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Діти єднають Україну!

«Ой
Крути,
Крути,
зможемо вас забути?…»

чи

29 січня вся свідома українська
громадськість відзначає День пам’яті
героїв Крут, тому в понеділок,
30 січня, у Кременецькому РБК
відбувся
захід,
організований
Савіцькою Л.В., керівниками гуртків
(Діхтярук Т.М., Ячменьовою О.С.,
Ребриною І.М., Запольською І.М.,
Гладковською О.В.) та учнями Кременецького ліцею імені Уласа Самчука. Ведучими
заходу були Пекна В. та Гавриленко О.
Вечір пам’яті спрямований на інформування підростаючого покоління та всіх
небайдужих до майбутнього нашої держави про героїчну сторінку в історії України –
битву під Крутами.
Усім гостям випала можливість перенестись у той далекий 1918 рік, адже захід
проводився від імені загиблого крутянця. Діалог ведучих підтверджувався
відеофрагментами з історії минулого та сучасного, хвилюючими поезіями та піснями,
оригінальною хореографічною постановкою.
Цвіту нашого народу, його славним синам, що в розквіті своїх духовних і фізичних
сил віддали молодість і найдорожче, що є в кожного з нас – життя – була присвячена
міні-історична драма «Крути». Пристрасною грою молодих акторів було відображено
ставлення радянської влади до борців за незалежність України та прагнення останніх
довести, що дух козацький не зломити жодній владі, бо українська нація – найсильніша
нація, і нічим не можливо залякати українця в битві за честь і волю! А своєрідний
історичний місточок між минулим і сучасним було відображено в інсценізації «Мені
наснилось, що вони зустрілись…»
Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього
дня та спить у знаних і безіменних могилах розкиданих по рідній і чужій землі, було
присвячено зворушливі музичні композиції «Ой Крути наші», «Виряджала мати»,
«Прошу у неба й землі», «Боже, Україну
збережи». Родзинкою заходу був виступ
Дзюми В., соліста Будинку культури, з піснею
«Бій під Крутами».
Побачене та почуте на заході дало змогу
кожному присутньому самостійно оцінити
тодішні події на території нашої держави та,
можливо, переосмислити сучасні.
Вечір пам’яті розкрив суть та причини
трагедії під Крутами й проклав місток до
сьогоднішніх подій. Це дань пам’яті не тільки
загиблим крутянцям, а й воїнам-борцям, які й
зараз відстоюють незалежність України, її
цілісність. Тож шануймо наших героїв!
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«Інтербачення – 2017»
17 лютого учні ліцею Іванова Анастасія та Коцур
Євген взяли участь у пісенному конкурсі «Інтербачення
– 2017», який проводила Кременецька загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ст.
Конкурс проходив у два етапи: виконання
української народної пісні та пісні іноземною мовою.
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«Героїчні вчинки сучасників»
21 лютого учнями 11 групи Кременецького ліцею
імені У.Самчука було проведено вечір пам’яті, присвячений
героям Майдану «Героїчні вчинки сучасників».
Ми не маємо права забути героїчні вчинки українцівпатріотів. Адже той, хто не знає минулого, не вартий
майбутнього. Минуло 3 роки – роки важких втрат, болю й
випробувань. Минуло 3 роки від подій, які назавжди змінили
країну та кожного українця. Подій, які залишили в минулому
мирне розмірене життя.
Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх Героїв, які поклали
свої голови за наше майбутнє. Хай пам’ять усіх невинно убитих згуртує нас, живих,
дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній
землі. Вони згасли, як зорі…
«Небесна Сотня» своїм життям викупили свободу для мільйонів українців і дає
шанс збудувати нову демократичну правову державу. Безсмертні душі вбитих відійшли
в небеса, але вони вічно житимуть у народній пам’яті, бо «Герої не вмирають!»
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«За двома зайцями»
24 лютого учні 42 групи ще раз
підтвердили, що їм під силу будь-який
вид діяльності, адже в цій групі
зібралися діти, які володіють різними
талантами. І класний керівник Олексюк
Тетяна Іванівна намагається розвивати
творчі
задатки
своїх
вихованців.
Науковці, художники, музиканти, чудові
організатори,
танцюристи,
народні
умільці та, як виявилося, ще і драматичні
актори. Велике емоційне задоволення
отримали учні, педагоги та батьки від
перегляду вистави «За двома зайцями»,
яку підготували учні 42 групи з класним
керівником.
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Унікум
25 лютого команда інтелектуалів ліцею «Магістри» у складі Гуньки Соломії, Бабія
Назара, Валігури Михайла, Санду Марка, Федорчука Анатолія під керівництвом
учителів Камаєвої Н.Г. та Савіцької Л.В. взяли участь у 16-му регіональному кубку
Тернопільської області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ» ім. Героя АТО
Ореста Квача та вибороли два призові місця.
І місце в індивідуальній грі «Кращий ерудит» зайняла Гунька Соломія, яка була
визнана кращим ерудитом серед 75 учасників, які змагалися у цій грі.

ВАРТО ЗНАТИ!
24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з
туберкульозом.
В цей день 125 років тому німецький мікробіолог Роберт Кох
заявив про своє відкриття збудника туберкульозу, названого на
його честь паличкою Коха.
З 1993 року Всесвітня організація охорони здоров'я визнала
туберкульоз глобальною проблемою і ухвалила рішення щорічно
проводити дні і місячники боротьби з цією хворобою. В Україні ця
акція проходить під емблемою «Біла ромашка».

Симптоми захворювання
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Літературний вечір «Шануймо жінку, дівчину, дружину…»
(07.03.2017)
Дивне творіння – жінка.
Одним поглядом у силі викликати велике
почуття.
Одним порухом брови розвіяти його на порох…
Її люблять і зневажають, обожнюють і
затоптують в бруд.
А все ж стають перед нею на коліна…
Тому що все високе в людині – від жінки.
Жінка дає життя, леліє, зігріває, допомагає
зробити перші кроки.
Вона порадниця й захисниця.
Предмет обожнення та поклоніння, щастя й
натхнення.
Сила жінки звичайно безмежна.
І не зважаючи на те, що чоловіки – сильна половина, вони схиляють голови перед
слабкою, але ж і прекрасною половиною. Дійсно, жінки гідні цього. Та як їх можна не
любити, коли вони все знають, усюди встигають: виховати дітей, зберегти тепло
родинного вогнища, бути водночас хорошим спеціалістом на роботі та доброю
господинею вдома. І ця слабка половина вирішує всі ці проблеми й залишається перш
за все – Жінкою.

- Скільки учнів у вашому класі?
- З учителькою – тридцять п'ять.
- Отже, без неї тридцять чотири!
- Е, ні! Без учительки в класі не залишиться
жодної душі!
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«Не рви, не нищ, не руйнуй – це заповідь для Тебе!»
23 березня у Кременецькому РЦДТ відбувся конкурс
екологічних агітбригад. Саме із таким девізом виступала
команда ліцею «Анемони», яка посіла ІІІ місце.
Тема виступу: «Ландшафти – як середовище життя та
об’єкти охорони».

Природа – диво! Це великий зодчий!
Вона творити може чудеса.
Людина – мандрівник, до див охочий,
Пізнати хоче землю й небеса.
Краса природи є у всьому:
В листочку, в квіточці живій,
В хмаринці, в небі голубому –
Лиш придивитися зумій!
Вона в сосні, берізці й клені,
В метеликові – просто скрізь.
В джерельці і в траві зеленій,
Лише прислухайся та придивись!
Завжди милуюся природою – це диво.
Усе в ній є: багатство й простота.
У різні пори трепетно й красиво,
Відтінків колорит і широта.
Панасенко Софія, учениця 12 групи
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5 квітня 2017 року у районному Будинку
культури відбулася конкурсно-розважальна
програма «Дівич-фест – 2017»

Шестеро талановитих дівчат змагались у
кмітливості та винахідливості, розкриваючи
яскраві особливості своєї багатогранної натури.
Учениця 21 групи Голод Євгенія разом із
групою підтримки взяла участь у конкурснорозважальній програмі «Дівич-фест – 2017» та
отримала титул «Народжена для сцени».

«…Навчаюся у Кременецькому ліцеї
імені У.Самчука у групі фізикоматематичного профілю. По життю
я активістка, не люблю сидіти на
місці й не підтримую пасивного
способу життя. Енергії маю стільки,
що висидіти цілу пару вдається з
великим зусиллям. У 14 років знайшла
те, без чого не уявляю своє життя –
танці…»
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Акція «З Великоднем вітаємо воїнів»
Спільними зусиллями учнів та педагогів було виготовлено домашні
смаколики та передано у зону АТО.

Виготовлення вітальних листівок
для воїнів АТО
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«Квіти пам’яті»
Учнями першого курсу в рамках проекту «Квіти пам'яті», присвяченому Дню
пам’яті та примирення, було виготовлено Червоні маки і передано в районний
методичний кабінет для подальшої відправки в школи на Схід України.

«Зробимо Україну чистою разом»
29 квітня 2017 року учні Кременецького ліцею імені
У.Самчука долучилися до акції «Зробімо Україну чистою
разом». Це наймасштабніша щорічна Всеукраїнська
соціально-екологічна акція з прибирання та благоустрою
засмічених зелених зон. Її мета – це формування культури
дбайливого ставлення до довкілля. У рамках акції учителем
біології Кондратюк А.В. та учнями було організовано
прибирання г.Воловиці та території поблизу ліцею.
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Команда Кременецького ліцею «Отамани» традиційно є учасником
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Всеукраїнська
дитячо-юнацька
військово-патріотична
гра
«Сокіл»
(«Джура»)
є
системною
формою
позакласної
роботи
з
військовопатріотичного та морально-етичного
виховання учнівської молоді, важливим
засобом
формування
патріотичної
свідомості, спортивно-оздоровчої роботи.
До програми гри включаються такі
види змагань: конкурс «Візитка рою»,
вікторини з історії України та медичної
підготовки, змагання на туристській смузі
перешкод, розбирання та збирання
автомата, стройовий впоряд.
Вітаємо команду Кременецького
ліцею
«Отамани»
та
керівника
Дехтярук Г.Г. з перемогою в районному
етапі військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
та
бажаємо
успіхів
в обласному етапі.
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Теренова гра «Легенди УПА»
Команда ліцею «Отамани» взяла участь в обласній тереновій грі для дітей та молоді
«Легенди УПА», що відбулася на Тернопільщині. Організували «Легенди УПА» відділ
сім'ї та молоді, управління освіти і науки Тернопільської ОДА та обласний осередок
Всеукраїнської громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес».
Гру проводять із 2003 року, вона приурочена легенді, згідно з якою у травні 1945
року сотня УПА отримала наказ переправити в Карпати прапор штабу. В
теребовлянських лісах воїни потрапили в засідку і загинули в нерівному бою. Однак
штабне знамено так і не потрапило
до
рук
ворогів,
натомість
з’являється кожної весни на місці
бою як символ нескореності
українського народу. Під час гри
старшокласники
загартовують
волю та характер, вивчають
традиції та історію України.

Мистецький олімп
«Різнобарв'я талантів»
(12.05.2017р.)
Під час заходу учні 12 групи під
керівництвом Ячменьової Олени Семенівни
представили свої творчі таланти. Акцент був
зроблений на акторську гру. Участь узяли всі
учні класу.
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Фольклорний калейдоскоп «Україна вишивана»
(18.05.2017р.)
Учні 13 групи спільно із класним керівником
Камаєвою Н.Г. розповіли присутнім про регіональні
особливості вишивки в Україні. До речі, на заході
було представлено навіть батьківські вишивки.
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Майстер-клас із виготовлення писанок

15

День вишиванки в ліцеї! (18.05.2017р.)
Вишиванка – національна святиня, бо несе в собі духовне багатство, високу мудрість і
є традиційним зв’язком поколінь. Вишиванку передають із роду в рід, зберігають, як безцінну
реліквію. Візерунок на вишиванці залежить від того, кому вона призначається. Символіка
новітніх українських вишиванок у своїх образах збігається з орнаментами давніх трипільських
часів.
Вишиванка – цей оберіг людини від лихого ока та злих духів. Національне
вбрання, національний костюм – це щось більше, ніж одяг…
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Участь та здобутки ліцеїстів у конкурсах
Командні перемоги:
Команда ліцею – 1 місце в ХХХІІ обласних геолого-географічних змаганнях учнівської молоді.
Команда ліцею (2 місце), Гунька С. (1 місце) – грамоти відділу сім’ї та молоді Тернопільської ОДА в
16-му чемпіонаті Тернопільської області з інтелектуальних ігор пам’яті Героя АТО Ореста Квача
«УНІКУМ».
Команда ліцею – 1 місце в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» (Бабій Н., Шумбар В., Яремчук М., Пальчик Д., Садецька Т., Малахов В., Федорчук А.,
Голядкіна І.)
Команда ліцею «Отамани» – грамота за участь в обласній тереновій грі «Легенда УПА».
Команда ліцею – 1 місце на пожежно-рятувальній дистанції у міському зборі-змаганнях юних
рятувальників ВГДР «Школа безпеки» (Яворська С., Сливюк В., Федорчук А., Сімчук Д., Санду М.)
Команда ліцею «Авангард» – 1 місце в еколого-туристичному квесті «В природі ми лиш часточки малі.
Земля не нам належить, ми – Землі!» в рамках Всесвітньої акції «Очистимо планету від сміття».
Команда ліцею – ІІ місце у в конкурсі у першості району із кульової стрільби
Команда КВК ліцею «Денді» – учасники Осіннього кубку Кременецької ліги КВК 2016 року
Колектив «Срібні передзвони» – 1 місце в районному дитячому хоровому фестивалі-конкурсі
«Молитва за Україну» (номінація «духовна пісня»).
Вокальний ансамбль «Срібні передзвони» – ІІ місце у районному етапі фестивалю-конкурсу
патріотичної пісні, прози і поезії творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова».
Дует Діхтярук Дарини та Іллічова Андрія – ІІІ місце у районному етапі фестивалю-конкурсу
патріотичної пісні, прози і поезії творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова».
Індивідуальні перемоги і нагороди:
Стасів А. – 2 місце в обласному, учасник Всеукраїнського етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт
МАН.
Діхтярук Д. – 2 місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнів 6-8
класів.
Іванова А. – 1 місце на районному конкурсі солістів-вокалістів «Золоті домісольки – 2017» у віковій
категорії «старші вокалісти», ІІ місце у пісенному конкурсі «Інтербачення-2017», який проводила
Кременецька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.
Кононьчук Ю., Коломієць А. – грамоти 2 місце в районному етапі Всеукраїнському конкурсі
учнівських робіт, присвячених життю і діяльності Михайла Грушевського.
Стеценко Уляна – ІІІ місце у обласній олімпіаді з образотворчого мистецтва.
Малахов Володимир – подяка Кременецької райдержадміністрації за активну життєву позицію та
вагомий внесок у розвиток молодіжної політики Кременеччини.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеї навчальних закладів «Край, в якому я живу»
керівник музею: Діхтярук Т.М., екскурсоводи: Бочков Святослав, Ярмощук Світлана – лауреати конкурсу.
Літературний конкурс «Акорди творчості»: Пальчик Д. – 2 місце в районному, 3 місце в обласному
етапі (номінація «проза»), Бордійчук Д. – 1 місце в районному, учасник обласного етапу (номінація
«поезія»), Стасів А. – 2 місце в районному етапі (номінація «поезія»)
Обласний конкурс творчих робіт «Вода – це життя»: Мацкова О. – 2 місце в номінації «Фотографія»,
Шафарук І. – 3 місце в номінації «Фотографія».
Районний етап VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
ім. Тараса Шевченка: Дволінська Вікторія (11 гр.) – 1 місце, Трачук Софія (33 гр.) – 1 місце, Гунька
Соломія (42 гр.) – 2 місце, Лепко Єлизавета (23 гр.) – 2 місце.
Районний етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика: Гунька Соломія
(42 гр.) – 1 місце, Дацюк Тетяна (22 гр.) – 3 місце, Фурсик Наталя (32 гр.) – 3 місце.
Районний етап XVI Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості: Теслюк Валерія (42 гр.) – 2 місце в
номінації «Література», Малахов Володимир (32 гр.) – 3 місце в номінації «Література», Кононьчук
Юлія (33 гр.) – 1 місце в номінації «Історія України та державотворення».
Районний етап конкурсу написання есе англійською мовою «Вивчай мову – пізнавай світ»: Смоленчук
Емма (22 гр.) – 1 місце, Гунька Соломія (42 гр.) – 2 місце.
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«Яким я бачу щастя»

Шановні вчителі, учні, випускники!
Вітаємо усіх із закінченням навчального року!
Випускникам бажаємо успішно скласти ЗНО та вступити до
омріяних вузів.
Учням - весело і з користю для себе провести літні канікули,
набратися сил та енергії перед наступним навчальним роком.
Учителям – висловлюємо подяку за їх щоденну творчу роботу, за
терпіння, віру в здібності і таланти своїх учнів, за знання, які ви їм
дали. Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, терпіння, успіхів у
нелегкій учительській праці.
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