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    2020 —  нелегкий і водночас такий цікавий та 

плідний рік  для нашого  колективу: для учнів, учи-

телів, усієї шкільної сім`ї. Ми впевнені, що кожен 

понесе із собою в майбутнє багато чудових момен-

тів! Нам є чим пишатися! 

Пригадаймо, як це було…            

      Січень 2020  -   перемога  Дарії Ковальчук у мі-

ському етапі вокального конкурсу «Срібні дзвіночки – 2020», в обласному етапі конкурсу дівчина 

виборола заслужене ІІ місце.  До речі, випускниця 11—Б класу Дарія Ковальчук склала ЗНО з ма-

тематики на 197 балів, це найвищий бал серед випускників нашого міста!!! 

    На обласному етапі олімпіад  наші учні Лехкобит Василь (німецька мова), 

Бруча Анастасія (історія), Стасюк Ілля (інформатика) впевнено здобули  

перші місця! Абсолютною переможницею перегонів в обласному етапі кон-

курсу-захисту наукових робіт стала слухачка секції зарубіжної літератури, 

на той час учениця 10-А класу, Григорович Юлія (керівник  Велимчаниця 

Неля Юріївна), яка  виборола заслужене І місце.  За 

підсумками навчального року 17 учням призначено 

премії міського голови за перемогу в олімпіадах, кон-

курсах-захистах  науково-дослідницьких  робіт та інших творчих конкурсах.  

     Травень, 2020 — дистанційна форма навчання,  Шевчук-Шлюєва Софія (5-

А клас),  здобула І місце в обласному конкурсі читців поезії Т. Шевченка. 

     Червень 2020 — КЗ ―Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки‖ пе-

рейменовано у Ліцей імені Олени Пчілки — нові перспективи профільного 

навчання, попереду нові старти. 

  Листопад 2020 — дистанційний обласний конкурс літературно-музичних, вокально-

хореографічних композицій «Сонце України в наших руках». Зразковий вокальний ансамбль 

«Глорія» Ліцею імені Олени Пчілки (керівник Олена Сметюх) отримав заслужене І місце!       

             Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл України за 

підсумками ЗНО 2020 року. Рейтинг шкіл Волинської області - Ковельська міська гімназія —    

І місце.  

     Правда ж,  ефективно, цікаво й плідно ліцеїсти провели 2020 рік?! З Новим, 2021 роком, дорогі 

друзі!!! Успіхів нам, нових починань, творчих здобутків, хороших результатів! 

Редколегія газети «Ліцеїст плюс» 

Газета ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ  
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П О Д А Р У Н О К  П І Д  Я Л И Н К У  

ЗНАЙ, УМІЙ, ЦІНУЙ 
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Наші п`ятикласники 
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    У грудні в нашому закладі панує особли-

ва атмосфера: наближаються новорічні свята 

та, день народження нашого Ліцею. 

   Щороку учнівське співуправління реалізо-

вує творчий проєкт ―Віват, Ліцею, Віват‖.  

     Час змін, який зараз триває, не вплинув 

на наші добрі традиції: на старостаті затвер-

джено план реалізації проєкту. Кожен учнів-

ський колектив вибрав собі справу, яку реалізовував. Відбулися тематичні години спілкування, учні 

виконували завдання вікторини ―Чи знаєш ти історію свого навчального закладу?‖, готували творчі 

роботи, прикрашали класні кімнати та Ліцей, створювали святкові відеопривітання.  

   Наймолодші учні Ліцею були прийняті у ―юні ліцеї-

сти‖. Старости класів Міндер Олександра (5-А) та Ва-

сейко Вероніка (5-Б) підготували звіт про діяльність 

колективів та фотозвіт  ―Скарбничка добрих справ‖.  

    Королева знань зі своєю командою талановитих 

учнів привітали юних ліцеїстів і побажали їм наполег-

ливо працювати, вірити в себе і у свій талант, мріяти, 

дотримуватись правил академічної доброчесності, бу-

ти добрими і дружніми.                                                                                                    

                                                                                           Валентина Бобер, учнівський редактор газети     

Свято Миколая 2020 

 

Посвята в ліцеїсти        

              2020 
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Наша гордість 
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      Завершилися наукові перегони, цьогоріч вони відбували-

ся в новому форматі. Усі етапи наукового проєкту 

тривали з 22 січня до  19 лютого. Робота була насиче-

на, вимагала зусиль та швидкого реагування на виклики. 

Учні Ліцею разом з науковими керівниками представили 8 проєктів у різних секціях.  

    Переможцями стали Григорович Юлія (11-Акл.), яка підготувала розвідку із зарубіжної літерату-

ри (керівники: Велимчаниця Н.Ю., Соколова В.А.), Лехкобит Василь, (11-Акл.),  який представляв 

роботу з німецької мови (керівники: Мойсюк І.Б., Коляда Е.К.). ІІ місце посіла Хлуд Марія, (11-А), 

яка написала роботу з української мови (керівники: Барановська Л.Л., Богдан С.К.), третіми в об-

ласті стали Мірчук Діана, (10-Акл.) з науковим проєктом з англійської мови (керівники: Компанієць 

Ж.І., Коляда Е.К.), Михалевич Віталій, (11-Бкл.), який представив розвідку з математики 

(керівники: Купрійчук П.Т., Бушев Д.М.) та Бруча Анастасія, (9-А кл.), яка вперше випробувала 

свої сили з науковою розвідкою з історичного краєзнавства  (керівник Бруча С.А.).  

    Щиро вітаємо юних науковців зі здобутками, перемоги бажаємо тим, хто буде йти далі на Все-

український захист.    

     Зі словами ПОДЯКИ звертаємося до наукових керівників та наукових консультантів з Волинсь-

кого національного університету, Ваша партнерська праця допомогла нашим ліцеїстам здобути пе-

ремогу та надбати неоціненний досвід, який в майбутньому зробить їх успішними особистостями.  

Людмила Барановська, заступник директора з НВР, керівник НУТ «Еврика» 

    Ми поспілкувались із переможцями, дізнались із перших вуст: як це працювати у царині науки  в 

стінах школи. 

     Юлія Григорович, учениця 11-А класу: 

 -   Я писала наукову роботу із зарубіжної літератури на тему ""Адріанові спо-

гади" М. Юрсенар: специфіка жанру та нарації", досліджувала особливості ав-

торської концепції роману, що поєднав у собі різні жанри.    Ще з минулого 

року робота над науковими дослідженнями надзвичайно мене захоплювала. Я 

обожнюю відкривати для себе нові сторони літератури та її ще не визнаних 

авторів.  

      Незважаючи на труднощі, я отримала чудовий досвід. Захист наукової ро-

боти — це й вміння виступати перед аудиторією, відстоювати свою відповідь 

та позицію, і розвиток критичного мислення, щоб розуміти дослідження інших учасників. Це стри-

бок у впевненості в самій собі та у своєму інтелекті. 

      Мірія Хлуд, учениця 11-А класу: 

- Ми проводили дослідження в галузі мовознавства "Регулятиви бог/божий у драматичних творах 

Лесі Українки". Вирішили обрати саме таку тему, адже поняття регулятивності в 

українському мовному просторі малодосліджене, тому поставили собі за мету ак-

туалізувати ці лексичні одиниці. 

     У процесі роботи виникло чимало труднощів. Найскладніше було опрацювати 

великий обсяг матеріалів - 19 драматичних творів, освоїти наукову лексику. Довело-

ся багато часу провести перед монітором, укладаючи реєстр образів-регулятивів із 

досліджуваними лексемами. Водночас це було й найцікавіше. Найбільш цінним для 

мене став досвід публічних виступів, хоча цього року вони відбувалися в незвично-

му онлайн форматі. Постерний захист пройшов успішно. У майбутньому планую 

продовжувати подібного роду дослідження, хочу спробувати свої сили також і в інших галузях. Я 

переконана, що варто братися за таку роботу, адже цей досвід не лише сприяє розширенню світо-

гляду, а також може стати фундаментом для подальшої наукової діяльності й успішного майбутньо-

го. 

Інтерв`ю взяла Анастасія Філон, кореспондент газети 

Юні науковці 
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Сторінка директора 
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     Інтернет-портал ―Фокус‖ представив дев'ятий щорічний рейтинг кращих 

шкіл України.     

    21 лютого інтернет-портал Фокус (https://focus.ua/)  представив рейтинг кращих 

шкіл країни, заснований на аналізі результатів випускників, отриманих під час Зовні-

шнього незалежного оцінювання. Під час складання рейтингу Фокус опрацював дані 

ЗНО 125,7 тис. учнів з 3,2 тис. навчальних закладів. У сто кращих шкіл України ввій-

шли три школи Волинської області: Волинський науковий ліцей-інтернат (м.Луцьк) 

на 55 позиції, гімназія № 21 імені М.Кравчука (м.Луцьк) на 87 позиції і ЛІЦЕЙ ІМЕ-

НІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ на 98 позиції.  

   Отож  наш навчальний заклад  за результатами ЗНО  увійшов в 100 кращих шкіл 

України.     Дякуємо усім учням, педагогам, батькам, усім, хто небайдужий до навчан-

ня й виховання майбутнього нашої держави! 

Олена Вальчук, директор Ліцею імені Олени Пчілки 

Працюємо на результат 

         Починаючи з 2015 року  у Ковельській місь-

кій гімназії імені Олени Пчілки (з 2020 року —

Ліцеї імені Олени Пчілки) аналізується рейтинг 

загальноосвітніх навчальних закладів Волинської 

області, які посіли найвищі місця у рейтингу шкіл 

України за підсумками ЗНО та рейтингом закладів 

освіти України в цілому.  

    Зокрема, Український центр оцінювання якості 

освіти уперше склав рейтинг загальноосвітніх закладів за результатами зовнішнього 

оцінювання з української мови та літератури у 2015 році. Відповідно до даних, Ко-

вельська міська гімназія посіла 79 місце, ввійшовши таким чином у ТОП-100 навча-

льних закладів за результатами ЗНО з української мови і літератури. За результатами 

ЗНО-2016 заклад посів 53 місце у рейтингу загальноосвітніх закладів.  

    ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО 2020 року.    Інформаційний освіт-

ній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками 

ЗНО 2020 року. У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх на-

вчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, 

отримані випускниками шкіл у 2020 році. У цьому рейтингу усіх шкіл України ми по-

сіли 155 місце на державному рівні та  заслужене 1 місце  серед шкіл Волинської об-

ласті 

Рейтинг минулого року дивіться за посиланням https://osvita.ua/school/rating/76202/ . 
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Урок - онлайн 
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 Математичні проєкти 

      Цьогоріч вперше тиждень математики та інформатики проводили в онлайн-форматі.    Відбува-

лися заходи  з 18.01 по 22.01.2021 навчального року. Наша робота була 

наповнена новизною, креативністю, творчістю і великим бажанням. 

    В повсякденному житті ми настільки звикли до математики, що навіть 

не помічаємо, що користуємося нею постійно. Математика – це не прос-

то формули і обчислення, а спосіб мислення та спілкування. Вона важ-

лива в будь-якій професії, вона розвиває наш розум і логіку, допомагає у 

вирішенні життєвих завдань. Учні 7-Б класу розвинули дану тему в своєму 

творчому проєкті і як продукт пропонують всім охочим переглянути свої 

доробки. 

    Заходи були цікаві і захоплюючі. Учні були запрошені до: 

- “Змагання розумів‖ 

- “Математичних перегонів‖; 

- Онлайн вікторини ; 

- Онлайн змагань на різноманітних освітніх порталах; 

- У ―Математичний кінозал‖; 

- До творчих проектів ―Створення ментальних карт з матема-

тики‖, «Історія розвитку математики» та «Математика в нашому житті». 

    Ліцеїсти активно брали участь у конкурсі з розв‘язування логіч-

них задач, в квестах з інформатики, малювали малюнки цифрами, 

складали вірші та знімали відео ролики. 

     Кожен захід вирізнявся оригінальністю проведення, цікавим та 

актуальним змістом, інформаційною насиченістю, відповідав на-

вчально-пізнавальним, розвиваючим та виховним цілям організа-

ції освітнього процесу в закладі. 

       Педагоги для підготовки заходів використовували різноманіт-

ні онлайн платформи та ресурси. Найбільш популярними були: 

Office 365. Forms, logiclike.com, Padlet,  Office 365. SharePoint, google.com/forms, learningapps.org. та 

інші. 

     Тиждень пройшов цікаво, цьому допомогла командна і злагоджена робота вчителів та уч-

нів.    Дякую педагогам МО за творчість, креативність та вміння захоплювати своїм предметом, лі-

цеїстам за бажання працювати, зацікавленість, згуртованість та взаємоповагу,  самостійність і підт-

римку. 

Голова МО вчителів математики та інформатики Ільюх С.М. 



6  

 

 

Учнівське самоврядування 

    У кінці І семестру 2020-2021 н.р. відбулась учнівська 

конференція за підсумками роботи учнівського співуправ-

ління. 

 Президент учнівського колективу Сметюх Олег прозвіту-

вав перед активами про роботу, виконану у І семестрі, а 

Григола Софія, заступник президента, представила план 

роботи учнівського співуправління на ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

Учнівські колективи були нагороджені грамотами та подяками за активну участь у акціях, проєк-

тах,  інтерактивних вікторинах та спортивних челенджах за підсумками І семестру. 

Поспілкувавшись з лідерами учнівського співуправління, ми підготували для президента та заступ-

ника декілька цікавих запитань.  

 - Олеже, Софіє, процес втілення якого проєкту у першому семестрі 

2020-2021н.р. найбільше Вам сподобався? 

Олег Сметюх: 

-Найяскравішим був, звичайно, проеєкт ―Віват, Ліцею, віват», у який вхо-

дило святкування Дня народження Ліцею і посвята 5-класників у  ліцеїсти.  

Софія Григола: 

- Цьогоріч ми внесли родзинку, з`явилася Королева знань замість Магіст-

ра. Все ж таки для  п`ятикласників цей образ ближчий. 

Уже після проведеного свята можете сказати, чим би ви цей проєкт 

ще удосконалили? 

Олег: 

 - Я думаю, на наступний рік варто  додати барв  у це свято, наприклад, 

цікаве оформлення закладу та оригінальні фотозони. 

 Софія: 

- Можна зробити традицією обмін символічними подарунками  між учня-

ми Ліцею. 

Які проекти не були втілені в життя? Чому? 

Олег: 

- Велика кількість квестів, концертів, майстер-класів не відбулися через карантинні обмеження  

внаслідок пандемії. Ці заходи були перенесені в онлайн-режим. Вчителі-предметники використо-

вували корисні сайти, інтерактивні квести, пізнавальні зустрічі в мережі Інтернет для розвитку уч-

нів.  

Софія:  

- У планах (за сприятливих умов)  обов`язково провести ці заходи наступного року. При нагоді дя-

куємо всім старостам класів за активність та плідну роботу. 

   ―Ліцеїст плюс‖              6 

Аналізуємо і підсумовуємо 

http://kovelgim.at.ua/news/analizuemo_i_pidsumovuemo_zroblene/2020-12-25-1431
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Позакласна робота 
Гурток ―Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції‖  

         ―Ліцеїст плюс‖              7 

      Гурток розпочав роботу у цьому навчальному році. Актуальність курсу викликана 

тим, що проблема корупції виступає перешкодою європейському розвитку українсь-

кої держави та зумовлює нестабільність в українському суспільстві. Корупцію немо-

жливо подолати без участі молоді. Невдовзі сьогоднішні старшокласники відігравати-

муть значну роль в громадському і економічному житті нашого суспільства. Цим ви-

кликана необхідність виховання в учнівської молоді негативного ставлення до коруп-

ції й будь-яких її проявів, подолання схильності до корупційної поведінки, формуван-

ня обізнаності в способах протидії корупції. 

      Десятикласники ознайомлюються із мі-

жнародним досвідом боротьби з корупцією, 

способами запобігання їй. Шляхом роботи з 

творчими, інтерактивними вправами і за-

вданнями усвідомлюють негативні наслідки 

неправомірної вигоди на суспільство і дер-

жаву. Один з цікавих видів роботи, яку ви-

конували на занятті, була гра 

―Непідкупність‖. Гуртківці визначали ко-

жен свою ―антикорупційну карму‖, дізнава-

лися які вчинки призводять до неправомірної вигоди та які наслідки таких дій для 

громадськості. На бесіду до гуртківців була запрошена інспектор зв‘язків з громадсь-

кістю з патрульної поліції м. Ковеля Дмитрук О.О. Олена Олександрівна розповіла 

учням про негативні наслідки неправомірної вигоди та боротьбу з цим явищем. 

Окремою розмовою стала тема про запобігання домашнього насильства в рамках 

міжнародної акції ―16 днів проти насильства‖. Інспектор пояснила причини замовчу-

вання цієї проблеми постраждалими і її негативний вплив на особистість. Дякуємо 

правоохоронцям за співпрацю і учням за невгамовну творчість і відповідальність, яку 

вони проявляють на заняттях гуртка. 

 
 

 

 

     5 грудня - Міжнародний день волонтера. Напередодні цього 

дня відбулося тематичне засідання центру волонтерського руху 

Ліцею. Волонтери виконали творче завдання, поспілкувалися у 

колі та скоригували свої дії у підготовці і проведенні благодійних 

акцій до дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят.  

Учні Ліцею провели доброчинну акцію ―Допоможи ближньому‖, 

зібравши теплі речі, шкільне приладдя, книги для дітей-сиріт зі 

школи-інтернату с. Головно Любомльського району. 

                                         Софія Григола, кореспондент газети 
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Демократична школа 

    ―Гімназист плюс‖           8 

      На четвертому етапі роботи колективу над проблемним питанням «Демократизація освітньо-

го середовища Ліцею в системі управління якістю освіти» колектив працює над єдиною науково-

методичною темою «Партнерська взаємодія всіх учасників освітнього процесу в умовах європеїза-

ції».  

       Про партнерську взаємодію в межах реалізації програми «Демократична школа», яка передба-

чає співпрацю між школою, представниками місцевої громади й органами 

самоврядування розповіла Шворак Р.С., яка підкреслила, що розвиток мі-

жнародного партнерства – пріоритетний напрям роботи ліцею. Учителі 

англійської мови Вікторія Гарбуз, Надія Бурим та Ольга Плєшкова  пред-

ставили цю ланку, зокрема партнерство з Гете-інститутом, функціонуван-

ня міжнародного англомовного табору Go Camp,   шкільний європейсь-

кий клуб «Розмаїття», інтернет-проєкт eTwinning та співпрацю з British 

Council, Асоціацією ADU (американці за демократію в Україні), універси-

тетом Siena College  з підвищення  кваліфікації вчителів (Олбані, США), 

міжнародною  організацією TESOL-Ukraine, парт-

нерство і співпрацю з Альберським університетом, 

студії канадознавства. Питання партнерства із осе-

редками духовності, музеями, бібліотеками розкри-

ла Слепко О.В., керівник гуртка «Історичне  крає-

знавство». Барановська Л.Л., заступник директора з 

НВР розкрила учасникам конференції партнерство 

Ліцею з МАН та закладами вищої освіти. 

 Ухвалене на конференції  рішення, спрямоване на 

розвиток  і покращення партнерської взаємодії Лі-

цею  з іншими учасниками освітнього процесу, 

сприятиме демократизації освітнього середовища в умовах  європеїзації.                                                                               

Квятковська К.І., заступник з НМР 

Дієве партнерство – успішна школа 

 

      Підведено підсумки другого етапу інновацій-

ного освітнього проєкту всеукраїнського рівня 

за темою «Формування та оцінювання громадян-

ських компетентностей в освітньому процесі на 

рівні базової середньої освіти» у 2018-2021 ро-

ках. Сьогодні отримали відзнаку.  

     Пишаємося, що стали частинкою реалізації 

великої справи. Набуті знання та досвід викори-

стовуємо в організації освітнього процесу, даємо 

знання, формуємо цінності і виховуємо відпові-

дальних громадян такого багатоманітного сучас-

ного демократичного суспільства. 

                 ХристинаСавчук, педагог-організатор 
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Події, що об`єднують 

    ―Ліцеїст плюс‖                   9 

 Проєкт Гете Інституту «75 років після війни – нехай заговорять стіни»  

27 листопада учасниці проєкту Гете Інституту 

«75 років після війни – нехай заговорять стіни» 

Мар’яна Ластовиря, Анастасія Міщук, Владислава 

Бегаль, Марія Мовчан, Валентина Бобер, Катери-

на Бірук та вчитель іноземних мов ліцею 

В.Р.Гарбуз представили результати свого дослі-

дження під час Zoom зустрічі учасників проєкту. 

Зустріч була присвячена офіційному відкриттю 

інтерактивної виставки Bygone Nearby, організо-

ваної німецьким фотографом та художником Яко-

бом Гансльмаєром. Вебсайт виставки - https://

bygone-nearby.com 

   Проєкт був реалізований за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Більше про 

проєкт: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/pdn/ke.html. У проєкті взяли участь учні, учите-

лі та експерти з Німеччини, Польщі та України.    

   Під керівництвом історикині, викладачки івриту Національного університету «Києво-

Могилянська академія» Надії Уфімцевої учениці Ліцею імені Олени Пчілки досліджували історичні 

місця та будівлі міста Ковеля, пов’язані з ІІ Світовою війною. Більше тут: https://

www.facebook.com/goetheinstitut.ukraine/videos/207822904130599. 

Мар`яна  Ластовиря: «Я взяла участь у проєкті, тому що завжди 

любила історію, проте, на диво, багато чого не знала про своє міс-

то. Я лише проходила вулицями, навіть не розуміючи, скільки часу 

деякі будівлі простояли, і свідками яких подій вони були. Вони за-

лишалися для мене лише шматками бетону, проте після проєкту я 

почала зовсім інакше ставитися до всього, що мене оточує.  

   Після проєкту в мене з'явилося ще більше бажання досліджувати 

околиці та вивчати минуле свого міста, я навчилась бути уважною 

до деталей і розуміти, що за кожним будинком є своя історія. Також я навчилася не боятися бра-

ти інтерв'ю у людей та опановувати себе, коли виступаєш перед великою аудиторією, а, отже, 

проєкт зробив величезний внесок не лише у збільшення кількості моїх знань, а також у станов-

лення мене як особистості». 

  Владислава Бегаль:  «Я дуже щаслива, що мала змогу взяти участь у 

такому проєкті. Хочу подякувати Якобу та Надії за дуже круто проведену 

роботу. Звичайно, у мене виникало багато труднощів, одним із них був 

мовний бар'єр, але незважаючи на це, мені було дуже приємно спілку-

ватися з цими чудовими людьми. 

    Щодо самого процесу, то це було дуже цікаво і захоплююче. Ми мали 

змогу зануритися в атмосферу фотографії та робити професійні фото, 

завдяки Якобу, який все детально розказав та показав.  

    Завдяки Надії ми дізналися багато чого нового, що справило на мене неабияке враження. Всі 

локації для мене були дуже цікавими, кожна з них має свою страшну історію. У будівлі 

"Ковельчанки" страждали сотні солдатів, а на швейній фабриці останні хвилини свого життя 

проводили мирні жителі міста». 

                                                                                    Вікторія Гарбуз, учитель іноземних мов 

https://bygone-nearby.com/
https://bygone-nearby.com/
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/pdn/ke.html
https://www.facebook.com/goetheinstitut.ukraine/videos/207822904130599
https://www.facebook.com/goetheinstitut.ukraine/videos/207822904130599
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Подорожуємо Україною 

    ―Ліцеїст плюс‖          10 

У рамках класного проекту "Зростаємо здо-

ровими" учні 5-А кл.разом з батьками від-

відали льодову арену "Снігова королева" у 

м.Луцьку. 

 

    Про те, наскільки цікавою і корисною була подорож, з нами поділилися п`ятикласники 

       Павлючик Аліна:  

                               

                             Ми з великим задоволенням їздили на ковзанах. Це здорово,  ти ніби в                

                            приміщенні, але дихаєш свіжим зимовим повітрям, а ще відчуваєш     

                            себе спортсменкою. Коли  б мене запитали: ковзани чи ролики,         

                             однозначно — ковзани! Дякую Наталії Анатоліївні за цю поїздку! 

 

Смаль Анастасія: 

 - Я люблю подорожувати, а з друзями — це найкращий подарунок  для душі. Ми, крім 

катання на роликах, ще мали можливість провести разом з однокласниками вільний 

час  поза школою, багато спілкувались, розважались, дуже здружились.   Хочемо час-

тіше так проводити вихідні! Дякуємо Наталії Анатоліївні! 

   Юрків Тетяна: 

- Ковзани стали для мене улюбленим видом 

спорту. Я вважаю, що це дуже корисно для 

здоров`я, ми дихаємо свіжим повітрям, постій-

но в русі, тренуємо своє тіло. Я знаю українсь-

ких спортсменів, які прославили нашу державу 

саме завдяки цьому виду спорту. Наприклад, 

Оксана Баюл стала олімпійською чемпіонкою. 

 

STEAM—

оздоровлення 
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Ми — громадяни України 

   ―Гімназист плюс‖     11 

    

     

20 лютого—День пам`яті Героїв Небесної 

сотні. Революція 2013-2014 відбулася ціною 

понед ста життів українців.  

    

      Небесна сотня стала прикладом самопожертви в ім`я вищих ідеалів, одним із яких була гідність. 

Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став символом Свободи.  

     Сім року тому ці лютневі дні були сповнені бо-

лем і самопожертвою... Герої Небесної Сотні назав-

жди змінили нашу Україну і самих українців.... Са-

ме завдяки Майдану наша держава показала всьому 

світу  мужність і тверду волю українців до справед-

ливості... Кожен здійснив особистий подвиг - від-

дав найцінніше - своє життя заради нової України...       

      В ім‗я віри і правди один за одним падали від 

куль майданівці, аби прорости у наших серцях чер-

воними квітами пам‗яті... Ми сьогодні в скорботі й 

з вдячністю згадуємо Героїв  Небесної Сотні... Во-

ни не серед нас та разом з нами, в серцях, у пам‗яті, 

в думках...  

      20 лютого, уже сьомий рік поспіль, ми вшановуємо пам`ять героїв, які віддали життя за мирне 

небо над нашими головами, за вільну Україну, за наше майбутнє. 

                                                                                          Валентина Бобер, учнівський редактор газети 

      22 січня український народ щорічно святкує 

День Соборності України.  

  У  нашому місті Ковелі програму з нагоди Дня Соборності ро-

зпочали маленька і доросла ковельчанки, які уособлювали 

Україну. У своїх промовах вони закликали усіх до єднання і по-

розуміння заради своєї країни.  Яскравою окрасою свята   був 

виступ на сцені нашої юної ліцеїстки , учениці 5-А класу, 

Смаль Анастасії.  

     Ліцеїсти долучилися до відзначення цієї славної дати, 

об`єднавшись у спільному творчому проєкті ―Україно моя, соборна 

державо‖. Учні, будучи на дистанційній формі навчання, зуміли запи-

сати відеозвернення до всіх українців зі словами шани та любові до 

рідного народу, своєї неньки —України. Вірші читали учні 5-8 класів,  

   Хай розум, воля та любов до рідного краю згуртовують нас 

для здійснення високої мети - процвітання соборної незалежної 

демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту 

й щасливого життя її народу. 

Христина Савчук, педагог-організатор 

Герої не вмирають 

Україно моя, соборна державо 
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Творча майстерня 

     Радо вітаємо в нашій літературній кав`ярні  творчу зміну, юних ліцеїс-

тів. Талановитим, активним, працьовитим та  відповідальним є учень 6-А 

класу Васковець Володимир.  

     Представляємо його перші творчі доробки — пейзажні замальовки. 

  

Карпати 

      Карпати розкинулись на заході України. Якщо дивитися на вершину гір, то 

здається, що вони в чудових снігових шапках. Цей дивовижний пейзаж вражає 

своєю красою взимку.  

      Чисте повітря, безмежний простір, стрункі смереки, все це створює відчут-

тя казки, дарує позитивні емоції. Мабуть, жодна людина не може залишитися байдужою після від-

відування Карпат. 

       Раджу кожному, хто хоче насолодитися красою зимової казки, відвідати Карпати. 

Береза 

      Береза – довгокоса красуня наших лісів. Стовбур у неї білий з поперечними темними смугами. 

Листочки дрібні, наче дитячі кучері. Найбільше, мабуть, це дерево пишається сережками, які, дозрі-

ваючи, викидають велику кількість насіння. Березу ми любимо не тільки за красу, а й за смачний і 

корисний сік. Ранньою весною краплинки соку котяться, ніби чисті сльозинки. 

      Не тільки весною прекрасна береза. Влітку її листя виблискує від сонячного проміння. Восени 

вона спалахує золотом. Взимку одягає білу хутряну шубку.    Володимир Васковець, учень 6-Акл. 
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ВІТАЄМО 

 переможців  конкурсу  

«Юні літератори 

 Волині»  
 

     Ще минулого навчального 

року гімназисти готували ро-

боти на конкурс «Юні літератори Волині». 

     Серед переможців міського етапу була Ластовиря 

Мар‘яна, учениця 10-А, разом зі своїм наставником 

Велимчаницею Н.Ю., вона підготувала добірку поезій, 

одну з яких надрукували в збірці «Перед магією сло-

ва», укладеною Волинською обласною МАН. Знамен-

ним є те, що саме рядочок з цієї поезії став назвою для 

усієї збірки. Пропонуємо насолодитися поетичним сло-

вом учениці, робота якої відзначена Дипломом. 

    Ще однією переможницею конкурсу стала Бадира 

Анна, учениця 7-В класу, яка підготувала роботу в но-

мінації «Журналістика» разом з учителем української 

мови Комашко О.С.  Нарис «Лиш боротись – значить 

жить» був відзначений Дипломом. Вітаємо переможців 

та їхніх керівників, бажаємо творчих здобутків! 

 

*** 

Я торкнулася крилами тиші, 

Що була голоснішою від думок, 

Вплітала у вінок свої вірші, 

Зірками прикрашала кожен рядок. 

Купалася в серпневім серпанку, 

Вмивалася п‘янкою росою, 

Вітала народження ранку 

Чи то піснею, чи сльозою. 

Душа моя до Парнасу 

Летіти в цю мить готова. 

Хай спиниться відлік часу 

Перед магією Слова!                                                              

                              Мар`яна Ластовиря 


