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Д ЗВ ОНИКОМ

НАС

ЗАПРО СИ В …
Пора навчатись… літо, прощавай!
Знову у класи збиратися час….
відпочив шкільний дзвінок –
знову кличе на урок.

День знань – це особливе свято! Завжди урочистий та надзвичайно хвилюючий
день. Він незабутній своєю святковою атмосферою, доброзичливими
та щирими посмішками, першим дзвоником.
Цього року першовересневе свято в нашому ліцеї відбулось у незвичному форматі як для учнів, так і для вчителів.
Для наймолодших учнів – п’ятикласників, які переступили поріг нашого Ліцею, розпочнеться цікаве життя, зустріч із друзями та вчителями, радість від спілкування, знайомство з
новими навчальними предметами, пізнання невідомого та цікавого.
Одинадцятикласникам цей навчальний рік буде останнім
та вирішальним, він прокладе межу між дитинством та дорослим
життям. Саме вони й створили
святкову атмосферу цього дня…
Право підняти прапор України
та розпочати новий навчальний
рік було надано сержанту запасу 14 Окремої моторизованої
піхотної бригади Боберу Миколі Миколайовичу, татові
одинадцятикласниці Валентини. Під звуки маршу знаменна
група у складі Донця Владислава, Домець Вікторії, Король
Крістіни, Томчука Дмитра, Рибак Вікторії, Пархомук Яни
врочисто внесла Державний Прапор України та прапор
Ліцею.
В урочисті свята ми згадуємо тих, кому завдячуємо мирним небом, тих, хто здобув нам
право жити і навчатися у незалежній Україні. Квіти до пам’ятних місць борцям за волю і
незалежність нашої держави поклали члени молодіжної громадської організації «Сокіл»:
Петрина Софія, Самойлович Анастасія, Дейнека Ірина, Климовець Дарія, Валова Анастасія.
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Теплими та щирими словами привітання звернулася до учнів ліцею директорка Олена Іванівна Вальчук: «Воно особливе для вас
наших п’ятикласників, адже сьогодні вперше вони сядуть за парти
нашого Ліцею імені Олени Пчілки. Ми радо приймаємо вас у нашу
родину і тішимось, що вона збагатилась на таких хороших учнів.
Зростайте здоровими, допитливими, працьовитими добрими дітьми. Особливе це свято і для вас, дорогі одинадцятикласники. Адже
попереду відповідальний рік наполегливої праці. І від вас залежить,
яким буде ваше майбутнє. Тож не втрачайте часу, навчайтесь з любов’ю, цінуйте кожен
урок, шануйте батьків своїх вчителів, досягайте високих результатів, будьте активними у
громадському житті. Шановні колеги, висловлю вдячність за майстерність та професіоналізм. А вам, шановні батьки, вдячність за те, що довірили своїх дітей, підтримуйте їх та допомагайте. Будьмо здоровими, будьмо щасливими! Розвиваймося як цілісний український
народ, шануймо свою державу, її традиції, культуру, пісню, любімо і плекаймо рідну українську мову, адже в ній переможна сила української нації, символ єдності нашого народу.
Своєю наполегливою працею будьмо гідними Героїв, які боролись та загинули за незалежність та єдність нашої держави і тих, хто тепер відстоює її цілісність та мирне небо. Робімо
добрі справи, будьмо патріотами своєї малої батьківщини і держави. Зі святом Вас!Нехай
усіх єднає нас любов до рідної землі».
Наказ про зарахування до ліцею учнів 5-х класів зачитала заступник директора з науково-методичної роботи Барановська Людмила
Леонідівна.
За доброю традицією наймолодшим учням Ліцею випускники вручили символічні подарунки.
Український рушник. Його можна порівняти з піснею, вишитою
на полотні. Без рушників не обходилась жодна важлива подія. Коли син вирушав у далеку
дорогу, матір дарувала йому рушник як оберіг. Такі вишиті обереги у Ліцеї має кожен учнівський колектив. Тепер вони є і у наших юних друзів. Вишиті обереги – рушники отримали
від мам класні керівники 5-А та 5-Б класу Смаль Оксана Миколаївна і Купрійчук Петро Тарасович.
Шкільний дзвінок, який подали п’ятикласниця Остапчук Христина та учень 11-Б класу Кислюк Денис, покликав усю ліцейну родину на перший урок.
У народі кажуть, що той, хто пройде під веселковою аркою, помандрує назустріч
щастю. Але в реальному житті нікому ще не вдавалося це зробити.
Та сьогодні у нас незвичайний день. Ведучі свята Пінчук Олег та
Васейко Анастасія запросили усіх присутніх на святі пройти через
веселкові ворота, ворота щастя, добра, радості!
Розпочався навчальний рік першим уроком, який був присвячений
30-річчю Незалежності України. В усіх класних колективах говорили про цінності, які роблять нас сильнішими, зміцнюють і об’єднують нашу державу, формують національну свідомість, почуття гордості тат приналежність до української нації та особистої відповідальності за долю своєї держави й народу.Усім ліцеїстам бажаємо наполегливості, відмінних
оцінок, творчості та насиченого життя в наступному навчальному році! Нехай новий навчальний рік буде вдалим. Будьте щирими та підтримуйте одне одного. Учіться заради себе та
майбутнього нашого міста і всієї країни.
Христина Савчук , головний редактор газети
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Перший урок, присвячений 30-річчю Незалежності України
«Україна в моєму серці – назавжди»
Першовересень 2021 року для

колективу 8-А

класу Ліцею імені Олени Пчілки запам'ятається не
тільки як традиційний День знань, але і як день глибокої шани і поваги до рідної землі,
День єднання патріотичних поглядів і переконань.
Наш перший урок, присвячений 30-річчю Незалежності України, пройшов під гаслом «Україна - це ми!» Розпочався урок вико-

нанням Державного Гімну України. Увагу учнів привернули кадри кінохроніки тисячолітньої історії

українського народу: від

Київської Русі до сьогодення. Палітра національної символіки,
створена восьмикласниками – це асоціації і Щонайголовніше відповіді на питання, які є нині найактуальними, ХТО МИ?ЯКІ СИНИ? ЧИЇХ БАТЬКІВ?
Що значить бути громадянином України? Найкращі сини і доньки загинули в боротьбі за
Незалежність України, щоб ми стали українцями! Історія України – це історія
кожного окремого міста і села...
Тому сьогодні у рамках першого

уроку ми відвідали пам’ятні місця
Ковеля: віддали шану Героям Небесної Сотні, згадали жертв сталінських
репресій, невинно убієнних у застінках НКВС, поклали квіти до підніжжя стели пам'яті загиблих в Іловайській трагедії. Зустріч
з Лесею Українкою була напрочуд поетичною і трепетною. А кульмінацією нашого першовересневого навчального заняття стало вручення дипломів, медалей і сертифікатів переможцям конкурсу мовознавців "Соняшник". Символічно цю церемонію ми провели біля
Великого Кобзаря.

Олена Сметюх, класний керівник 8-А класу
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30 років Незалежності України – привід не лише для святкування й

гордості, але й для глибокої змістовної розмови. Що таке незалежність, хто такий громадянин, що вкладаємо у поняття «герой»?
Навчальний рік розпочався для учнів 6-Б
класу з уроку на тему: «Україна – це наш дім».
Ліцеїсти відтворили найважливіші для кожного українця події, пригадали усіх Президентів, розташувавши їх у хронологічному порядку.
Продемонстрували особисті речі, які асоціюються в учнів з образом України. Розгадали ребуси

про українські міста та пояснили їхню роль у становленні незалежної України і побудували віртуальний будинок – символ незалежності нашої держави.
Оксана Комашко, класний керівник 6-Б класу
Сьогодні нашій країні 30 років! Її краса зачаровує…. Тут є все: безмежні поля, щедрі
ліси, золоті поля пшениці та безкрайнє синє небо. Україна – це країна трагедії і краси, де
найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до народу. Сучасний урок-квест з використанням QR-кодів та смартфонів на патріотичну тему: «North
or South, East or west,
Ukraine is the best» був
проведений у 9-В класі.
Головна мета – формування в учнів нового європейського світогляду, національної свідомості, поваги до рідної мови, шляхом окреслення
ролі України у світі. Були використані лексичні та граматичні завдання як розминочка перед навчальним роком,
пошук зображень визначних пам’яток України, прикріплення їх до карти, цікаві відеосюжети….
«Що буде далі – залежить від тебе!»
Що буде далі – залежить від того, яким є кожен із нас.
Навчаймось бути активними, креативними та відповідальними!
Ольга Плєшкова, класний керівник 9-В класу
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Усе моє, все зветься Україна.
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є – дорога, явори,
усе моє, все зветься – Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.
Л. Костенко

Ми живемо в Україні, у волелюбній, мирній державі, і усім серцем любимо нашу країну, і прагнемо , щоб вона стала процвітаючою і сильною, бо всі ми - громадяни і патріоти,
люблячі сини і дочки України.
Для учнів 6-А класу навчальний рік розпочався з уроку на тему «Україна - моя країна». На
початку уроку учні створювали інформативне
гроно до слова «Україна», висловлюючи свої
асоціації та думки про нашу державу. Переглядали презентацію на тему: «30 років Незалежності України», опрацьовували матеріали про відомих українців, які зробили вагомий внесок в майбутнє нашої країни.
Пізнавальною була вікторина «Чи знаю я Україну». Вправа «Помріємо про Україну»
допомогла учням переміститися у світ дитячих
фантазій та мрій, уявити майбутнє нашої країни.
Цікавим було виконання завдання «Додай барв»,
де певним кольором ми розфарбовували карту
України.
Перший урок у 6-А класі пройшов дуже змістовно та продуктивно.
Ліцеїсти вчилися бачити і сприймати прекрасне , любити і берегти природу, з шаною
ставитись до багатств нашої держави.
Дейнека Ірина, учениця 8-Б класу, редакторка газети
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Україна – це не проста країна, розташована в Європі. Україна – це ми, наші батьки, бабусі та дідусі, наші предки зі
своїми традиціями, культурою, звичаями, державними символами та історією. У цьому році ми святкуємо 30-ту річницю незалежності України, тобто 30 років, як ми вільні,
незалежні.
Цікаво та інтерактивно пройшли перші уроки у 8-Б та 9-Б
класах на тему «30-річчя Незалежності України. Ти у мене єдина".
Метою уроку було: укріпити в дітей почуття гордості за свою
молоду державу, інтерес та повагу до надбань українського народу, ознайомити з досягненнями українських діячів та діячок
у сфері науки й технологій, спорту, бізнесу, культури, кіно й
мистецтва, із цікавими туристичними місцями Батьківщини.
Пізнавально для дітей став перегляд презентації про визначних
людей та події, які відбулися в країні з дня проголошення її Незалежності.
Діти створили
проєкт «побажання для майбутнього України», в якому замислились над майбутнім і
спробували відтворити свої думки на папері. Тепер є традиція писати свої прагнення,
адже знаємо мрії можуть матеріалізуватися. Учні навчилися формувати відчуття
приналежності до України, усвідомлення
себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського
народу.
Дейнека Ірина, учениця 8-Б класу, редакторка газети
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Новий
навчальний рік запрошує в освітню подорож учнів та вчителів уже з першого уроку. Адже
так важливо вчасно налаштуватися на позитив, створити гарний настрій, доброзичливу атмосферу, яких би вистачило на весь навчальний рік.
Тема уроку для ліцеїстів 10-А класу, звучала так: «Україно, пишаюся тобою!» й була
присвячена 30-річчю з Дня Незалежності. Епіграфом уроку стали слова Ліни Костенко про
Україну, націю, державу, зміст яких викликав жваве обговорення в класі. Під час уроку ми
подарували Україні-іменинниці свої знання, повагу, любов. Розповідали про рекорди України: першу Конституцію, найбільший у світі літак, найдовший духовий інструмент, першу в
світі гасову лампу. Відповідаючи на запитання: ким зі своєї родини ви пишаєтеся і вважаєте
героєм України, кожен десятикласник поділився думками про роль своїх рідних в історії
нашого народу. Для когось – це дідусь з багаторічним управлінським досвідом чи бабуся зі
званням «Мати-героїня».
Хотілося б, щоб весь навчальний рік був творчим, насиченим цікавими подіями, пригодами, успіхами, справами, людьми!
Анастасія Бруча, учениця 10-А класу, власний кореспондент газети
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П РА Ц Ю Є

УЧНІВСЬКЕ

С П І ВУ П РА Л І Н Н Я

«Мрії здійснюються…»
Президент нашого ліцею Пінчук Олег та лідери
учнівського співуправління «Успіх» Петрина Софія та Самойлович Анастасія провели інтерактивне заняття «Хто є хто»
для наших наймолодших
ліцеїстів - учнів 5-А та 5
-Б класів, в якому допомогли дітям дізнатись більше один про одного,
створити дружню атмосферу, розкрити творчі здібності кожного з них. Ліцеїсти

створили

класних

візитки

колективів

та

отримали домашнє за-

вдання: написати ідеї для змістовного дозвілля та розмістили їх в «Скриньку довіри». Лідери учнівського співуправління
«Успіх» позитивно відреагували на креативні ідеї ліцеїстів. І уже наступного дня
підготували та провели квест «Я – п’ятикласник!» Діти з задоволенням виконували завдання на кмітливість, спостережливість та знання цікавих локацій нашого Ліцею.
Вікторія Кисляк, учениця 9-В класу, учнівський редактор
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Шкільний європейський клуб «Diversity»
Учні 10-А та 10-В класів, Анастасія Бруча (голова євроклубу "Diversity"), Данило Шиманський, Оксана
Садовська презентували євроклуб, напрямки та форми діяльності на учнівському старостаті. Також євроклубівці розповіли про проєкт «Наші голоси важливі!» та запросили присутніх долучитися до роботи.
Проєкт реалізовується за
підтримки Представництва

ЄС

в

Україні

«Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні». У ньому беруть
участь чотири партнерські євроклуби - Маріупольська спеціалізована школа I-III ступенів N66, євроклуб «Eurofix»; ЛНВК
ЗОШ

І-ІІ

ступенів

N7-

природничий

ліцей,

євроклуб

«Перспектива'»; Княгининівський ліцей Волинської обласної ради,
євроклуб «Молоді європейці»; Ліцей ім.Олени Пчілки м.Ковеля
Волинської області, євроклуб «Diversity».
Проєкт спрямований на формування активної громадянської позиції, тому 16 вересня відбулася онлайн-зустріч і знайомство євро

клубів, під час якої на платформі Zoom учні представили себе та місця, де вони проживають, а також поділилися улюбленими місцями у своїх містах/селах. Було зазначено, що формування активної громадянської позиції має відбуватися щодня. Учні, як активні громадяни, повинні дбати про місця, де вони проживають, і підтримувати свої місцеві громади, членами яких вони є. Дітей потрібно активно залучати до ситуацій, які можуть вплинути на їхнє життя. Таким чином вони поступово розвивають почуття громадянського розуміння та
стають відповідальними громадянами. Діяльність проєкту спрямована на те, щоб допомогти
учням активно долучитися до справ громади, дізнавшись про
свої права та обов'язки, ділитися думками з однолітками та,

навчившись мислити критично, діяти з повагою до себе та інших людей.
Оксана Садовська, учениця 10-В класу, учнівський редактор газети

“Ліцеїст плюс”

9

10

П РА Ц Ю Є

УЧНІВСЬКЕ

С П І ВУ П РА Л І Н Н Я

День Миру у Ліцеї!

Мир! Це слово звучить по-різному на континентах Землі,
але скрізь воно означає можливість спокійно жити під чистим блакитним небом, вчитися, працювати, любити і поважати один одного.
Мир – це свято всіх людей, свято всіх дітей. Без миру немає
дитинства, немає майбутнього.
Щороку 21 вересня люди у різних куточках планети відзначають Міжнародний день миру, свято, покликане змусити всіх не тільки задуматись, але й зробити що-небудь
заради спокою на Землі. До відзначення цього свята щороку долучається і наш ліцей.
Дрес-кодом дня був білий
колір – символ чистоти, чесноти, радості. До флешмобу
залучилися не тільки діти, а й педагоги.
Учнівські колек-

тиви 6-А, 6-Б,9Б,

10-В

класу

презентували виставку малюнків «Діти України – за мир!», показали, наскільки важливими є мир, свобода,
добро й повага.
Для учнів 5-6 класів було проведено квести «За
мир у всьому світі». Діти дізналися про походження свята та про його актуальність у наш час, створили своїми руками плакат «Ми
за мир», говорили про важливість та необхідність збереження миру в усьому світі,
особисту відповідальність за світ без війни.
Творчий проєкт «Дайте миру шанс» реалізували учнівські колективи 7-А та 7-Б класів.
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Учениці 9-А класу Анастасія Суглобова та
Олена

Бортнюк

підготували

міні-проєкт

«Пам’ятаючи про минулу війну – перемагаємо в сьогоднішній» як нагадування про минуле задля мирного неба над нашими головами.
З нагоди Дня миру учні 10-А класу організували тематичний перегляд фільму. Ми обрали
стрічку «Тримай біля серця» – це історія ук-

раїнської родини та вплив війни на їх стосунки. З початком бойових дій на Сході країни
головний герой йде добровольцем в АТО,
після цього його родина починає змінюватись, відроджуються почуття та змінюються
цінності. Фільм змусив задуматися ліцеїстів
про справжні цінності, дав змогу побачити
на власні очі, чого коштує наше спокійне
життя.
День миру покликаний змусити кожного не тільки замислитись, але й зробити щось дієве заради спокою
на Землі. Адже найбільше у світі щастя – це МИР!

Анастасія Бруча, учениця 10-А класу, власний кореспондент газети
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