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Відлуння вчительського свята

Визначною подією напередодні
Дня вчителя для педагогічного колективу Ліцею імені Олени Пчілки стало привітання першого заступника Голови обласної ради Поліщука Юрія Петровича, який прибув на
урочистості, щоб вручити Почесну грамоту обласної ради директору Ліцею Вальчук Олені
Іванівні за сумлінну працю та високий професіоналізм, а також відзначити цьогорічне досягнення випускників та учителів, адже наш заклад
освіти увійшов у ТОП-200 найкращих шкіл
України та в трійку освітніх лідерів Волині. На
свято також завітав наш випускник 2007 року Олег Уніга, який був вражений високим рейтингом навчальних досягнень випускників під час
ЗНО. Він пишається тим, що його гімназія підня-

лася до всеукраїнського рівня освітніх лідерів,
По-родинному тепло, із любов`ю та щирістю дитячих сердець
привітали й учні своїх наставників. Уже традиційно ранок для винуватців свята розпочався з незабутньої атмосфери, яку подарували
випускники, зустрічаючи вранці на порозі рідної школи.
«Святковий день учителя може розпочатися з кави під мелодію саксофона», - так вирішили наші креативні учні. Але то був лише початок свята. Наступний подарунок - не менш непередбачуваний, адже
учнівське співуправління самостійно організувало навчальний процес: вчителями в цей день стали випускники - одинадцятикласники.
до справи.Ми розуміємо, що цей сміливий крок – це насамперед
готовність наших дітей братися за будь-яку справу, не боятися відповідальності та вирішувати все самим, дослухаючись до мудрих
порад. Це, на мою думку, і є метою роботи сучасного колективу,
який виховує креативних учнів із гнучким критичним мисленням та
творчим підходом.
Святковий концерт після робочого дня – ще один ковток щастя, бо
наповнив він наші душі радістю та гордістю за дітей, які зуміли так
чуттєво та ніжно, з добрим гумором та щирою любов`ю передати
нам свою вдячність.
Хочеться побажати Вам, наші любі учні, не
розгубити на життєвих стежинах сердечну доброту та щирість, глибину почуттів та теплоту душі, бережіть себе та шануйте людей! Дякуємо за свято!

Зоя Приступчук, редактор газети

―Ліцеїст плюс‖
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Наші п’ятикласники

Цьогоріч наш навчальний заклад перейменовано у Ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля. Проте традиції єдиної в області класичної гімназії бережемо й продовжуємо. До нас учні
приходять у п`ятий клас, це завжди кращі учні міста, які готові успішно долати вершини
знань, розвиватись та виховувати в собі риси справжньої особистості, свідомого громадянина незалежної України.
Газета наша також зазнала змін, ми змінили назву, гасло, з`явились нові обличчя в редколегії, але головне залишилось незмінним — наш читач: вчитель та учень, батьки та представники громади. Дякуємо Вам за те, що Ви з нами!
Отож знайомтесь, 5-А лінгвістичний клас,
класний керівник Купрійчук Наталія Анатоліївна, учитель української мови і літератури.
- Наталіє Анатоліївно, чи не проти ви розповісти
нам про свій клас?
- Так, звичайно.
- Чи важко бути класним керівником?
- Ліцеїсти дуже виховані, активні та творчі діти,
тому співпраця з ними - завжди не тільки цікава,
а й приносить неабияке задоволення, тому
працювати зовсім не важко.
- А чи проводили вже час поза межами школи?
- Так, це була перша наша поїздка до Тараканівського порту.
- Чи важко було дітям
адаптуватися в новому колективі?
- Діти різні, в основному
легко адаптувалися, хоча
окремі, напевно, ще сумують за однокласниками,
часто про них розповідають. Проте спільні справи,
цікаві уроки та позашкільне насичене життя, думаю,
обов`язково їх об`єднають.
- Дякуємо за інтерв`ю.

5-Б клас, математичний, класний керівник
Комашко Оксана Семенівна, учитель української мови і літератури.
- Оксано Семенівно, розкажіть нам про вашу
першу співпрацю з дітьми.
- Перша співпраця із дітьми розпочалася ще задовго до 1 вересня. Потрібно було відшукати
серед них талановитих та впевнених у собі,
котрі вміють декламувати поезію. До речі, охочих спробувати свої сили було багато, особливо
серед дівчаток. Проявити свої здібності у День
знань вдалося Ліщуку Захару, Дубій Златі та
Чапко Маргариті. З цього епізоду розпочалося
наше спільне шкільне життя.
- Чи задіяні учні поза школою?
- Усі діти надзвичайно активні та ініціативні.
Дехто з них у 10 років досягнув значних висот
та спробував себе у різних сферах. Вони малюють, співають, грають на музичних інструментах, займаються програмуванням, беруть участь
у виставах, навчаються у Euro Future. Дитячої
енергії вистачає і на школу, і на хобі.
--Чи важко бути класним керівником?
- Бути класним керівником і складно, і легко, і
цікаво, і весело, і повчально... Цей перелік можна продовжувати. Процес навчання двосторонній. Чомусь ти навчаєш, чомусь тебе. Досвід
спілкування із дітьми безцінний.
- Дякуємо за розмову.

Інтерв`ю взяли
кореспонденти газети В. Бобер та С. Григола.
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Наші п’ятикласники

- Привіт, чи ти не проти відповісти
на запитання?
- Ні, звичайно.
- Чи важко навчатись у ліцеї?
- Ні, не важко, мені дуже подобається.
- У п'ятому класі з'явилось багато
нових предметів, який вже став
твоїм улюбленим?
- Як на мене, у п'ятому класі з'явилось не так вже
і багато предметів, а мої улюблені це математика
та українська література.
- Яке навчання тобі подобається більше, звичайне чи дистанційне, і чому?
- Я за звичайне навчання, бо так ми можемо
зустрітись із друзями, побачитись із вчителями,
краще засвоювати матеріал та мені так зручніше.
- Дякую за розмову.
(Савлук Мілана, 5-Б)
- Привіт, чи не проти ти дати
нам інтерв'ю для шкільної
газети?
- Я тільки за.
- - Яке у тебе було перше
враження від школи?
- Мені від самого початку
все сподобалось. Навколо
мене з'явилися нові обличчя:
друзі і вчителі. Дуже цікаво
вчителі проводять уроки та
різні розваги, які зацікавлюють учнів до навчання.
- Розкажи, будь ласка, про стосунки в класі.
- Наш клас дружний. Ми разом вирішуємо всі
труднощі, які в когось із нас виникають, без суперечок, а також поважаємо один одного.
- Дякую за відповіді.
(Васейко Вероніка, 5-Б)
- Привіт, чи не хотів би ти
дати інтерв'ю для нашої
шкільної газети?
- Звичайно хотів би.
- Перше, що я хотів би тебе
спитати, чи легко було пристосуватись до нового класу?
- Як на мене, це було дуже
легко, адже я людина соціальна та мені подобаються нові знайомства.

- Привіт, чи подобається тобі
навчатись у ліцеї?
- Так, звичайно, мені дуже
подобається, це чудова школа.
- У п'ятому класі з'явилось
багато нових предметів, який
вже став твоїм улюбленим?
- Із нових предметів, що
з'явились тільки цього року,
мені дуже сподобалась зарубіжна література.
- Чудово, і останнє питання: чи сумуєш за своїм
колишнім класом?
- Так, звичайно, трішки сумую, бо я ж провела з
цими людьми так багато часу разом.
- Дуже дякую за відповіді.
(Горбунова Ангеліна, 5-Б)
- Привіт, чи ти не проти поділитись враженнями про школу та
навчання із нашою шкільною
газетою?
- Так, звичайно, не проти.
- Чудово, тоді розпочнемо: яке
навчання подобається більше:
звичайне чи дистанційне, і
чому?
- Мені подобається звичайне навчання, тому що я
можу побачитися з вчителями й друзями та поговорити з ними наживо. Я вважаю, що монітор не
замінить живе спілкування.
- Чи подобаються тобі твої нові вчителі? Які стосунки в класі?
- Я в захваті від нових вчителів, тому що вони
класні! Стосунки в класі дружні, ніхто нікого не
ображає.
- Спасибі.
(Томчук Максим, 5-А)
- Це чудово, тож друге питання: чи ти сумуєш за
своїм колишнім класом?
- Так, звичайно, але я вважаю це пройденою
сторінкою життя, адже потрібно рухатись далі.
- Добре, і останнє питання: чи подобаються тобі
нові вчителі.
- Так, звичайно, дуже подобаються.
- Дякую за співпрацю.
(Геч Марк, 5-А)
Інтерв`ю в п`ятикласників взяли учні 10-А
класу, кореспонденти газети Дмитро Томчук
та Анастасія Філон.
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Сторінка директора
Joint UNESCO and Council of Europe Conference
Our school is a member of the Democratic
Schools Network “Free to Speak - Safe to Learn”
Democratic Schools for All is a Council of Europe
project for schools all over Europe.

The main aim of the project is to highlight the commitment to
democratic values and principles in the life and culture of schools in Council of Europe‟s
member states. The Council of Europe has developed the Reference Framework of Competences for Democratic Culture, which sets out, for the first time, the
core values, skills, attitudes and critical knowledge and understanding that every citizen needs in order to be active in a democratic society. Schools are the very heart of the project „Free to Speak - Safe to
Learn-Democratic Schools for All‟. The project wishes to give voice
to teachers, students, school leaders, and parents across Europe and
make known the work they do to develop democratic and inclusive schools.
Joint UNESCO and Council of Europe Conference Online “From making student voice heard to active civic participation in the digital age: The role of schools during and after the pandemic”
I had a great opportunity to parctipate at the UNESCO and the
Council of Europe join to conference "From making student voice
heard to active civic participation n the digital age: The role of
schools during and after the pandemic".It was held an online from
23 to 25 November 2020. The conference addressed the educational challenges brought by the Covid-19 pandemic and demonstrated
opportunities to shape education systems, in relation to student
voice and participation. The conference was built on the preliminary findings from a joint UNESCO/Council of Europe research
study on th impact of COVID-19 on student voice and participation, for which four members of the Democratic Schools Net work
help edidentify barriers and good practices. The conference provided an opportunity to hear about the experiences of the members of the Democratic Schools Network (our school is a member) and UNESCO. The
conference brought together up to 500
participants from around 60 countries in
Europe,
as well as
the Middle East and North Africa, among
which:


Policy-makers, including from Ministries of

Education;



School leaders and teachers
from UNESCO‟s AS Pnet of Schools and the
Schools
Network of the Council
of Europe Youth
Parliaments ;



Secondary school
students
from UNESCO‟s ASPnetand the Democratic
work
of
the
Council
of
Europe,
and OBESSU
as
tive
organisation of
secondary schools.

Democratic

Schools
Netthe
representa-

Oleva Valchuk, Director Kovel Lyceum
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Урок - онлайн
Упровадження елементів дистанційного навчання
в роботу ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
Дистанційна освіта стала справжньою новацією
21 століття.

Завдання сучасного вчителя загальноосвітньої
школи, ліцею, гімназії – розвивати в школярів пізнавальну потребу, навчити вчитися самостійно,
тобто знати, як здобувати знання самотужки, вміти використовувати їх у нестандартній ситуації.
Саме тому впровадження в навчальний процес
елементів дистанційного навчання є найважливішим етапом розвитку учнів. За умови ж сучасної
ситуації в світі, спричиненої стрімким поширенням вірусу та небезпекою спілкування в звичайному режимі, питання введення елементів дистанційного навчання є однозначним: це є крок вперед.
Які ж шляхи впровадження елементів дистанційного навчання можливі у загальноосвітній школі?
У Ліцеї відбулося засідання педагогічної ради, де було проаналізовано освітній процес в період
дистанційного та змішаного навчання» (поєднано режими онлайн та офлайн) Директор ліцею Олена Іванівна Вальчук представила особливості дистанційного та змішаного навчання, Людмила Барановська, заступник директора з науково-методичної роботи розповіла про нові можливості використання онлайн платформ для роботи з учнями в позанавчальний час . Аналіз освітнього процесу в
період дистанційного та змішаного навчання: проблеми та
шляхи усунення –провела Комашко Л.М. Про роботу класного керівника в період дистанційного навчання таа вимоги до
обліку відвідування в період використання технологій дистанційного навчання виступила Шворак Р.С., заступник з виховної роботи. Мирослава Приймак, учитель інформатики, проаналізувала освітній процес з використанням середовища Microsoft Teams. Інструментарій для вимірювання якості освітнього процесу в період використання технологій дистанційного навчання представила Квятковська К.І., заступник директора з науково - методичної роботи.
На засіданні педагогічної ради було ще раз розглянуто питання відміностей дистанційного навчання та навчання із використанням дистанційних технологій, проаналізовано позитивні сторони
організації навчання в період з березня по травень 2020р., з 02.11.20 по 27.11.20р., висвітлено значимість класного керівника та висвітлено позитивний досвід організації роботи з учнями в позанавчальний час. Було проаналізовано й ставлення батьків до впровадження елементів дистанційного
навчання в навчально-виховний процес. Варто зауважити, що, в цілому, як діти, так і батьки зуміли
адаптуватись до нових умов навчання та успішно пройти інноваційний період у роботі. Проте нам
варто пам’ятати про те, що дистанційне навчання дасть лише тоді результати, якщо буде посильним
для усіх учасників освітнього процесу, а взаємодія усіх нас – один з найважливіших факторів успішного функціонування нашої ліцейної спільноти.
Зоя Приступчук, редактор газети

―Ліцеїст плюс‖

5

6

Учнівське самоврядування

Цьогоріч День вчителя відзначили особливо. Окрім слів вдячності, квітів та святкової атмосфери, учні ліцею для наставників підготували несподіваний подарунок. Члени учнівського співуправління організували навчальний процес у 5-7 класах власними силами. Уроки проводилися учнями
випускних 11-А та 11—Б класів.
Про враження від уроків та думки щодо цього нововведення ми вирішили дізнатися більше від
учнів-ліцеїстів. Пропонуємо вам добірку відповідей на часом дуже незручні та несподівні запитання.
- Привіт, Веніаміне, чи не міг би ти
розповісти про свої враження, як бути у ролі вчителя?
- Так, звичайно. Мені надзвичайно
сподобалась ця робота. Дуже приємно, коли діти тебе слухають, коли
бачиш цікавість у їхніх очах. Також
учні часто піднімали руки і
відповідали (на відміну від нас).
Найбільш цікавим у цих уроках я бачу розгляд граматики. Але не всі бажали вчитись, хтось бачив цей
день лиш як забавку й не сприймали серйозно, мені
було неприємно, коли діти говорили разом із нами
та не слухали. Тепер я став більше розуміти вчителів…
(Веніамін Белінський, 11-А)

- Доброго дня, чи не проти
ви взяти участь у нашому
опитуванні?
- Звичайно .
-Якби Ви проводили урок,
щоб це був за урок?
- Якби я проводила урок, це
була б музика, англійська
мова.
- А який урок сподобався
Вам найбільше?
-Найбільше мені сподобалася українська мова, цікавий матеріал був підготовлений.
- Дякую за співпрацю.
(Смаль Анастасія, 5-А клас)

- Доброго дня, чи не проти ви взяти участь у нашо- Доброго дня, чи не проти ви взяти участь у наму опитуванні?
шому опивуанні?
- Лише за.
- Ні, не проти.
- Яка була тема уроку,
- На твою думку, хто найкраще справився із своєю
який сподобався найбільроботою?
ше?
- На мою думку найкраще справилася Катя
- Найбільше мені сподобаПівень.Вона доступно пояснила нам нову тему,
лися уроки математики й
якщо щось було не зрозуміло вона особисто піідісторії, адже учні, які вели ці предмети, добре
ходила і пояснювала.
підготувалися, зрозуміло пояснили тему.
-Чи хотіла би ти спробувати себе у ролі вчителя?
- На Вашу думку, чи вдалось вчителямЯкого предмету?
ліцеїстам справитись із поставленими завдан- Так я би брала у цьому участь, адже це дуже
нями?
цікаво.Я б вела географію.
- На мою думку, усі учні гарно провели уроки.
(Шевчук Евеліна, 6-Бклас)
- Дякую за інтерв'ю (Анна Півень, 6-Бклас)

―Ліцеїст
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День вчителя та самоврядування

- Доброго дня, чи не проти ти
- Доброго дня, чи не провзяти участь у нашому опиту- ти ви взяти участь у наванні?
шому опитуванні?
- Ні, не проти.
- Ні, не проти.
- На Вашу думку, чи справді
- Чи хотіли б Ви щось
вдалося випускникам провести змінити? Якщо так, то що
урок? Який урок сподобався
саме?
найбільше?
- Я б не хотіла нічого
- На мою думку, одинадцятикласники справили- змінити.
ся прекрасно.Найбільше сподобався урок фізич- - А чи хотіли б Ви проводити власний урок?
ної культури . Мої однокласни вже навіть хотіли - Якби мені дозволили, я б дуже старалась, щоб
змінити учителя.
провести найкоутіший урок. Він був би веселий,
(Ткачук Христина, 6-А клас) але, найголовніше, учні після нього вийшли б
- Доброго дня, чи не проти ви взяти участь у на- щасливими та зі знаннями. І ще, до речі, я б не
ставила поганих оцінок взагалі, просто давала б
шому опитуванні?
дітям, які не підготувались, на наступний урок
- Ні, я візьму участь охоче.
більше завдань, ніж іншим.
-А чи відрізнявся урок від звичайного? Якщо
- Дякую за участь.
так, то чим саме?
(Синюк Анна, 5-А )
-Так, урок відрізнявся від звичайного тим, що
було більше творчих завдань.
- Доброго дня, чи не проти ви взяти участь у на- А який урок сподобався Вам найбільше?
шому опитуванні?
- Найбільше мені сподобався урок музики.
- Ні, не проти.
- Дякую за інтерв'ю.
- Отож який урок сподобався Вам найбільше?
(Клівак Анна, 7-Б) - Найбιльше сподобалась нιмецька та українська
література. Вчителі - учні надзвичайно цікаво подавали навчальний матеріал, з жартами та доступно.
- На Вашу думку, чи вдалося вчителям справді
провести урок?
- Я думаю, що вдалося, принаймні ті уроки, які
проводилися в моєму класі. Мені все сподобалось.
(Власов Денис, 5-А)
- Доброго дня, чи не проти ви
взяти участь у нашому опиту- Доброго дня, чи не проти ви взяти участь у
ванні?
нашому опитуванні?
- Звичайно не проти.
- Лише за.
- Чи сподобалось Вам таке
- Чи сподобався тобі цей День вчителя та санововведення?
моврядування?
- Так, я оцінив таке нововве- День самоврядування у ліцеї був фантистичдення.
ним.
- А чи хотіли би Ви провести
- Чи хотіли б Ви щось змінити? Якщо так, то
свій власний урок?
що саме?
- Випускники проводили звичайні уроки, але - Так, звісно. Це була б математика або ж фізкультура.
вони залишались такими ж учнями, як і ми,
- Дякую за участь в опитуванні.
тому вони розуміли нас і з ними можна було
(Пінчук Юрій, 5-Б)
домовитись.
Інтерв`ю взяли учні 10-А класу, кореспон
(Антонюк Артем, 6-Б клас)
денти газети Д. Томчук та А. Філон.

―Ліцеїст плюс‖
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Події, що об`єднують
9 листопада – День української писемності та мови

Сила рідного слова безмежна. Воно здатне творити дива, бо
направлене до найпотаємнішого – людського серця. Мова- це
скарб, який об’єднує націю у єдине ціле.
Традиційно у Ліцеї
імені Олени Пчілки м. Ковеля відбулися заходи, приурочені
цьому святу. Учні 9-11 класів та їх наставники: Барановська
Л.Л., Комашко Л.М., Приступчук З.В., Чак О.П., Комашко О.С.
долучилися до написання ХХ Всеукраїнського диктанту національної єдності. Ліцеїсти 5-А класу (вч. Купрійчук Н.А., Чак
О.П.) жваво й цікаво позмагалися у мовознавчій вікторині «Мова наша калинова». Переможцями стали : Затериха Є.
та Слюсар С. Учні 5-Б класу (вч. Комашко О.С.) провели конкурс «Україна в словах». Перемогу
здобули : Дудка П., Киричук У., Бондарук А. Високий рівень знань у мовознавчій вікторині показали Тирсіна В. і Сич А. (вч. Чак О.П.). Юні знавці рідного слова 6-А класу (вч. Барановська Л.Л.,
Приступчук З.В.) долучилися до марафону приказок, афоризмів та крилатих висловів. Ліцеїсти 6-Б
класу наполегливо боролись за першість у грі «Фразеологічні перегони» (вч. Приступчук З.В., Купрійчук Н.А.). Учні 7-Б класу (вч. Комашко О.С.) провели мовознавчий турнір і перевірили свої
знання у вікторині «Барви рідного слова» (вч. Купрійчук Н.А.). Цікавим і змістовним був тематичний урок мови у 8-В класі (вч. Комашко О.С.).Учні 10-А класу (вч. Барановська Л.Л.) позмагалися
у виголошуванні найдовшої у світі скоромовки. Перемогу здобула Григола С. Заходи до Дня української писемності та мови дали змогу учням доторкнутися до джерел духовної культури народу,
поглибити знання про витоки української писемності. Це свято об’єднало ліцеїстів і вчителів, які
проявили патріотизм і любов до рідної мови, України.
Н. Купрійчук, голова методичної комісії вчителів

Волинь і волиняни в історії та
культурі України
18 листопада 2020 року відбулася ІІІ обласна
учнівська науково-практична конференція
«Волинь і волиняни в історії та культурі України». Карантинні обмеження призвели до того,
що захід вперше відбувся в онлайн-форматі.
До конференції долучилися Король Крістіна,учениця 10-Акласу,та вчитель англійської мови ліцею О.В. Плєшкова. Тема доповіді «Історія
рідного краю через призму життєвого і творчого шляху українсько-канадської письменниці Любові
Василів-Базюк».
Унікальну інформацію та практичні майстер-класи з проведення наукових досліджень, учні та їх
наставники отримали від гостей конференції, знаних науковців Волинського національного університету імені Лесі Українки – Юрія Громика, Світлани Богдан, Сергія Романова, Галини Малеончук,
Тетяни Яцечко-Блаженко.
Робота конференції тривала на секційних засіданнях аж до вечора. Учні набували перший науковий досвід, презентуючи результати своїх пошуків та спілкуючись із досвідченими дослідниками.
Тези доповідей увійшли до збірки, яку разом із сертифікатом отримають усі учасники конференції.
К. Король, член редколегії.

―Ліцеїст плюс‖
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Подорожуємо Україною
Загадки Тараканівського форту

У День туризму учні 5-А класу разом із батьками та класним
керівником Наталією Анатоліївною Купрійчук вирушили в
свою першу ―класну‖ подорож Україною. Їх маршрут пролягав
до Дубенського замку. Туристи з цікавістю слухали розповідь
екскурсовода про родовий маєток князів Острозьких, піднімалися на Дівочу вежу, проходили темними таємними ходами підземель замку.
Тараканівський форт вразив екскурсантів красою, могутністю
та таємничістю. Туристи уважно слухали історію військового
містечка, із захопленням пробиралися його лабіринтами, відкриваючи для себе цю унікальну споруду, яку називають дивом
фортифікаційного будівництва кінця ХІХ століття, із товстими
стінами та оригінальною архітектурою. Учнів вразила також
розповідь екскурсовода про бої за форт у часи Другої світової
війни.
Шкода, що сьогодні ця перлина України знаходиться в аварійному стані, проте є надія, що саме нове покоління українців,
усвідомлюючи важливість збереження історичних пам`яток,
зможе внести свій вклад в розвиток та примноження культурної
спадщини України.
Учні 5-А класу,

STEAM-проєкт під час подорожі Закарпаттям
Як добре, коли твій клас - єдина сім`я, дружна, надійна та весела. Як багато
стежок ми пройшли за ці роки, були разом в радості і горі, творили і розвивалися, мріяли і бешкетували.
І ось прийшов той останній рік, коли пора виходити на фініш, а ти розумієш, що ще так багато хочеться зробити разом. 13 подорожей за 6 років—це
мало чи багато? Для нас мало, для учнів інших класів ду-у-же багато. Ми завжди із задоволенням підтримували будь-яку ініціативу Зої Василівни щодо
відкриття таємниць нашої загадкової України, побували у Колодяжному, Рівному, Львові, Житомирі, Києві, Вінниці, Одесі, Умані, Коломиї, пройшли карпатськими стежками зі сходу на захід, із півночі на південь, ночували в наметах та співали пісень під гітару до ранку біля озера, ще подорожували й білоруськми дорогами до резиденції Діда Мороза — де нас тільки не було! Ось де!
Не були на Закарпатті, не побачили України ще з висот замку Паланку, не скупалися у термальних водах, не дослідили неповторний мадярський діалект, не дізналися таємниці замку Шенборнів.
Триденна екскурсія вдалася на славу, провели час з користю для здоров`я та особистого розвитку. Адже термальні води Закарпаття, виявляється, це не тільки справжній релакс, а й відновлення здоров`я. Чому саме в цій області так багато термальних вод? Наші юні географи дослідили, що це пов’язано з тектонічною будовою цього регіону України, адже тут в земній корі є
багато розломів різної глибини і поверхневі води проникають в надра, нагріваються й насичуються мінералами, а потім під тиском витісняються на поверхню. У Косино ми побували в термальних басейнах, насолодились чудовою природою цього неповторного краю, у Мукачево
побували в одному із найкрасивіших та найзагадковіших замків - замку Паланку, який згадується уже в документах, які позначаються XI століттям до нашої ери! Чим не матеріал для серйозної історичної розвідки!!! До речі, сьогодні кожен охочий може переглянути цікаві матеріали про історичну пам`ятку в Google Street View .
Подорожуйте—відкривайте для себе Україну!
Анастасія Глущук, учениця 11-А класу, учнівський редактор газети .

―Ліцеїст плюс‖
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Наші випускники
Вітаємо з перемогою!
Цієї осені в місті Познань, що в Республіці Польща, відбувся чемпіонат Європи з параакадемічного веслування.
Серед його призерів - ковельчанин, випускник нашого ліцею Станіслав Самолюк .

Вихованець Ковельського відділення обласної дитячоюнацької спортивної школи дітей та молоді з інвалідністю Волинського регіонального центру «Інваспорт», майстер спорту України міжнародного класу здобув
―срібло‖ на представницькому форумі .
Рідні та друзі, представники громади радо зустрічали
переможця в рідному місті. Заступник міського голови
Ігор Прокопів, начальник відділу фізичної культури та спорту Ігор Семенюк, голова
ГО "Спарта" Валерій Дружинович привітали ще на вокзалі спортсмена, який повернувся із змагань до Ковеля.

Ще один наш випускник, гордість гімназії, міста і всієї України — веслувальник, майстер спорту міжнародного класу на байдарках та каноє Юрій Вандюк. Цієї осені він увійшов до півфіналу Кубку світу з каное-одиночки.
Приємна подія стала продовженням урочистостей з нагоди Дня фізичної культури та
спорту. Юрію вручили ордер на квартиру в одній із новобудов Луцька. Крім цього
спортсмену, який здобув олімпійські ліцензії для збірної команди України та виконав олімпійський норматив, додатково призначається щомісячна стипендія в розмірі
6000 гривень. Приєднуємося до найщиріших привітань та гордимося нашими випускниками. Нехай ваші перемоги надихають ліцеїстів, додають їм натхнення у всіх починаннях, у творчості та у спорті, щоб спонукали вони учнів до роботи над собою
задля успіху.
Томчук Дмитро, власний кореспондент газети
(Матеріал взято з сайту https://kowel.rayon.in.ua/)

―Гімназист плюс‖
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Спортивні досягнення

Учні Ліцею імені Олени Пчілки - це творчі, комунікабельні , обдаровані діти, але як добре,
що наші розумові здібності завжди підтримуються відмінною фізичною формою, адже всі добре знають, що тільки у здоровому тілі здоровий дух.
Спортивні досягнення ліцкїстів, перемоги наших випускників на світовому рівні—тому
найкраще підтвердження.
Сьогодні ми хочемо познайомити вас із ліцеїсткою-одинадцятикласницею, неодноразовою переможницею міських та обласних змагань, і, напевно, майбутньою олімпійською чемпіонкою
Шкадюк Ангеліною.
- Чому та коли Ви почали займатись спортом?
- Цю історію можна слухати вічно, і постійно над нею сміятися. Мої
батьки давно знали Олену Миколаївну Клімашевську, тренера від Бога.
Я і мама зайшли в меблевий магазин, де зустріли мого майбутнього
наставника. Вони розмовляли, а я стояла збоку, щоб не заважати. Під
кінець розмови Олена Миколаївна перевела на мене погляд і сказала:
завтра на тренування на 10:00. Чесно кажучи, я не знала, куди я йду,
навіть явлення не мала, що це таке — легка атлетика. Інформації про
метання списа тоді в інтернеті було дуже мало, але з перших занять я
зрозуміла, що це моє.
- Яке Ваше найбільше досягнення?
- Кожні змагання - маленька перемога.
Найбільше я запам'ятаю цьогорічні обШкадк Ангеліна, учениця ласні змагання, та мажнародні змагання в
Білорусі, де я була єдиним представни11-А класу
ком від України.
- Чи пам’ятаєте своє перше заняття?
- О, так. Цей день я ніколи не забуду, стільки часу я ніколи в житті не
мовчала. Боялась слово сказати, все нове: люди, атмосфера. З часом
зрозуміла, де і як, але той день з насмішкою частенько згадуємо.
- Яка частка удачі та праці у Ваших досягненнях?
- Праця, праця і ще раз праця, у спорті такого слова як "повезе" немає. Кожен результат - це не перемога над суперником, а перемога над собою.
- Яким є Ваш життєвий девіз ?
- "Перший старт і вже перемога для себе" . Спираючись на моє життєве кредо, можна сказати, що
кожен має робити і досягати чогось для себе, а не для когось.
- Як людина, яка довго в спорті, напишіть декілька порад для початківців.
- "Не порівнюйте свій початок з чиєюсь серединою", -це величезна помилка всіх початківців, для
когось бачити результати професійного спортсмена може бути поштовхом у спину для роботи над
собою, а іншого це може зламати і "відбити" бажання займатися далі.
- Момент, коли ви сказали собі: «Ці роки пройшли недаремно».
- На мою думку, кожна людина сама собі говорить ці слова після перемоги над собою і своїми страхами. Раніше навіть незначні змагання були для мене доволі стресовими. А сьогодні це основна частина кожного відкриття сезону.
- Який особистий рекорд встановили?
- Призові місця завжди були, є, і, мабуть, будуть у моїй спортивній біографії, але саме на
цьогорічних осінніх змаганнях я поставила особистий рекорд - майже 28 метрів. Це надихає мене
працювати ще більше, щоб досягати нових рекордів.
- Дякуємо за інтерв`ю. Було надзвичайно цікаво з вами спілкуватися.
- І вам дякую. Хочу побажати ліцеїстам ніколи не здаватися і ніколи не боятися братися за справу,
бо вона може виявитися справою вашого життя.
Інтерв`ю взяла Валентина Бобер, кореспондент газети.

―Гімназист плюс‖

11

12

Творча майстерня
Перемога в обласному конкурсі
«Сонце України в наших руках»

18 листопада 2020 року у Волинському державному центрі естетичного виховання
учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів відбувся дистанційний обласний конкурс літературно-музичних, вокально-хореографічних композицій, малюнків, фотографій «Сонце України в наших руках». Номінацію «Вокальнохореографічна композиція» представили Народний художній колектив ансамбль танцю «Барвінок» (художній керівник Любов Ризванюк, педагог-хореограф Сергій Панюс) та Зразковий вокальний ансамбль «Глорія» Ковельського ліцею імені Олени Пчілки (керівник Олена Сметюх).
Колективи спільно виконали вокально-хореографічну композицію «Полькадубівчанка». Особливої оригінальності конкурсному номеру додав триголосний вокальний супровід на сучасний текст (слова Олени Сметюх). За оригінальність, цікавість
сюжету, власний почерк конкурсанти нагороджені грамотою управління освіти і науки
обласної державної адміністрації за зайняте І місце.
Вітаємо учасниць вокального ансамблю «Глорія»: Цимбал Вікторію, Габрук Устину (8-В клас), Сахарчук Анну (9-А клас), Зінчук Домініку, Гавришук Аміну, Борисюк
Катерину, Лавринчук Софію (7-А клас) та зичимо подальших творчих успіхів та перемог!

Всеукраїнський фестиваль «На крилах гармонії»
9 -14 листопада на базі Таврійського ліцею мистецтв
(м. Херсон) у дистанційному форматі проводився XI Всеукраїнський мистецький фестиваль "На крилах гармонії".
У номінації "Вокальне мистецтво" вокально-хорові групи
та окремих виконавців Зразкового художнього колективу
"Первоцвіт" Ковельського ліцею імені Олени Пчілки нагороджено трьома дипломами Лауреатів ПЕРШОЇ ПРЕМІЇ
та одним дипломом Лауреата ІІ премії. Дипломом Лауреата І Премії нагороджено солістку ліцею Шевчук-Шлюєву
Софію. Дипломами Лауреатів І премії нагородили також
старшу і молодшу групи ансамблю "Глорія".
Хор "Первоцвіт" нагороджено дипломом Лауреата ІІ премії.
Вітаємо «Первоцвіт» та зичимо подальших творчих успіхів!
―Ліцеїст плюс‖
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