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     29 квітня  відзначила світлий ювілей директорка Ліцею імені Олени 
Пчілки, берегиня нашої alma mater — краща вчителька англійської мо-
ви, прекрасна керівниця, мудра та чарівна жінка Олена Іванівна Валь-
чук. 

     Із найщирішими побажаннями 
завітали до Ліцею ковельський місь-
кий голова Ігор Леонтійович Чайка, 
заступниця міського голови Наталія 
Маленицька, начальник відділу освіти 
Ковельської міськради Віктор Бич-
ковський,  народний депутат Олег 
Уніга, голова міськкому профспілки 
працівників освіти і науки Ігор Се-
зьомін, представники громади Василь 
Римарчук, Ірина Зінчук, Василь Шво-

рак та багато інших. У цей день «весна підняла келихи тюльпанів», сонце 
світило тепліше, вітерець шептав ла-
гідніше, уся природа поспішала, щоб при-
вітати зі святом особливу жінку. 

     У Києві Олену Іванівну було нагоро-
джено почесним орденом ―Берегиня Укра-
їни‖. Відзнаку вона отримала під час уро-
чистих заходів, які проходили в Будинку 
офіційних прийомів уряду. У них взяли 
участь представники Адміністрації Президента України, органів вла-
ди, народні депутати. Цьогоріч було удостоєно 120 жінок, серед яких 
єдина учасниця з Волині — наша Олена Іванівна. 

     Прийміть найкращі зичення з нагоди Дня народження, дорога 
Олено Іванівно! Багато здоров`я, довгих років життя, справжнього 
людського щастя, натхнення у труді, творчого запалу та добробуту в 
сім`ї. Вам доля подарувала активне, багате й цікаве життя. Талант   
організатора та  професіоналізм, помножений на велике бажання ро-
бити людям добро, став запорукою успіху.  

     Бажаємо щастя й здоров'я, сімейної злагоди й достатку, родинно-
го затишку. Нехай завжди на Вашому небосхилі сяє сонце й душу наповнює тепло від усмішок ді-
тей та щирої шани колег! Нехай невичерпна енергія, оптимізм і надалі будуть постійними супутни-
ками в житті, а доля подарує багато світлих літ у мирі та добробуті.  

                                                                                                                Редакція газети ―Ліцеїст плюс‖ 
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Наша гордість 
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   Щорічно наші учні за підсумками досягнень упродовж року здобувають право бути  нагороджени-
ми преміями міського голови.     Безсумнівними переможцями обласного конкурсу-захисту науко-
вих робіт з німецької мови та  зарубіжної літератури стали відповідно Лехкобит Василь (11-А) та 
Григорович Юлія (11-А),       стипендію призначено також юним науковцям Хлуд Марії (11-А), Мір-
чук Діані (10-А), Бручі        Анастасії (9-А), Михалевичу Віталію (11-Б).  

    За перемоги у предметних турнірах з хімії, правознавства, історії відзначено Бегаль Владиславу 
(11-Б), Деркач Анастасію (10-Б), Бручу Анастасію (9-А). Пархомук Яна (10-А) захищала честь     
Ліцею та міста на обласних конкурсах «Юні літератори Волині», «Об’єднаймося, брати мої...».    
Пінчук Олег (8-Б) став переможцем обласної онлайн-олімпіади з фізики (ІІ місце). Смаль Анастасія 
(5-А) та Остапчук Марія (11-Б) вибороли перемогу в обласному конкурсі вокального співу «Срібні 
дзвіночки». Також премію міського голови отримуватиме за вокальні здобутки на Всеукраїнських 
конкурсах Шевчук-Шлюєва Софія (6-А). Ми пишаємося нашими учнями, бажаємо їм успіхів та   
натхнення, а їхнім наставникам  –  нових здобутків у плідній співпраці з обдарованою молоддю. 

Вітаємо переможців  
Всеукраїнського конкурсу-захисту  наукових робіт, учнів 11-А класу, 

Лехкобита Василя (німецька мова—наукова керівниця Мойсюк Інна  Борисівна) -  
ІІ місце  

та  
Григорович Юлію  ( зарубіжна  
література—наукова керівниця  

Велимчаниця Неля                                                                                                                                                                                                         
Юріївна) - ІІІ місце! 

   Молодці!!! 

Всеукраїнська конференція  
«Леся Українка у вимірах національної і  
світової культур» 
 
     У березні цього року відбулася наукова конференція,          
приурочена 150-річчю Лесі Українки, на базі Національного  
центру «Мала академія наук України» під патронатом              
Національної академії наук та Волинського національного      
університету імені Лесі Українки. Результатом цієї визначної  
події став надрукований збірник тез, у якому вміщені               
напрацювання наших ліцеїсток Саюк Олександри та Хлуд  Ма-
рії, які підготували наукові дослідження мовної концептосфери 
Лесі Українки, а саме «Лінгвостилістичні особливості конкор-
дансу «Казки про Оха-чародія» та «Регулятиви бог/божий у драматичних творах Лесі Українки». 
Нагородні сертифікати учениць Ліцею свідчать про вагомий науковий здобуток у царині лесезнавс-
тва, який  допомогли підготувати наукові керівники  –  Богдан Світлана, завідувачка кафедри істо-
рії та культури української мови факультету філології ВНУ імені Лесі Українки, кандидатка філо-
логічних наук, професорка, а також Барановська Людмила, керівниця секції української мови УНТ 
«Еврика». Така співпраця ліцеїстів та партнерів з університету дає можливість не тільки формувати 
індивідуальну траєкторію розвитку учнів, а й засвідчити науковий поступ у сучасному лесезнавстві.  
 
                                                                                Барановська Л.Л., заступниця директорки з НВР  

 Ліцеїсти – лауреати премії міського голови  
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Школа лідера 
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Проєкт «Вибори президента Ліцею імені Олени Пчілки»  

     Весна 2021: наш колектив обирає нового президента.  

     Протягом 2019-2020 н.р. гідно  виконував обов’язки 

президента Ліцею імені Олени Пчілки учень 11-А класу 

Сметюх Олег.   

    Цьогоріч президентська кампанія була досить напруже-

ною, адже за право очолювати учнівський колектив боро-

лися гідні  кандидати: Бруча Анастасія(9-А), Бакай Вале-

рія (9-В), Ващук Уляна (8-В), Кривенчук Владислава (8-А), Горішний Олександр (8-А) та  Пінчук 

Олег (8-Б). 

     Відбулися дебати між кандидатами на пост президента учнівського колективу Ліцею. Лідери уч-

нівських колективів представили свої програми, підготували 

рекламні відеоролики, відповіли на запитання виборців. 

         І ось нарешті фінішував  загальноліцейний проєкт 

«Вибори          президента учнівського колективу». Було обрано 

нового      лідера. Голова лічильної 

комісії Плєшкова Дарія, учениця 9-В 

класу, оголосила протокол засідання 

лічильної комісії.  Вперше за історію президентства в нашому закладі пе-

ремогу здобув учень 8 класу. Знайомтесь:  Пінчук Олег — учень 8-Б кла-

су, лідер учнівського співуправління, неодноразовий переможець олімпі-

ад і конкурсів, знавець точних та іноземних наук.  

Вітаємо з обранням на відповідальний пост! 

     Слово президенту: 

- Усім привіт. Президенство мене завжди вабило, як щось неймовірне та недосяжне. Зараз я розу-

мію, що насправді стати президентом - це  отримати поштовх до дій, який тобі дали учні. Тож уже з 

початку навчального року я почну втілювати пункти плану діяльності в життя. Спершу будуть 

впроваджені пункти передвиборчої програми: створення скриньки ідей, проведення тематичного 

майстер-класу восени. Паралельно з цим будуть втілюватися ідеї учнів, що лунали у стінах актової 

зали під час дебатів. Будучи старостою, я бачив роботу учнівського співуправління, тож хотів би 

лише об’єднати його і посилити бажання до роботи. Сподіваюсь, влітку учні відпочинуть, і вже во-

сени, заряджені енергією та позитивом, прийдуть до стін ліцею досягати нових висот. 

Софія Григола, член редколегії 
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Сторінка директора 
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 Education for Democracy in Schools  

     Online Conference of Senior Officials and Experts organised in 

the framework of the German Chairmanship of the Committee of 

Ministers 

     15-16 квітня 2021 року відбулася Міжнародна онлайн-

конференція «Формування  демократичної культури в шко-

лах».  Ініціатор та організатор конференції – відділ освіти Ради 

Європи. У конференції брали участь школи, які є членами Асоціації демократичних шкіл Європи та 

входять до когорти демократичних шкіл України. 

Наш Ліцей імені Олени Пчілки пишається тим, що є членом такої організації.   

Протягом трьох років колектив Ліцею є частиною всеукраїнського проєкту «Демократична шко-

ла» та вчиться демократії через щоденну практику прийняття рішень із залученням усіх сторін, яких 

вони безпосередньо стосуються, через розробку правил та процедур, заснованих на демократичних 

принципах, взаємоповазі та рівноправ’ї міжособистісних стосунків у школі та поза її стінами, через 

використання інтерактивних методів навчання та демократизацію освітнього процесу. 

У конференції взяли участь директорка Ліцею Олена Вальчук, вчителі англійської мови Ольга 

Плєшкова, Надія Бурим, Тетяна Чибізова, Катерина Сорока. Учнівське співуправління представляла 

його лідерка Софія Григола. Важливо зазначити, що наш проєкт «Вибори президента учнівського 

співуправління» є одним з найкращих серед подібних та розміщений на сайті Європи.  

Олена Вальчук, директорка Ліцею 

Інституційний аудит: ми готові до змін!  

     Інституційний аудит — це зовнішнє оці-

нювання діяльності школи на основі деталь-

ного вивчення освітніх та управлінських 

процесів. Аудит покликаний допомогти 

школам стати більш досконалими, сформу-

вати та підтримувати культуру якості освіти, 

що ґрунтується на прозорості, інноваційнос-

ті та партнерстві учасників процесу. Подібні 

системи оцінки якості освіти успішно пра-

цюють у більшості європейських країн: Авс-

трії, Великій Британії, Норвегії, Данії, Бельгії, Швеції, Чехії, Литві. Так, під час нашого візиту до 

гімназії Грібсков (Данія) директор закладу розповів, що аудит допомагає впорядкувати документа-

цію закладу згідно з законодавством, відзначає найкращі сторони діяльності та презентує досягнен-

ня колективу гімназії.  

http://kovelgim.at.ua/news/institucijnij_audit_mi_gotovi_do_zmin/2021-04-16-1516
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     В умовах ринкової економіки жодне підприємство не може досягти успіхів без наявності обґру-

нтованого бізнес-плану. Якщо у Вас виникла бізнес-ідея, то наступним етапом для втілення її в 

життя має бути бізнес-план. Наші ліцеїсти 10-х класів спробували себе в ролі розробників.      

     Найцікавішими бізнес-планами стали «Літературне кафе» Бобер Валентини (10-А клас), 

«МcDonald’s» 

у Кове- лі» Артишук 

Марії та Деркач 

Анас- тасії (10-Б 

клас).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші бізнес-плани 

Віртуальні подорожі 
       Дистанційна форма навчання внесла свої коректи-

ви  в усі галузі знань та ділянки роботи під час навча-

льного та виховного процесу. Сьогодні завдяки комуні-

каційно-інформаційним технологіям учні мають уніка-

льну можливість на уроках природничого циклу дослі-

джувати природу, навколишнє середовище, особливос-

ті Землі, її надр, подорожувати країнами, вивчати наш 

прекрасний світ. 

   Подорожі — один із варіантів побачити світ, насоло-

дитися його красою і неповторністю. Учні 7-х класів 

ліцею здійснили віртуальні подорожі      40-ю і 50-ю паралелями материка Євразія, поділилися ціка-

вою географічною інформацією, а за допомогою сучасних технологій відчути ефект присутності на 

деяких природніх об’єктах.  

                                                                                                                                      Редколегія  газети 

http://kovelgim.at.ua/news/nashi_biznes_plani/2021-04-26-1529
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Учнівське співуправління 

 

  Школа лідерів 
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   Лідером можна стати, якщо  є бажан-

ня і хтось, помітивши його, заохочує, 

дає можливість реалізувати свої здіб-

ності. Саме з метою становлення і фо-

рмування лідерських якостей, надання 

тим,  хто їх має, шансу самореалізува-

тися і згуртувати навколо себе одноду-

мців, для реалізації цікавих проєктів 

працює Школа лідерів. Наш організа-

тор Христина Олегівна уміло налаго-

дила  роботу усіх осередків учнівсько-

го співуправління. Лідери самостійно 

планують діяльність, організовують колективи, мотивують та спрямовують 

учнів на активну співпрацю.  

     Отож живемо, діємо і працюємо разом!  

                                             Софія Григола, лідер учнівського співуправління 

 

Моя майбутня професія 
 
     У весняний канікулярний період вже 

за традицією відбувається навчальна 

практика наших ліцеїстів на базі Ковель-

ського медичного коледжу з домедичної 

та медичної допомоги.  

Керівниця секції медицини Григола О.Г. 

запрошує учнів з профорієнтаційною ме-

тою та допомагає зацікавленим медици-

ною підготувати навчально-дослідницькі та науково-дослідницькі роботи.  

     Так, учениці 9-А та 9-Б класів долучилися до практикуму з введення ін’єкцій, вимірювання арте-

ріального тиску, запису кардіограми, надання допомоги людям, вражених струмом, та потопельни-

кам. Ліцеїсти мали можливість прослухати мінілекції та оглянути спеціальні навчальні кабінети, по-

ставити запитання та обрати теми наукових робіт.  

     Щиро вдячні керівниці медичного коледжу за партнерську співпрацю з нашим закладом освіти.  

Барановська Л.Л., заступниця директора з НМР 
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STEM-освіта 

 

Домашня STEM-лабораторія наукових розваг  

«Home science projects» 
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Чудовою спільною справою і розвагою для учнів та їх батьків під час тижня природничих наук 

стала домашня STEM-лабораторія наукових розваг «Home science projects».  

З «цікавою наукою» — фізикою —  познайо-

мились учні 8-Б та 10-А класів ліцею. Вони під-

готували і продемонстрували свої домашні екс-

перименти. Елемент цікавості в досліді був од-

ним із основних завдань під час його виконання. 

Виконання всіх проведених дослідів було бездо-

ганним і технічно правильним. З роботами учас-

ників лабораторії можна познайомитися на ка-

федрі природничих наук. 

       Софія Приступчук, учениця 8-Б класу 

―Climate our Future” 

     У Всесвітній день Землі, 22 квітня,  у різних 

куточках світу проводять акції, закликаючи 

людей відчути всепланетну спільність і докла-

сти зусиль до захисту та збереження краси та 

багатства нашого дому.  

     Саме цій темі були присвячені уроки анг-

лійської мови у 6-А, 6-Б, 8-В та 10-А класах, де 

учні дізналися, звідки походить ця традиція, 

деякі цікаві факти про Землю, а також обгово-

рили, що кожен з них міг би робити для зменшення негативного впливу на навколишнє середови-

ще. Ми не зможемо врятувати планету, згадуючи про неї лише один день на рік, саме тому учні 8-В 

є учасниками міжнародного eTwinning проєкту ―Climate our Future”, в рамках якого, беруть участь у 

різних активностях: від пошуку інформації про причини виникнення проблем з водою, знищення 

лісу до посадки рослин у своєму саду. 23 квітня учн взяли участь у вебінарі ―The importance of wa-

ter”, який був організований партнерами з Португалії, та разом з іншими  учнями з Польщі, Румунії 

та Туреччини переглянули короткі відео та прослухали презентацію Педро Соуса, проєкт-

менеджера з екологічних питань. 

                                                                                                  Надія Бурим, учителька англійської мови   

http://kovelgim.at.ua/news/domashnja_stem_laboratorija_naukovikh_rozvag_home_science_projects/2021-04-26-1533
http://kovelgim.at.ua/news/domashnja_stem_laboratorija_naukovikh_rozvag_home_science_projects/2021-04-26-1533
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Демократична школа 

      ―Ліцеїст плюс‖                     8 

     Запрошуємо всіх охочих взяти участь у Євровікторині-2021, яка триватиме 

до 30 вересня 2021 року.  Перевірте свої знання про Європейський Союз та 

змагайтеся за подарунки від Представництва ЄС в Україні. 

     «Євровікторина» — це всеукраїнська вікторина про Європейський Союз, 

що складається з 5 тематичних блоків, кожен з яких розбитий на 4 теми. При 

оцінці буде врахована точність та швидкість відповідей. 100 найкращих гравців у категоріях до 14 

років та від 14 років отримають цінні призи. 

     За правильні відповіді вам будуть нараховані квізкоіни – внутрішня валюта конкурсу. Накопи-

чуйте квізкоіни по вересень 2021 року та обмінюйте їх на сувеніри від Представництва ЄС в Украї-

ні. Випробуйте себе й доведіть, що ваші знання ЄС варті винагороди. 

Більше інформації та реєстрація на вікторину за посиланням: https://euroquiz.org.ua/euroquiz. 

   Вікторія Гарбуз, учителька англійської мови 

Євровікторина - 2021  

«Є така Земля, де роди-
лись  ти і я!»  

     22 квітня – Всесвітній день Землі, свято єд-

нання народів планети у справі захисту навко-

лишнього середовища і збереження тих щед-

рот і природних ресурсів, якими наділила нас 

природа. 

     Колектив  7-А класу відзначив цей день, 

провівши у дистанційному форматі  еколого-мистецький марафон «Є така Земля, де родились ти і 

я!»       У ході онлайн-спілкування учні ділились думками, з чим для кожного із них пов'язане  слово 

«земля»:  з пейзажами рідного краю, рідним куточком, де проходять дитячі роки,  доглянутою клу-

мбою,  квітучим садом, подорожами… Природа – джерело краси, доброти і натхнення. Естафета 

світлин, які учні передавали разом із коментарями  один одному переконливо засвідчила, що вмін-

ня бачити і цінувати прекрасне серед живого  --  запорука бережливого ставлення та піклування про 

довкілля. 

Крістіна Король, кореспондентка 

https://euroquiz.org.ua/euroquiz
http://kovelgim.at.ua/news/evroviktorina_2021/2021-04-16-1514
http://kovelgim.at.ua/news/e_taka_zemlja_de_rodilis_ti_i_ja/2021-04-25-1523
http://kovelgim.at.ua/news/e_taka_zemlja_de_rodilis_ti_i_ja/2021-04-25-1523
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Події, що об`єднують 

      ―Ліцеїст плюс‖                   9 

Конкурс ―Година Землі‖ 

     Конкурс «Година Землі» — це найбільша 
світова щорічна ініціатива на підтримку збере-
ження планети та сталого використання її ресур-
сів. Ми теж долучилися до традиційної акції з 
нагоди Години Землі, щоб дізнатися більше про 
екологічні проблеми планети й  шляхи їх розв'я-
зання. 

     У кожному завданні були наведені факти про 
захист довкілля та поради від екоактивістів. Щоб 

побачити, наскільки чудовою, проте беззахисною є наша планета, ми взяли участь і маємо перемож-
ців і нагороди. Хочеться відзначити, що всі учні, які пройшли тестування, отримали сертифікати (І, 
ІІ або ІІІ ступенів).  

     Серед учнів 6-тих класів 7 учнів мають сертифікати І ступеня (Прадійчук А., Гоц Є., Рябошапка 
Д., Стичук А., Тетерук О., Федорук М., Іванишина В.),  6 учнів – сертифікати ІІ ступеня (Шевчук-
Шлюєва С., Семерей М., Батура І., Васейко А., Ковальчук Н., Сироватка А.) та 2 учні – сертифікати 
ІІІ ступеня (Омелянюк О., Півень А.). Наші старшокласники теж не були байдужими і 12 учнів 10 -
Б класу отримали сертифікати І ступеня – Лазарев З., Пузанський М., ІІ ступеня – Мілінчук Д., Кос-
тюкевич Н., Міндер Б., Кислюк Д., Сахарук В., Яцук В. ІІІ ступеня – Ількевич П., Деркач А., Арти-
шук М., Шайкіна О. 

     Мета конкурсу – не лише оцінити, а й доповнити знання школярів, тому ми і надалі будемо акти-
вними учасниками, які небайдужі до екологічного стану навколишнього середовища. 

Людмила Коваль, учителька географії 

Гірчить Чорнобиль крізь віки  

     Цьогоріч 26-го квітня минає 35 років, як на     
4-му енергоблоці Чорнобильської атомної 
електростанції сталася катастрофа планетар-
ного масштабу, яка є найбільшою за всю істо-
рію ядерної енергетики, як за кількістю загиб-
лих і потерпілих від її наслідків людей, так і 
за економічним збитком. Відлуння цієї траге-
дії ми чуємо і донині…  
     Тому ми повинні гідно вшанувати тих, хто 
поклав своє життя або віддав своє здоров’я за 
те, щоб ми сьогодні могли спокійно жити в 
нашій державі. 
     В межах тижня природчих наук  були про-
ведені уроки пам’яті про цію подію. Ліцеїсти 
11-А (Громік К. та Круткова Е.) та 11-Б 
(Мовчан М., Попіка М., Півень К.) кла-
сів  підготували матеріал  «Чорнобиль не має 

минулого часу» і поділилися ним зі своїми однокласниками. У 8-А, 8-Б, 8-В класах учителькою Ко-
валь Л.П. були проведені уроки-спомини  «Гірчить Чорнобиль крізь віки». 

Томчук Д., кореспондент газети 
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Декада філолога 

      ―Ліцеїст плюс‖          10 

―Кобзар‖ у моїй родині 

     9 березня учні 5-А класу провели урок 
сімейного читання на тему: "Кобзар"    Та-
раса Шевченка у моїй родині". Юні ліцеїс-
ти познайомилися з історією видання пер-
шої книги українського генія, виразно чи-
тали напам'ять поезії, зворушливо розпові-
дали про родинні "Кобзарі". Найдавнішу 
книгу, що дісталася їй від бабусі, предста-
вила Міндер О. (1961р.). Цікаву історію 
про сімейний "Кобзар" повідала Павлю-
чик А. Цю книгу їй подарував дідусь Фі-
ларет, а куплена вона на Чернечій горі. 
Для п'ятикласників такий урок — початок 
пошукової та дослідницької роботи над 
творчістю великого Кобзаря.  
                Павлючик А., учениця 5-А класу                                

     З нагоди 150-річчя від дня народження 
видатної української письменниці, перек-
ладача , фольклориста, громадської та 
культурної активістки Лесі Українки,яка 
прославляла українську мову і культуру в 
усьому світі, викладачами кафедри прак-
тики англійської мови ВНУ імені Лесі 
Українки Калиновською І. М. та Семе-
нюк А. А. разом зі студентами 11 групи 
та учнями 10-А класу ліцею ім. Олени 
Пчілки під керівництвом Ольги Плєшко-
вої проведено літературно-мистецький 
захід англійською мовою.  Майстерне де-
кламування поезій Лесі Українки та де-
монстрація змістовних і цікавих презен-
тацій  студентами та  учнями ліцею вкот-
ре відкрили чарівний світ  творчості гені-
альної жінки, що зробила  за своє коротке 
життя для України, можливо, більше, ніж 
багато людей за століття.  

      Крістіна Король, учениця 10-А класу 

Під таким гас-
лом  26 лютого  у 
Ліцеї імені Олени 
Пчілки   відбулося 
засідання літера-
турно – мистець-
кої кав’ярні, прис-
вячене переклада-
цькій спадщині 
Лесі Українки. ЇЇ 

діяльність  у царині перекладу, популяризація серед 
українства досягнень світової думки — приклад подви-
жництва.   
   Учні 8-9 класів, досліджуючи переклади  творів світо-
вих майстрів слова  Лесею Українкою, відкрили нову 
грань таланту геніальної землячки. Ведучі Панасюк В. і 
Горішний О. підкреслили, яку значну роль відігра-
ють  переклади для розвитку української культури, Мат-
війчук А. та Сітчук К.  зазначали,  як  надзвичайно сер-
йозно підходила до перекладацької діяльності Леся 
Українка.  
 Відкриттям для  юних дослідників  був і переклад Ле-
сею Українкою «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки» 
М. Гоголя, який вона здійснила у 14 років. Усі відчули 
гоголівську присутність завдяки Поліщуку О., який так 
невимушено і зворушливо прочитав українською його 
безсмертні рядки у перекладі Українки. Натхненне сло-
во Лесі Українки подарували присутнім  Габрук У., 
Приймаченко Д., Наумчик Н., Артишук С., Артемук Е.        
    Музика Шопена, доброзичлива атмосфера, смачний 
чай дозволили учасникам не тільки приємно провести 
час, а й збагнути  невичерпність джерела творчості Лесі 
Українки.   
                                   Дарія Плєшкова, учениця 9-В класу 

Леся Українка —
перекладачка  творів світової  

літератури 

«Чужою радістю радіти, 
страждати болями чужими…‖ 
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Тиждень природничих наук 

                        ―Ліцеїст плюс‖         11 

    
 

"Квітку не зриваю - квіт-
ку намалюю"  

 
     Під час проведення тижня природничих 

наук у Ліцеї імені Олени Пчілку в онлайн-

режимі відбувся захід "Квітку не зриваю — 

квітку намалюю", в якому взяли участь учні 5-

А та 5-Б класів. Метою заходу було привер-

нення  уваги дітей до знищення рослин-первоцвітів, що занесені до Червоної книги України; поглиб-

лення знань про відповідальність за стан довкілля, наголошення на тому, що природа вимагає від 

людей любові й поваги, турботи і дбайливого ставлення.  

     Учні намалювали улюблені первоцвіти, які будуть милувати око не тільки навесні, а й  цілий рік. 

 

                                                                                                      Валентина Бобер, кореспондентка газети 

     Дистанційна форма навчання має свої “плюси” і  

“мінуси‖. Однозначно нам не вистачає живого спілкування, 

можливості поділитися радістю від процесу творчості, захоп-

ленням від результатів роботи. Проте це унікальна можли-

вість розвивати інформаційно–комунікаційну компетент-

ність.   

     Під час проведення тижня природничих наук відбувся захист мініпроєкту "Бактерії у природі та 

житті людини". Учні 9-Б класу опрацювати багато інформації і поділилися нею. Найактивніше пра-

цювали Бабенков Олександр, Башко Маркіян, Пузанська Ліза, Оксенюк Валерія, Дмитрук Владис-

лав. Усі учасники досягли мети, чітко з'ясували значення бактерій у житті людини і в природі. 

     У виконанні здоров'язберігаючого проєкту "COVID-19 — новий виклик для всього світу" брали 

участь учні 9-А та 9-В класів. Усі учасники проекту дізналися про небезпеку, що загрожує людству: 

вірус, його вплив на організм. Обговорили попередження зараження, профілактику захворювання, 

симптоми. Серед найактивніших учасників: Кликоцюк Ангеліна, Ткачук Олексій, Чак Тетяна, Біле-

цька Олександра, Воздіган Ірина, Літвін Віталій, Медввдь Дарія, Плєшкова Дарія, Садовська Окса-

на, Іващик Вероніка, Матюшок Анна. Профілактична робота з цим проєктом заслуговує на увагу. 

STEM-проєкти об’єднують 

http://kovelgim.at.ua/news/kvitku_ne_zrivaju_kvitku_namaljuju/2021-04-25-1527
http://kovelgim.at.ua/news/kvitku_ne_zrivaju_kvitku_namaljuju/2021-04-25-1527
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Наші ліцеїсти на світовій арені: 

―Змагаймось за нове життя!» 

  Учні Ліцею Шевчук-Шлюєва Софія (6-А клас) та Мой-
сюк Станіслав (5-Аклас) стали лауреатами міжнародного  
конкурсу ―Змагаймось за нове життя‖ до 150-ї річниці від 
дня народження Лесі Українки, виборовши  ІІ місця. Це 
справжня перемога, адже учасників було близько 5,5 ти-
сяч,  не тільки з України, а й Молдови, Італії, Нідерландів, 
Португалії, Канади, Туреччини, Німеччини, Грузії, Брази-

лії, Польщі.      Щиро вітаємо учнів та їхніх наставників Приступчук З.В., Сметюх О.С. та Купрій-
чук Н.А. з успішним здобутком у номінації «Декламація», Приємно, що наші ліцеїсти гордо несуть 
звання «діти Лесиного краю». 

     «КРОКС»- всеукраїнське учнівське творче об’єднання. Проведення спортивно- інтелектуальних 
змагань за програмою КРОКСу у Ліцеї є доброю 
традицією. Цінність такої діяльності вбачаємо у за-
лученні дітей до активної діяльності, пропаганди і 
культу знань, здорового способу життя. Пропагуємо 
загальнолюдські цінності: доброту, порядність, чес-
ність, любов до рідної землі і  шанобливе  ставлен-
ня до історії, миролюбивість, уміння долати переш-
коди і працювати в команді.   

Цьогоріч команда «Гармонія» 31 березня брала 
участь в обласному онлайн- конкурсі «Інтелект».  
Цьогоріч в змаганнях взяли участь 14 команд з на-
вчальних закладів Волині, Тернопільської області 
та міста Ананьїва Одеської області. Захід проведено за сприяння управління освіти і науки Волин-
ської обласної державної адміністрації. Учасникам чемпіонату було запропоновано питання з істо-

рії України, з життя славетних українців, мистецтва України в європей-
ському просторі, спортивної України, питання зі  шкільної програми, 
логіки, на ерудицію, різноманітні питання про планету Земля.  

 Підбито підсумки першого дистанційного чемпіонату з інтелектуально
-розвиваючих ігор ―КРОКС‖ старшокласників Волині пам’яті Миколи 
Королька, випускника Волинського наукового ліцею-інтернату.   Ко-
манда «Гармонія» нашого Ліцею здобула III місце і нагороджена гра-
мотою управління освіти і науки Волинської обласної державної адмі-
ністрації. 

     Вітаємо юних ерудитів, наших кореспондентів газети Григолу Со-
фію,Бобер Валентину, Томчука Дмитра,  Пархомук Яну, Донця Влада. 

                  Редколегія газети 


