снідати, оселі лад дає,
Тому що всіх вона так ніжно любить.

В тяжкі часи ти жив, творив, любив,
Горів, як свічка, полум’ям яскравим.
Ти вистояв, ти вижив, ти зумів
Створити Україні гідну славу!

Примружить трішечки ласкаві очі,
Сяйне усмішкою – і тепло так стає.
Так ніби враз всіх пригорнути хоче, –
Любов і щирість, ласку нам дає.

Прожив нелегку долю ти,
В чужих краях поневірявся.
Та все ж зумів перемогти,
Як промінь, з темряви піднявся.

У тому погляді – на смутку, на журби,
Відразу забуваєш негаразди.
І легко-легко на душі стає
Так ніби крила відчуваєш враз ти.

Ми дякуєм за мудрість твоїх слів,
Якими користуємось донині,
Бо це і є твій добрий слід
У серці кожної людини.

Говорить так, немов струмок біжить,
Дзюрчить поволі з ясного джерельця,
Зупиниться, затихне – а за мить
Торкнеться знову словом твого серця.

Ковальчук Зоряна, 22 група

Матусю рідна, без твого тепла,
Що промениться із очей завжди,
Я не жила б, як квітка без стебла,
Як висохла криниця без води.

Якби він знав, яких висот досягне…
Ким стане він для України…
Чим буде слово його спрагле!
Поет, Митець, Кобзар, Людина!

Усе мине, пройдуть безжурні дні,
І сивина засріблить мами скроні,
Цілуй завжди ті руки золоті,
Хороші милі мамині долоні.

Він по світах поневірявся,
Тужив за рідною землею,
Хоч подумки сюди вертався
Не тілом - серцем і душею.
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Писав вірші, поеми, думи
І малював картини.
Тарас - Творець і Вільнодумець,
Борець за волю України!

Ковальчук Зоряна, 22 група

Експресії в зимовий вечір
Зима опустилась на землю білим лебедем,
вкриваючи і прикрашаючи дерева та кущі пухнастим, стильним одягом. Але ця зима налякала
нас лютими морозами. І в такі дні, коли мороз
опускався до − 30° , за станом свого здоров’я, я
не відвідувала школу, тому мала багато часу для
спогадів і роздумів …
Згадую білу палату лікарні: біля мене – заплакана мама. Мені було дуже погано і я ні про
що не могла думати, лише слухняно виконувала
приписи лікарів.
Коли мені стало трішки краще, всі говорили , що мама вимолила у Бога моє одужання. За
вікном – весна у всій своїй красі, гомінка і весела. Зразу невимовно захотілося жити, повернутися додому, до друзів у ліцей, у вирій шкільних
днів, та ще не було сили.
Минали дні, місяці. Навколо ніби нічого не
змінилося, та змінилося моє ставлення до життя,
до навколишнього. Здавалося, що все навколо я
люблю ще з більшою силою. Мені хотілося проводити більше часу з друзями. І ось з’явилася
нагода піти в похід, де ми всі разом зможемо
побути серед природи.
Ось я у лісі. Глибоко вдихаю, ніби намагаюся увібрати в себе всі його аромати. Стежка
вже давно загубилася і ми йдемо просто по
трав’яному килиму.
Нас чекав неблизький шлях. Ми ішли до
Почаєва. Ішли грядою Кременецьких гір, через
село Жолоби, Діброва та інші.
Іду, мрію, посміхаюся. Аж раптом очі натрапляють на вбитого вужа. Ще далі помічаю
зрубане деревце, сліди від вогнища… А он – порожні пляшки, одноразовий посуд. Стежками
мого вимріяного лісу пройшла «ЛЮДИНА», залишивши після себе купи сміття.
Приємні враження кудись зникають. Все
думаю: а хто повинен дбати, щоб ні на хвилинку
не зупинилось серце природи, щоб не забруднювались річки, не засмічувалися ліси, не вимирали рідкісні птахи, звірі, риби? Може, кожен з

нас? Адже іноді достатньо не зірвати квітку, не
зламати гілку, не зрубати ялинку на Новий рік,
не викинути сміття у річку, не запалити вогнище
в лісі… Отже, вирішення проблеми у наших руках?
Ось перед нами ніби розкрилась світла
сторінка казки. Ми побачили доглянутий став, у
якому відбивалося небо, а по воді пливли граціозні лебеді – краса природи. Як ми їх не манили,
та вони не підпливали, боялися, а, може, зайняті
були поїданням рибки. Мій настрій поступово
покращується.
Помилувалися б іще, та попереду не близька дорога.
Запам’яталося село Старий Кокорів, де ми
прибрали могилку поета Ваврового. Відвідали
місцеву бібліотеку, де познайомилися із
Г. Зозулею, яка була нам за екскурсовода і розповіла багато цікавого.
Далі за нашим маршрутом с. Попівці, тут
ми зупинилися біля могили відомого бандуриста К. Місевича, що похований біля церкви.
Знову ми ніби поринаємо у світ природи.
Довкола стільки невідомого, цікавого. І це не
музей, до всього можна доторкнутися, навіть
скуштувати. Це я про синьоокий терен. Його
плоди терпкі, але нам вони присмакували.
Ви ніколи не бачили жовте море? А ми побачили. Це велике жовте поле ріпаку, де літало
безліч метеликів і різноманітних комашок, на
яких полювала симпатична ящірка. Її ми відважились потримати в руках.
Враження неймовірні від побаченого, про
це раніше ми лише читали у книжках: нори ховрахів, сліди різних гризунів, тих, хто на них полював, що залишилися на запиленій стежині.
Тепер я безпомилково можу розпізнати сліди
зайця.
Притомились. Та сили нам відновила джерельна вода, яка здалася нам надзвичайно смачною і цілющою.
18

У дорозі нас чекала ще одна несподіванка.
Старанно погризені бобрами дерева, що попадали і перегородили річечку. Місцеві люди занепокоєні, бо бояться, що річка затопить сінокіс.
Ось така своєрідна боротьба між бобрами і селянами.
Довелося нам побувати у «сучасному» саду, де невеличкі яблуні, приблизно нашого зросту, стояли у сітках – спідничках, це щоб зайці
кору не обгризли. На них яблук повно, що й листя не видно. Дивним здалося те, що сад ніхто не
охороняє, немає ні сторожа, ні собак. А нам зразу пояснили: плоди оброблені хімікатами; то й
ми їх не схотіли, коли їх навіть черв’ячки не будуть їсти.
Час швидко минав, похід завершувався.
Ми це зрозуміли, коли вдалині з’явилися золоті
куполи Почаївської лаври. На завершення нашої
подорожі – ще одна несподіванка. Маленька
рожева хмаринка у кінці дня виросла у тяжку
сиву хмару – пішов раптовий густий як з відра
дощ. У Почаєві ми змоклі, змучені, але щасливі,
сіли в автобус і повернулися додому.

Мені запам’ятався цей похід на все життя.
А хіба можна забути пахощі квітів, теплий дощик, гру веселкових барв, аромат скошеної трави? І усе це диво створила божественна рука
митця, ім’я якій – Природа. І виникає бажання
крикнути, розриваючи тишу навкруги: «Хай вічно б’ється зелене серце природи і сяє її небесна
душа!»
А найголовніше: я перемогла себе, адже
пройшла близько 25 км. Долаючи втому, вчилася дивитись і бачити прекрасне слухати і чути
голоси природи. Це були найкращі моменти мого життя.
…Холодний зимовий вечір. За вікном хуртовина і сніг, а душу гріють спогади і бажання
знову поєднатися з природою, бо вірю, що вона
дає мені знання, здоров’я, духовні і фізичні сили.

Левчунь Б., учениця 21 групи
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Наше життя

Урок із християнської етики «Дружба. Основні цінності

Робота дискусійного клубу

День Святого Валентина в ліцеї

Констанцін-Єзьорна.
Стежка здоров’я

Огляд краєвидів із вежі. Польща

Зустріч із випускниками
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Психолог інформує

Вплив ЗМІ на поведінку молоді
(Результати опитування)
практичну значимість та можливість наслідувати згадали 2 особи.
Найбільш важливою інформацією, яка
поширюється через ЗМІ, учні рахують: новини
в галузі освіти і науки, в тому числі, які стосуються навчальних закладів та умов вступу до
них, діючих факультетів, особливостей та умов
проходження ЗНО – 9 учнів, що не дивно,
адже опитування проводилось серед ліцеїстів
випускного одинадцятого класу, для яких саме
ці питання є найбільш актуальні. Передачі інтелектуально характеру, науково-пізнавальна
інформація з різних галузей, отримана через
ЗМІ є цінними для 7 опитаних; новини культури, музика, модні тенденції вказало 5 осіб;
передачі, фільми про життя молоді – 4 учня;
розважальні шоу та проекти найбільш цікавими виявились для 7 респондентів.
На прохання оцінити вплив ЗМІ на формування здорового способу життя молоді, думки учнів розподілились наступним чином.
Лише 3 учнів однозначно оцінюють такий
вплив як позитивний. Значно більша кількість
учнів (8 осіб) відзначили негативний вплив реклами алкогольних та тютюнових виробів, а
також демонстрацію використання цих засобів
у фільмах, передачах. Чотири учня відмітили,
що вплив ЗМІ на здоровий спосіб життя є відповідним до світогляду певної особи, її схильності потрапляти під вплив інших. П’ятеро учнів зазначили, що тоді як з одного боку ЗМІ
сприяють інтелектуальному здоров’ю молодого покоління, з іншого часте використання таких засобів (телевізор, комп’ютер) викликає
послаблення зору, перебування під негативним впливом випромінювання, виробляють
звичку малорухливого способу життя, що виключає фізичні навантаження, послаблює імунітет, зменшує загальну тривалість життя. Значна кількість учнів зізнались, що замість прогулянки вони часто обирають комп’ютер або
телевізор.
На запитання, яке торкалось турботи ЗМІ
про духовність особи, 9 учнів вказало, що ЗМІ
рідко пропагує духовність. Троє відслідкували
такі спроби, однак зазначили, що самі люди, а

З метою вивчення впливу ЗМІ на психічний стан молоді, формування у них ціннісних
орієнтацій серед учнів одинадцятого класу
Кременецького ліцею ім. У.Самчука було проведено відповідне опитування, в якому взяло
участь 20 осіб.
Учням для відповіді були запропоновані наступні запитання:
1. Яким видам ЗМІ ви віддаєте перевагу? З якою метою ви їх найчастіше використовуєте?
2. Які характеристики впливають на вибір вами одного з видів ЗМІ:
а) його розважальний характер;
б) інформаційна цінність;
в) практична значимість та можливість
наслідувати.
3. Яка інформація, що поширюється через ЗМІ, для вас найбільш важлива?
4. Як особисто ви оцінюєте вплив ЗМІ:
а) на формування здорового способу
життя молоді;
б) духовність особи;
в) поширення агресії і насильства.
5. Оцініть свій рівень довіри до ЗМІ у відсотках.
Результати опитування показали, що із
відомих видів ЗМІ учні найчастіше віддають
перевагу телебаченню (18 опитаних) та Інтернет (16 опитаних). Однак, згадувались і інші,
зокрема, газети і журнали (9 опитаних), радіо
(2 опитаних) та книги (2 опитаних).
Щодо мети використання, то ціль пошуку
для себе потрібної інформації, в тому числі і
необхідної для навчання визначили 11учнів;
потребу володіти знаннями про перебіг політичного життя в країні та за кордоном, життя
людей – 6 учнів; для відпочинку і розваги, щоб
зайняти вільний час – 9 учнів; для загального
розвитку, розширення кругозору – 6 учнів;
можливість спілкуватись через Інтернет як актуальну для себе вказало 5 учнів.
Відповідаючи на друге запитання, розважальний характер ЗМІ назвало як визначальний для себе 12 осіб; їх інформаційна цінність виявилась важливою для 7 опитаних;
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нестійкою психікою. Респонденти спостерігали, що часто їх однолітки намагаються повторити побачене у житті, наприклад наслідуючи
відповідні манери та поведінку героїв фільмів.
Також учні відмітили, що з метою захисту необхідно висвітлювати через ЗМІ матеріали по
навчанню самоконтролю, а також вміти дозувати кількість переглянутих фільмів та програм
з елементами жорстокості та насильства.
Прохання оцінити свій рівень довіри до
ЗМІ дало наступні результати. На 80 % інформацію сприймають як достовірну лише 4 особи, 50-60 % – 10 осіб, на 15-20 % – 6 осіб.
Загальна оцінка результатів опитування
дає можливість зробити висновок, що ліцеїсти, які брали участь в опитуванні, мають сформовані ціннісні орієнтації та здатні критично
оцінювати інформацію, яка поширюється через ЗМІ.

особливо молодь схильні швидше поглинати
негативне і відкидати позитивне. На думку
одинадцяти респондентів у ЗМІ широко пропагується безладний аморальний спосіб життя
та вседозволеність, прищеплюються людині
спотворені цінності. Двоє учнів рахують, що і з
негативних явищ, які показує ЗМІ, можна зробити для себе корисні висновки за умови наявності в особи стійких світоглядних переконань.
Всі опитані учні вказали, що, на їх думку,
ЗМІ активно сприяють поширенню агресії і насильства через відповідного характеру фільми
(трилери, бойовики) та передачі, детальне
висвітлення криміногенних подій у суспільстві.
Ліцеїсти вважають, що передачі такого спрямування ламають психіку людини, спотворюють враження про світ, сприяють збільшенню
кількості вбивств і насильства у суспільстві,
випадків жорстокого ставлення до людини і
тварин. Ряд учнів особисто спостерігали у себе
після перегляду фільмів з елементами насильства накопичення злості, появу агресивного
ставлення до інших, тому рахують особливо
небезпечним перегляд таких відеоматеріалів
для молодих людей, які розвиваються та осіб з

Свідинська Л.М.,
практичний психолог
Кременецького ліцею
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S 2. д.), я*S допомож32ь "ис"S2лю"а2и жи22я нашо_ лSцейно_ родини.
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