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Першокурсники  в ліцеї відкривають для себе щось нове, а 
випускники стають на старт останньої дистанції  довжиною в 
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Наші традиції 
05.10.2012  День вчителя 
   5 жовтня в ліцеї святкували День вчителя. 

Учні підготували захід, на який запросили  

бажаючих і , звичайно ж,  усіх учителів. Були 

привітання, жарти, художні номери та море 

позитивних емоцій.  
    

   У п’ятницю в Кременецькому ліцеї імені У. 

Самчука відбулось святкування Дня Вчителя. 

Мені особисто цей день запам'ятався надовго, 

точніше не сам день, а підготовка до нього.  

Ми довго думали, що зробити такого, щоб це с 

здивувати  і порадувати  наших учителів, адже 

їм не так легко догодити. 

   Це, напевно, забрало в нас найбільше часу. 

Та все ж сценарій був складений, фото 

роздруковані, кульки надуті. Найбільшою 

проблемою стали букети з чорнобривців, які 

прийшлось робити власноруч (деталі про те , 

де ми взяли ці квіти, краще опустити =)).  

Ось нарешті і настав цей день. З самого ранку 

ми були в ліцеї та старались приклеїти кульки 

до стін, колон, арок. Хтось , дивлячись збоку 

на цю біганину, сказав би: "Божевільня". 

Можливо, але ця "божевільня" приносить 

радісну втому від зробленого, а якщо казати 

одним словом, то воно того варте. Лінійка і 

святковий концерт пролетіли в одну секунду, і 

позаду залишились лише приємні спогади і 

крихти від  торта. 

                                                                                                

Учениця 42 гр. Хмелевська Анастасія 

  

   Уся  ліцейна родина вітала  своїх других 

батьків із професійним святом. Дорогі наші 

вчителі, бажаємо Вам натхнення, творчих 

злетів, терпіння і ,звичайно ж, здоров’я. 

Вибачте нам  за всі наші збитки, невивчені 

домашні завдання і погано написані 

контрольні роботи. Незважаючи  на це, ми вас 

любимо і розуміємо, яку титанічну працю Ви 

щодня для нас виконуєте. 

 

27.11.2012 Посвята в ліцеїсти 
Традиційна посвята в ліцеїсти відбулася із 

запізненням, але святково й урочисто. Усі 

новоприбулі з’явилися у приміщення  актового 

залу під гучні  оплески. Після свята усі  

відпочили  на ліцейній дискотеці. 

Було весело і цікаво. Учні отримали позитивні 

емоції. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Зерня мудрості 

 
Чим розумніша й добріша людина, тим 

більше добра вона помічає в людях. 

Лев Толстой  

 

Щоб повірити в добро, треба почати його 

робити. 

Лев Толстой 
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                                                      Наші традиції 
26.10.12 День Гарбуза 
У п'ятницю, 26 жовтня, о 17:00, у фойє ліцею розпочався квест, присвячений Дню Гарбуза, а по 

закінченні - СУПЕРГАРБУЗОВА ДИСКОТЕКА!!!  

  

26 жовтня у ліцеї проводилось чудове свято «День гарбуза». Для нас, першокурсників, воно 

відбулось вперше і справило неперевершені враження. Хочеться подякувати організаторам, які 

продумали все до дрібниці. «День гарбуза» - дуже оригінальний захід, де  українські мотиви 

перегукуються із американським Хелоуіном. Це і є ще одна традиція, що виділяє наш  заклад  серед  

інших. Я вважаю, що це свято ставатиме все популярнішим з кожним роком, адже моторошна 

атмосфера, цікаві конкурси, яскраві декорації не залишили байдужим нікого з присутніх. 

                                                                                                                    Учениця 12 гр. Артещук Валерія 

 
02.10.12 Дружні зустрічі 
З 2 по 4 жовтня ліцей вже традиційно відвідала польська делегація з Konstancin-Jeziorna. Хоч вони і 

приїхали на такий короткий час, але їх очікувала дуже цікава програма. Як наприклад, екскурсія до 

Кременецької мерії, де їх частували, та поїздка до Львова. 

В останній вечір (4 жовтня, о 18:00) у ліцеї учні спільними силами організували незабутню 

дискотеку, зробивши опитування між польськими друзями про музику, яка їх цікавить. Запрошені 

були всі бажаючі та ті, хто любить повеселитись :) Все вийшло прекрасно! Море емоцій і вражень. 

Надіємось, що  наші друзі оцінили старання організаторів, добре відпочили та на другий рік нас 

знову відвідають. 

   

Зерня мудрості 

 
Кожна хвилина життя 

таїть у собі диво і 

вічну юність. 

А.Камю 
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Наші традиції 
21.09.2012 Вернісаж особистостей 
  У вівторок, 18.09 відбувся щорічний  традиційний захід під назвою “Вернісаж особистостей”.   Всі бажаючі 
могли похизуватися своїми талантами та захопленнями. Надіємось, що присутні розходилися лише із 
приємними враженнями та емоціями.  
  Сенс людського життя полягає в тому, щоб людина реалізовувала себе, свій потенціал у різних сферах 
життєдіяльності. 
  Ще з дитинства ми не завжди знаємо свої можливості, здібності, нахили. Але в процесі життя вони 
відкриваються нам:  
  «Багато особистостей на світі 
   Та кожен, безперечно, діамант 
   Життя обточить всіх, воно покаже: 
   Що всі на світі чогось варт». 
  Людина – найдосконаліше творіння на Землі. У Біблії сказано, що Бог створив для неї світ, наділив її розумом, 
силою, талантами.  
  «Покликав Бог до себе 3-х рабів і дав одному 5 талантів, другому 2, а третьому лише 1. Через деякий час раби 
повернулись до свого господаря, і той, що мав 5 талантів, набув ще 5, той ,що 2 – ще 2, а третій  і той один 
загубив і нічого не навчився.» 
  Отож кожна людина наділена якимось талантом, має якісь задатки, які треба розвивати, вдосконалювати, бо 
без праці таланту не буває. 
  На цьому заході ми побачили ,чим захоплюються ліцеїсти, чим вони  живуть.Хтось   вже виступав , а дехто 
тільки вперше продемонстрував свій талант. Немає  неталановитих ліцеїстів, просто є ті, хто ще не відкрив 
своє обдарування… Шукайте його-- і обов’язково знайдете. 

.   

 

Тематичні тижні І семестру: 
� Тиждень знайомств (10-15 вересня) 

� Тиждень мистецтва (1-5 жовтня) 

� Тиждень писемності (5-10 листопада) 

� Тиждень правової освіти (10-15 грудня) 

Учні були активними. Кожен із вчителів постарався і приклав максимум зусиль, організувавши 

ряд тематичних заходів. Зокрема виховні години та виставки у фойє. Ліцеїсти долучилися до 

організації: шукали матеріали, готували виступи, презентації, виконували завдання і 

отримували відповідні нагороди та грамоти. Дякуємо всім, хто долучився! 

 

Зерня мудрості 
 

Життя – це вічність 

у мініатюрі. 

Емерсон 
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Так ми живемо 
10.10.2012 Захід «Я серед людей» 
  Діхтярук Т.М. 10 жовтня  й учні  33 групи 
провели виховний захід на тему: «Я серед 
людей»,  на якому розповідали про 
толерантність і всі її аспекти.  Усі люди мають 
недоліки: хто більші, хто менші. Ось чому і 
дружба, і допомога, і спілкування були б 
неможливими, якби не існувало між нами 
взаємної терпимості. Толерантний світ – 
гармонійний світ! 
 

16.11.2012 Захід «Толерантність. 

Будуємо рівноправні стосунки» 

16 листопада відбувся захід , приурочений 
толерантності. Більше нам розповість Марта, 
яка там була присутня:  
«Нещодавно у ліцеї проводився захід на тему: 
«Толерантність.Будуємо рівноправні 
стосунки», організатором якого був ліцейний 
психолог Свідинська Людмила Миколаївна. На 
початку учні ознайомили нас із поняттям 
«толерантність» та історією його виникнення. 
Кожен, хто прийшов на цей захід ,брав активну 
участь. Було представлено декілька цікавих та 
повчальних презентацій. Також всі бажаючі  із 
захопленням відповідали на поставлені 
учителем запитання . Вже у кінці уроку учні 
переглянули фільм про рівноправні стосунки.  
Я думаю ,що кожен,хто відвідав  цей захід, став 
більш толерантним по відношенні до інших і 
дізнався багато нового і цікавого». 

                                                                                                               

Учениця 22 групи Макаревич Марта 

28.11.2012 Захід «Інфекція не заважає 

дружити» 

28 листопада до Дня толерантності з ВІЛ 
інфікованими Бурлінгас Т.Д. підготувала ряд 
заходів «Інфекція не заважає дружити», які 
були проведені на  кожному  курсі. Ліцеїстки 4-
го курсу разом із Тетяною Дмитрівною 
ознайомили всіх із цією важливою проблемою. 
Людей, що живуть із СНІДом ,близько 33, 4 
мільйона чоловік. Якщо вже так сталося, що 
хтось із ваших друзів чи знайомих ВІЛ-
інфікований, це зовсім не заважає  далі 
спілкуватися та дружити. Саме про це учні і 
почули  на заході. 
 

 
 
 

 
 

24.12.2012 Захід «Літературна кав’ярня» 

24 грудня Діхтярук Т.М. організувала 
літературну кав’ярню, де учні слухали та 
виконували пісні про кохання, читали поезії 
Лесі Українки, Івана Франка, Олександра Олеся 
та ін..  Також бажаючі читали авторські поезії 
(Іванова Ольга). Дякуємо Тетяні Миколаївні за 
цей прекрасний захід! 
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Так ми живемо 
Вистави, які відвідали учні: 

� Вистава «Коханий нелюб» (20 вересня). Представлена Івано-Франківським драматичним 

театром. 

� Театралізоване дійство, присвячене життю і творчості Соломії Крушельницької (24 жовтня). 

Представлене Тернопільським драматичним театром. 

� Вистава «Пошились в дурні» (13 листопада). Представлена Рівненським обласним 

академічним театром. 

Виставки: 
� Осіння композиція 

26 жовтня після першого уроку, у фойє, 
кожна група мала  представити свою 
осінню композицію, особливим 
елементом якої був гарбуз. Усі гарно 
попрацювали над поставленим 
завданням. Гори сухих листочків, 
оригінальних гарбузів, гарбузових сімей 
та гарбузової каші.  
   
 

� Зимова композиція  

25 грудня заздалегідь попереджені учні 

виставили на загальний огляд свої 

зимові композиції. Творчій уяві ліцеїстів 

немає меж=) Що вони тільки не 

попридумували. Від  сніговика з 

одноразових стаканчиків до ялинки з 

шоколадних цукерок. Перші місця 

зайняли 32 та 43 групи. Вітаємо вас!    

 

� Мистецька виставка 

19 жовтня вчителем художньої культури 
Гладковською О.В. було організовано 
виставку про відомого художника 
М.Бойчука та майстра народної 
творчості Ю.Карпанюка 

                                    

 

              

 
 
 
 
 
 

. 

25.12.2012 Українські вечорниці 
25 грудня відбулися українські вечорниці, які 
організувала вчитель історії та класний 
керівник 21 гр. Сорока Ю.В. Учні постаралися, 
підготувалися і подарували глядачам веселий 
настрій.  

 

Зерня мудрості 
 

Театр є мистецтво відтворювати життя. 

К.С. Станіславський 
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Пізнавально-інформаційні зустрічі 
26.09.2012 Зустріч 4-го курсу з 

лікарем-гінекологом Капранчук О.Д. 
 26 вересня після уроків відбулася зустріч 
одинадцятикласників  з лікарем-гінекологом 
Капранчук О.Д. Учні слухали розповідь Ольги 
Данилівни і задавали їй запитання. Зустріч з 
цим лікарем є вже традиційною  для учнів 4-их 
курсів. 
 

08.11.2012 Зустріч батьків із лікарем-

педіатром Бабійчуком Д.Т. 
8 листопада батьки ліцеїстів були запрошені на 
зустріч із лікарем-педіатром Бабійчуком 
Дмитром Теодоровичем з питання організації 
раціонального харчування дітей. Під час 
обговорення Котлярською Олею була 
запропонована  презентація для батьків про 
шкідливість генно-модифікованих продуктів, 
харчових добавок та їх негативний вплив. 
Медсестра зробила аналіз стану здоров’я 
ліцеїстів за останні три роки (збільшилась 
кількість кишково-шлункових захворювань) та 
підготувала пам’ятку-рекомендації з 
раціонального харчування. 

 

09.11.2012 Зустріч із працівником 

РЕМу Данилюком В.Л 
9 листопада відбулася зустріч учнів із 
працівником РЕМу Данилюком В.Л., який 
провів лекцію по енергобезпеці. Надіємось 
ліцеїсти будуть дотримуватись зазначених 
вказівок і правил. 
 

26.12.2012 Зустріч із працівником 

ДІАЗу Луб’яницьким А.О 
26 грудня - зустріч учнів ліцею, в рамках Тижня 
народознавства, із працівником ДІАЗу 
Луб’яницьким А.О., випускником ліцею, який 
за історичними документами відновлював 
форму Бони. Антон Олегович ознайомив нас із 
ЗD презентацією, яку сам спроектував. 
Розповідь була захоплююча, а учні активно 
задавали питання і цікавилися реконструкцією 
замку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерня мудрості 
 

З погляду молодості життя – це безкінечно 

довге майбутнє; з погляду старості – дуже 

коротка мить. 

А.Шопенгауер 

 

Зерня мудрості 

 
Людина може стати людиною лише 

завдяки вихованню. 

Іммануїл Кант 
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Ліцейні таланти. Талановита танцюристка 

 
Цього року на філологічний профіль 8-го класу прийшла талановита і старанна учениця Валерія 

Артещук. Вона  зарекомендувала себе  як здібна, талановита танцюристка, артистична, з виразною 

пластикою, тому, на мою думку,ця юнка   постійно виручатиме  нас на конкурсах і  у змаганнях.  

Лєра - творча особистість ,небайдужа до своєї справи. Вона завжди вкладає у танець всю душу, у 

поезії її танцю відображається  її людська сутність. 

  

Хочу запропонувати вашій увазі інтерв’ю з Валерією.  
- Як довго ти займаєшся танцями? 

- Танцями займаюся з чотирьох років. Спочатку це був народний танець. Чотири роки тому почала займатися 

спортивно-бальними танцями, контемпорарі та модерном. 

- Чому саме таке уподобання? 

- Я обожнюю танець тому, що це мистецтво і спорт одночасно. 

- Які відчуття виникають, коли ти танцюєш? 

- Відчуття волі, внутрішньої гармонії, життя. 

- Два твої улюблені танцюристи. 

- Мої улюблені танцюристи Святослав Крикливий і Ганна Мельникова. 

- Який танець повністю розкриває тебе, як особистість? 

- Не можу виділити один танець.У  кожному з них розкриваєш себе по-різному, адже кожен танець має своє 

походження і особливості виконання. Так джайв , ча-ча-ча, самба виражають веселий ,безтурботний характер, 

енергійність, шарм, флірт, впевненість. Пасадобль - це іспанська корида, боротьба. Вальс - це легкість, 

ніжність, чуттєвість, краса. Зараз все-таки мені найбільше імпонує вальс. 

- Танець для тебе - це... 

- Танець для мене - це мій пульс, серцебиття, дихання. Це ритм мого життя. Це можливість виразити свої 

емоції в смутку, щасті, радості. 

- Національний танець якої країни найбільше припав тобі до душі? 

- Найбільше мені припав до душі національний танець Аргентини - аргентинське танго. 

- Чим іще ти цікавишся? 

- Окрім танців ,я вивчаю англійську мову. Мені подобається гірськолижний спорт. 

- Які твої плани на майбутнє? Чи плануєш пов'язати себе  з танцями? 

- Наразі не знаю ,чи моя професія буде пов’язана з танцем. Це, мабуть, була б моя улюблена робота, яка 

приносила б мені шалене задоволення. Але також мені подобаються іноземні мови, дизайн, менеджмент. У 

цьому виборі я ще не визначилася , та зараз існує багато танцювальних конкурсів , де ніколи не пізно 

випробувати себе . Тому думаю, що в майбутньому танець залишиться частиною мого життя незалежно від 

обраного мною шляху. 

 

Кожен із нас має таланти. Хтось уже відкрив їх, а хтось ще шукає. Валерія зуміла, можливо з 

допомогою, ще в ранньому віці розбудити свій талант, оскільки він спить в кожній людині. Танець - 

це рух, а рух - це життя! Для Лєри танець - це не тільки прекрасне володіння своїм тілом - це стан її 

душі.  

Талант - здатність вірити в успіх. Не вірно, коли говорять, що я раптом відкрив в собі здібності. Ви 

просто наполегливо працювали. Валерія – доказ цьому. 

Зерня мудрості 

Для людини з талантом і 

любов’ю до праці не існує 

перешкод. 

Людвіг ван Бетховен 
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Добро починається з тебе 

19.12.2012 День Миколая 

19.12, у середу, наш драматичний гурток підготував привітання із Днем Святого Миколая для 
ліцеїстів та діток із Кременецького дитячого санаторію. До Вашої уваги стаття, написана ученицею 22 
групи Герасимович Іриною, яка буде опублікована у різдвяному випуску газети “Діалог”. 
Кременецький ліцей – це невеличка, але дружна родина. Мені хочеться, щоб у нашій сім’ї завжди 
панували добро та взаємоповага, бо важливі не тільки наукові злети, досягнення, а й підтримка 
ближніх, співчуття, милосердя. Й у ці святкові дні Рада елітної молоді, продовжуючи традиції, 
закладені в Кременецькому ліцеї імені У. Самчука, надихнула ліцеїстів поділитися теплом своїх 
сердець із ближніми, тому святий Миколай завітав не в одну родину. 
Передусім 19 грудня святий Миколай, якого супроводжували ангели, а позаду ховалися чортики, 
зайшов у кожну ліцейну групу та щиросердечно вітав: «Мир вам, діти, в цій оселі! Будьте радісні й 
веселі! Всім здоров’я вам бажаю, щастя й долі в нашім краю!..» А також почастував учнів солодкими 
сюрпризами, а декого наділив і різочками. 
Далі святий Миколай, заручившись підтримкою ліцейного драматичного гуртка, з привітаннями та 
гостинцями від ліцеїстів завітав до дітлахів у Кременецький санаторій. 
Піднімаючись східцями до актової зали, ми побачили дитячі голівки, які визирали з вікна. У 
Кременецькому санаторії нас прийняли радо. Кожна дитина була зраділа  приходу гостей, а їх було 
чимало. Було несподівано і приємно бачити, що разом із ліцеїстами прийшли привітати малят і 
студенти медичного училища ім. А.Річинського, і Кременецького педагогічного інституту ім. 
Т.Г.Шевченка. 
Але не можна було не помітити, як вихованці   хотіли уваги до себе, любові. А найбільше в мене 
викликав хвилювання і сльози «маленький ангелочок» (вихованець Кременецького санаторію), який 
подивився на мене своїми крихітними оченятами і пошепки запитав: «А ви будете моєю мамою?» 
Так боляче було це чути і дивитися в ті оченята, переповнені надією, і так хотілося подарувати всім 
дітям радість казки, розсмішити їх, побути з ними, просто побути. Я дивилася на них, і мені хотілося 
обійняти кожного, пригорнути до себе та сказати: «Усе буде добре, малята! Зі святом Миколая! Вірте 
в нього, і ваші бажання обов’язково збудуться!» 
Ми хотіли, щоб кожне дитяче сердечко відчуло родинне тепло, щоб радість була в очах, щоб усмішки 
сяяли на обличчях та лунав голосний сміх. Надіємося, що підготовлені ліцейною родиною щирі 
дарунки, вітання, інсценівка з душевними побажаннями Миколая, теплими словами ангелів та 
веселими витівками чортенят зігріли дитячі серця та подарували малятам відчуття свята та добро 
наших душ. 
Тож даруймо тепло своїх сердець! 

  

Зерня мудрості 
Воістину великий той, хто має 

велике милосердя. 

Фома Кемпійський 
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Свято Діда Мороза 
28.12.2012 Новорічне свято 

Святкування Нового Року в ліцеї відбулося у п’ятниця 28.12.12 о 16:30 
Тема – “Святкування Нового Року в різних країнах світу”. Шляхом жеребкування кожна група 
«отримала свою країну «і приступила до складання сценарію. Глядачам були запропоновані такі 
країни, як Австралія, Куба, Норвегія, Японія, Панама, Франція, Польща, США та Ірландія. А святкова 
дискотека відбулася у стилі “Фольк”, тобто була весела народна музика та національні костюми. 
Організатори гарантували багато веселощів та радості, а також можна було взяти участь у конкурсах, 
придуманих нашими учнями ,і гарно провести час! Такого у ліцеї ще не було. Дякуємо усім тим, хто 
дотримався дрес-коду і танцював без зупину під  народні пісні.  

 

 

Зерня мудрості 

 
Однієї краплі чорнил 

достатньо, щоб розбурхати 

думки тисяч, навіть 

мільйонів людей. 

Джордж Байрон 

 

Якщо ти сам щасливий, 

то зроби щасливими й 

інших. 

Л.Феєрбах 
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Здобуті перемоги ліцеїстів 
Перемоги вчителів: 

• 11 жовтня було проведено конкурс 

«Класний керівник 2012». У районі наші 

вчителі вибороли І місце, а в обласному 

етапі Діхтярук Тетяна Миколаївна стала 

лауреатом конкурсу та була 

нагороджена призами та подарунками 

від обласного управління освіти. Доля 

класного керівника великою мірою 

залежить від учнів. Тому поважайте і 

будьте вдячні своїм другим батькам. 

 
 

• 25 грудня у приміщенні третього корпусу проходив конкурс «Вчитель року». Було безліч 
вчителів з різних шкіл, але саме Омельчук Андрій Іванович і Афанасенко Анатолій Євгенович 
здобули перемогу у районному етапі конкурсу. Кожен із ліцейних вчителів достойний такого 
звання ,і вони неодмінно його отримають. 

  

Перемоги учнів: 
� Приємним є те, що учнівський загін 43 групи (випускників 2012-13р.) став  переможцем обласного 

етапу Всеукраїнського руху «Моя Батьківщина – Україна». Керівник - Семенюк Л.І. «Експедиційний 

загін Феміда»  здобув перемогу у Тернополі, проаналізувавши «Трагедію родини Канерів» і подавши 

матеріали до 31 жовтня. 

� А наші гуртківці активно готувалися до 

змагань голосом, поки всі відпочивали на 

осінніх канікулах. Учасники хорового 

колективу 23 жовтня під керівництвом 

учителя музичного мистецтва Гладковської 

О.В.  стали переможцями районного етапу 

та посіли ІІ місце в обласному конкурсі 

патріотичної пісні, прози і поезії «Свята 

Покрова».   

 
 

� На зимових канікулах був проведений 

конкурс «Кращий учнівський куточок».У  

ролі суддів виступило незалежне журі. 

«Результати нас дуже здивували»,- 

зізналися оцінювачі. Критерії оцінювання – 

креативність, естетичність та повнота 

викладу. Підсумки будуть оголошені після 

канікул. Тоді і дізнаємось плюси і мінуси 

кожної групи, які будуть розміщені на 

дошці оголошень. А зараз можна 

повідомити лише, що І місце отримала 32 

гр., ІІ місце – 11 гр., ІІІ місце – 21 гр. 

Дякуємо учням і керівникам, що 

дослухались до порад  дирекції.  

1 

Зерня мудрості 
 

Хто має 

терпіння, може 

досягти всього. 

Франсуа Рабле 

 



 

12 

Здобуті перемоги ліцеїстів 

 
� Учень 32 гр. Крупецький В. та учениця 22 гр. 

Сухоменюк В. під керівництвом Софіянчук 

З.М. підготували відеоролик соціальної 

реклами та подали його на конкурс «Творча 

молодь – майбутнє маркетингу», який 

проводив Тернопільський національний 

технічний університет імені І.Пулюя. Учні 

стали призерами цього конкурсу, за що 

були нагороджені грамотами та 

подарунками. Якщо старатись, то завжди 

вийде! Владислав і Вікторія хороший 

приклад цьому.  

  

   

 
� А на щорічному конкурсі новорічно-різдвяного  подарунка ліцеїсти зайняли ІІІ місце в області. І учні, і 

вчителі дуже старалися. Можливо, на другий рік ми і І місце отримаємо =) 

 

� Деякі учні першого курсу вже встигли зрозуміти, що бути активними – це добре. От наприклад 

Помірський Ігор та Мулик Ірина  в рамках Всесвітньої акції «Очистимо планету від сміття  були 

нагороджені сертифікатами за кращу фотороботу в рубриці «Людина. Сміття. Хто переможе?». Цей 

конкурс був оголошений Національним природним парком «Кременецькі гори». 

У цьому ж конкурсі ІІІ місце виборола учениця 43 гр. Малісевич Тетяна-Емілія в номінації «Річ 

господарська». 

 

� Березовський А. та Козачук А. були 

учасниками обласної команди «Волинь-

Галичина», яка брала участь у фінальному 

етапі VIII Всеукраїнського турніру юних 

географів в м. Вінниця з 31.10. по 04.11. Їх 

робота відзначена дипломом Міністерства 

освіти і науки України. Андрій і Анастасія 

теж хороший приклад того, що на канікулах 

можна не тільки відпочивати, але і 

захищати честь своєї області та навчального 

закладу. 

 

 

 
� Цього року на Міжнародному конкурсі 

знавців української мови імені Петра Яцика, 

в грудні, Котлярська Ольга здобула І перше 

місце, з чим ми її і вітаємо! А на обласному 

етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учениця 42 гр. Климишина С., 

учениця 12 гр. Артещук В. та учениця 22 гр. 

Савчук Д.. зайняли аж три І місця, а Іванова 

О. трішки не дотягнула і зайняла ІІ місце. 

Молодці дівчата! Ви – гордість ліцею! 

  

А про результати наукових робіт і обласних 
олімпіад ми розповімо вже у наступному 
випуску.
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Ліцей – одна велика родина 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Зерня мудрості 

 
Горе можна пережити на самоті, але 

радість – щоб відчути її повною 

мірою – треба розділити з іншою 

людиною. 

Марк Твен 

Зерня мудрості 

 
Світ не просто дивовижніший, ніж ми собі 

уявляємо, - він дивовижніший, ніж ми 

можемо собі уявити 

Джон Бердон Холдейн  
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Просимо ліцеїстів проявляти громадську активність і подавати 
до друку матеріали (статті,  власні вірші, прозу, фотографії, 
вітання, зауваження, оголошення, пропозиції і т.д.), які 
допоможуть висвітлювати життя нашої ліцейної родини. 
 

    Кросворд на тему: «Людина і світ» 

 
    1           2      

                            

          3              

  4                         

                          

5           6       

                            

                             

  

По горизонталі 

1.  Сукупність людей, об’єднаних певними стосунками, способом життя.  
3.  Група близьких родичів.  
5.   Матеріальні і духовні цінності людства або освіченість, вихованість.  
6.   Система норм і принципів поведінки людей в суспільстві.  
По вертикалі: 

2.   Процес набуття знань або сукупність знань.  
3.   Здатність людини мислити.  
4.   Добрі товариші.  
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