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Чи замислювався хтось із нас 11 років тому, йдучи в перший
клас, про те, як закінчуватиме школу? Це було так далеко, що здавалось заледве не іншим берегом життя. Напевно, мало хто справді думав
про такі серйозні речі. У нас були інші цілі, інші мрії, інше уявлення про світ.
Та поруч з нами завжди були найрідніші люди, яким сьогодні ми хочемо
подякувати і низько вклонитися.
Це насамперед наші батьки. Ті, хто були з нами з самого початку, ділили
радість від успіху й біль від поразки, допомагали й виховували, тому кожен
зараз з любов'ю скаже: "Дякую, мамо й тату". У кожного свої причини для
вдячності, але спільним є розуміння того, скільки батьки для нас зробили.
Тому дякуємо за вашу любов, підтримку та прийняття. Ми сьогодні такі, як є, і такими ми підемо в доросле життя. Кожен з нас понесе з собою частинку дому. І, напевно, ніхто в світі не знайде тих слів, якими справді можна описати нашу вдячність вам.
Наші вчителі... Ви з перших днів ділилися з нами не тільки знаннями, вміннями та навичками, а й дарували материнську та батьківську любов, вчили справедливості та чесності.
Кажуть, що будь-яке місце справжнім і приємним роблять люди, і саме ви, учителі, зробили
школу комфортним місцем для нашого розвитку, доклали максимум зусиль, щоб ми стали
сильнішими, загартованішими, мудрішими на життєвих шляхах, саме вам ми дякуємо за
підтримку і продовження справи батьків, за ваш особистий внесок у наші життя.
Наступного тижня, року, місяця, може, навіть завтра ми зустрінемо інших людей. Але
пам'ять про ці роки, про вас, дорогих серцю, не зітреться ніколи. І ви завжди будете незамінними й найголовнішими, які сформували нас як особистостей. Дякуємо за все, що ви для нас зробили. Натхнення вам й активного довголіття, і пам'ятайте, що ви справді
важливі і зроблене вами добро обов'язково повернеться до вас. Адже прийде після нас наступне покоління гідних українців.
Дякуємо!
Юлія Григорович, учнівська редакторка газети, випускниця 11-А класу

―Ліцеїст плюс‖
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Наша гордість
Вершину підкорено!
200 балів на ЗНО з англійської мови наші !!!

Цього року на Волині рекордна кількість 200-бальних результатів із зовнішнього незалежного оцінювання. А три випускниці нашого ліцею отримали найвищий бал за результатами ЗНО з англійської мови—це Юлія Григорович, Каріна Король та Марія Хлуд. До тестування їх готували
педагоги Ірина Котюк та Тамара Душенко.
Вітаємо випускниць та їхніх наставників!!!
Дівчата з радістю погодились з нами на розмову, тож ―ловіть‖ лайфхаки від найкращих!!!
- Чи важко було отримати найвищий результат?
Юлія Григорович:
- На мою думку, на позитивний результат (200 балів зокрема) впливають любов до англійської, регулярна підготовка, підтримка вчителя та розуміння того, з чим доведеться мати справу. Ми готувалися
за типовими тестовими зошитами, систематично виконували завдання. Для мене дуже важливо отримувати задоволення від навчання та
бачити підтримку – з цим мені теж пощастило.
- На що варто звертати найбільшу увагу?
- У підготовці краще зосереджуватися на своїх слабких сторонах, визначити типові помилки для себе. Але вивчати лексику, граматику,
практикувати слухання й читання разом, не залишати якийсь із модулів без уваги.
- Чи потрібна додаткова підготовка, крім уроків у школі та самоосвіти?
Англійська мова - 200,
Українська мова і література - 197
Географія - 198 балів.

– Я думаю, це залежить від людини. Комусь достатньо підготовки
на уроках, хтось відвідує додаткові заняття. Інколи на уроках важко охопити матеріал. На щастя, нам пощастило і в школі ми готувалися доволі якісно, але якщо стороння допомога потрібна, використовуйте всі шанси!

- Чи вступили на омріяну спеціальність завдяки результатам ЗНО?
– Так, результати ЗНО забезпечили мені високі місця в рейтингах вступників на різні спеціальності,
зокрема в напрямку іноземної філології. Я обрала переклад з німецької та англійської мов і міжкультурну комунікацію у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, була першою в
рейтингу.
- Які поради ви б дали майбутнім випускникам?
- Майбутнім випускникам раджу рухатися у своєму темпі, шукати різні способи підготовки до ЗНО,
щоб отримувати задоволення. Не бійтеся невідомого, не соромтеся просити про допомогу і не втікайте від відповідальності. Працювати для свого розвитку й майбутнього – приємно! А коли складете іспити й вступите – навіть не згадаєте, що боялися.
Валентина Бобер, кореспондент газети.
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Наша гордість

- Ваша формула: як отримати 200 балів на ЗНО?
Каріна Король:
- Не існує конкретної формули, як отримати 200 балів з англійської.
За рік вивчити мову не вийде, тому тут навряд чи допоможуть репетитори та вивчення правил. Раджу читати літературу англійською, не
боятися занурюватися в англомовні простори, мати мовленнєву практику, ну і, звісно, системно працювати на уроках. Найбільше зосереджувалася на структурі написання відкритої частини, із цим спершу
були проблеми. Але практика і конструктивна критика допомогли
виправити помилки й не допустити їх на іспиті.
- Знаємо, що у вас не було репетитора ? Самому реально підготуватись на 200 балів?
- Як бачите, так. Допомагали насамперед учителі. У ліцеї дають достатньо хорошу базу з англійської, Ірина Володимирівна зробила все,
аби ми не лише добре склали іспити, а й мали чудові практичні
Англійська мова—200
знання, за що я дуже їй вдячна.
Українська мова і література—198,5
Історія—198

- Ви вступили на омріяну спеціальність?
- Так, вступила на бюджет на японістику в КНУ. Дуже рада, що бали ЗНО дозволили обрати саме
цей виш.
- Які поради будуть найбільш слушні для майбутніх випускників?
- Раджу обрати систему вивчення, яка буде комфортною та ефективною конкретно для вас. Наприклад, у мене чудова зорова пам'ять, тому я робила різнокольорові таблиці, власноруч малювала карти з історії. Ще можу порадити не боятися
невдач: ваші результати під час підготовки до іспитів можуть не відповідати очікуванням, але важливо не розчаровуватися завчасно і продовжити працювати. Усім успіхів та натхнення!
Марія Хлуд:
- Отримати 200 балів з англійської було моєю заповітною мрією, я йшла
до цього результату, наполегливо працюючи, багато читала додаткової
літератури іноземною, дивилась фільми, опрацьовувала чимало тем для
написання творчої роботи. Дуже допомогло й виконання типових тестів. Дякую вчительці Тамарі Іванівні, що повірила в мене й давала максимум завдань.
Тільки завдяки 200 балам з англійської мови я змогла вступити на факультет іноземної філології у
Львівський національний університет ім. Івана
Англійська мова — 200 балів
Франка. Першою обрала для вивчення німецьку
мову, бо хочу досконало володіти ще й нею.
Випускникам, які готуються складати ЗНО, хочу побажати нічого не боятися,
вірити в свої сили, обрати правильно вектор роботи на цей рік, адже якщо ви
точно знаєте, куди вступати і оберете іспити, до яких будете готуватися, це буде правильним стартом і успіх обов‘язково чекатиме вас на фініші!

―Ліцеїст плюс‖

3

4

Наші випускники
11-А клас

Ластовиря Мар‘яна
Укр. мова і література - 198
Історія—195
Англійська мова — 194

Мізовець Богдана
Українська мова—194
Англійська мова—194
Історія—191

Круткова Емілія
Укр. мова і література - 187
Біологія - 181

Саюк Олександра
Укр. мова і література—196
Англійська мова—186
Біологія 184

Громік Катерина
Укр. мова і література - 188
Біологія - 189
Математика - 180

Лехкобит Василь
Англійська мова - 188
Німецька мова - 186
Українська мова—185

Остапук Ольга
Укр. мова і література - 196,
Англійська мова—193,
Історія України—190

Плєшкова Анна
Англійська мова—193
Укр. мова і література—
187

Белінський Веніамін
Англійська мова—193
Українська мова—191

―Ліцеїст плюс‖

Стрельчук Марія
Англійська мова—197
Укр. мова і література—191
Історія - 183

Синьчук Дарина
Українська мова - 181
Біологія - 183

Глущук Анастасія
Українська мова - 188
Історія - 188
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Наші випускники
11- Б клас

Бегаль Владислава
Укр. мова і література - 196,5
Англійська мова - 194
Математика - 185

Синькевич Ілля
Географія - 191
Укр. мова і література - 187

Хільчук Олександр
Українська мова - 191
Математика - 186
Фізика -184

Михалевич Віталій
Математика 188
Англ. мова - 178

Артемук Галина
Математика - 188
Укр. мова і літ. - 187
Географія - 182

Сметюх Олег
Укр. мова і література - 190
Англ. мова - 189
Історія - 185

Терещук Олександра
Укр.мова 188
Математика - 181
Історія - 180

Зінчук Іван
Географія - 196
Укр. мова і література - 195
Англійська- 193
Математика - 186.

Панасюк Богдана
Англійська мова - 194

Попіка Мирослава
Математика - 186
Географія - 184
Укр мова - 181

Пех Михайло
Українська мова - 190
Математика - 182
Англійська мова - 182

Остапчук Марія
Математика - 186
Укр.мова і літ. - 185
Географія - 181
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5

6

Наше життя
Великоднє дерево – рукотворне чудо

З 30 квітня по 6 травня у Ковелі проходив фестиваль «Писанко, дивуй!».
«Дерево відродження» – так назвали ліцеїсти
свій колективний проєкт, представлений
у номінації «Великоднє дерево – рукотворне
чудо».
Створювали композицію усім миром: учні 7-А
класу власноруч розмалювали писанки та підготували дерево для декору, колективи 7-Б, 8-Б, 8
-В, 9-А,10-А,10-Б класів виготовили великодні
вінки та прикраси. Кропіткий процес декорування та монтажу дерева потребував чимало
зусиль. Проте партнерська співпраця учнів з
представниками педагогічного та трудового колективу ліцею Шворак Р.С., Самохваловою
Н.С., Сметюх О.С., Савчук Х.О.,
Шульженком В.І. дала свій результат – наше великоднє дерево ожило в усій
своїй красі!
Софія Григола, кореспондент газети

Вишиванка нас єднає

―Ліцеїст плюс‖
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Демократична школа
Обираємо голову «Diversity”

7 червня учні 9 класів у рамках проєкту "Демократична школа" долучилися до виборів голови шкільного європейського клубу «Diversity‖. Кандидитами на цю посаду були О.Садовська (9-В клас) Д.Шиманський
та А.Бруча ( 9-А клас). Учні презентували присутнім програми діяльності євроклубу, ділилися думками щодо тематики й можливої реалізації
проєктів, які сприятимуть творчій реалізації ліцеїстів у наступному навчальному році. Усі кандидати висловили думку, що основними завданнями євроклубу є залучення учнів до участі в європейських ініціативах,
громадській діяльності, інформування з питань європейської інтеграції.
За результатами таємного голосування головою шкільного європейського клубу Diversity на 2021-2022 н.р. обрано А.Бручу, її заступником
став Д.Шиманський, секретарем клубу - О.Садовська. Сподіваємося,
що Рада шкільного європейського клубу Diversity стане осередком реалізації міжнародних проєктів та європейських демократичних цінностей у нашому навчальному закладі.
Тетяна Чак, учениця 9-А класу

Участь учнів та вчителів Ліцею у проєктах eTwinning
Впродовж навчального року учителі англійської мови Ліцею
Н.В.Бурим та В.Р.Гарбуз разом з учнями 6А, 8А, 8В, 9А, 9В брали
участь у eTwinning проєктах ―Healthy Wealthy‖, ―Digital Z Generation is on the Stage in 2030‖, ―Climate our Future‖, ―Be Aware of Global Freshwater Crisis‖ з європейськими однолітками. Найактивнішими учасниками проєктів стали учні Киця М., Приступчук Г., Веселуха І. Прокопчук Н., Омельянчук С., Габрук Т., Мохнюк С., Рудь
А., Тарасіч Д. (6А), Наумчик Н., Шевчук В., Ганець К., Поліщук Д.
(8А), Кисляк В., Бадира А., Бакай В., Ващук У., Габрук У., Бондач
К. (8В), Потейчук В., Шустваль А., Шиманський Д., Ткачук О. (9А),
Фільова І., Садовська О., Воздіган І., Білецька О. (9В).
Метою проєкту ―Healthy Wealthy‖ була популяризація здорового
способу життя серед підлітків, особливо в умовах пандемії у всьому світі, активізація підлітків до змін свого способу життя на краще. Створену партнерами проєкту
онлайн книгу ―Arabella: Road to Healthy World‖ можна переглянути тут https://
read.bookcreator.com/6kLjLXsp9Qg8ScmwIXScpYZWyLq1/4qmY6ONnStGPsmOqUVKwAA.
У проєкті ―Digital Z Generation is on the Stage in 2030‖ учні обговорювали, яким був світ у 1996
році (початок покоління Z), розглядали проблеми глобального потепління планети, різноманітні
екологічні проблеми (2020 рік), пропонували рішення проблем у майбутньому (2030 рік). Створений для проєкту трейлер можна переглянути тут: https://youtu.be/o6MfHWSyR9k. Проєкт ―Climate
our Future‖ сприяв підвищенню обізнаності учнів про кліматичні зміни. Під час онлайн заходів учасники проєкту заохочувалися до іншомовного спілкування, співпраці, обміну ідеями. Проєкт допоміг учням розвинути культурні, цифрові та мовні навички. Спільними результатами діяльності стали створення онлайн книги, яку можна переглянути за покликанням https://www.storyjumper.com/
book/read/109489096/60b530dc6eed3, акровірша https://youtu.be/sp0vH3z5KJE, відео порадника ―The
Importance of Water‖ https://youtu.be/iHg4RE3qnnM.
Дмитро Томчук, кореспондент газети
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Позакласна робота
Театральна студія «Мрія» в гостях у Лесі

21 травня учасники аматорського театру-студії «Мрія», що діє при Ліцеї імені Олени Пчілки,
на запрошення Колодяженського літературно-меморіального музею Лесі Українки побували в колисці Лесиного краю, урочищі Нечимне, де колись зустрілися Мавка з
Лукашем, де Русалка загравала з Тим, що греблі рве, а Потерчата бавилися
з
Куцем.
Учні
Ліцею
для
представників музейної спільноти Волині підготували п‗єсу Олени Пчілки
«Весняний ранок Тарасовий» та уривок із драми-феєрії «Лісова пісня».
Мавку неперевершено зіграла Олександра Саюк, учениця 11
класу, дівчина, яка не тільки закохана в українську літературу, а й є
дослідницею творчості Лесі Українки, переможницею обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт з української мови, неодноразовою лауреаткою міських конкурсів
читців поетичного слова.
Роль Лукаша стала дебютною для учня 10 математичною класу, спортсмена, переможця обласних змагань
із легкої атлетики, Костюкевича Назара. І справився
хлопець зі своїм завданням на відмінно.
Постановка п‘єси Олени Пчілки «Весняний ранок Тарасовий» засвітила на творчому олімпі ліцею маленьких зірочок Васейко Вероніку ( 5-б кл.) та Приступчука Георгія ( 6а кл.). У виставі відмінно зіграли Новокрещенова Катя,
Півень Анна, Васейко Настя (6-б кл.), Веселуха Ілля,
Прадійчук Арсен, Мазурик Арсен, Ткачук Христина, Рудь
Алевтина (6-б кл.), Стрельчук Владислав (7-б кл.).
Дякуємо нашому незмінному музичному керівнику
Олені Степанівні, яка не тільки акомпанувала під час виступу, а й допомогла відкрити дітям чарівний світ української пісні.
З якою любов‗ю співали
вони «Червону руту» під
час відпочинку - це забути неможливо.
Окрема
вдячність
Сергію Володимировичу
Васейкові,
який
організував
комфортний
транспорт, а ще допоміг
врятуватися від наших
лісових друзів-комариків.
Зоя Приступчук, керівник театральної студії «Мрія»

―Ліцеїст плюс‖
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Юні ерудити
Хроніка табору “Ерудит”
Нарешті літо! Табірна зміна розпочала своє життя цьогоріч у
розпал червневої спеки. Ерудитівці об'єдналися в три загони та
успішно стартували. Загони презентували свої девізи, речівки й
загонові пісні. У виконанні вихователів пролунала «Червона рута». Пісня об‘єднувала наші серця, кликала до активного відпочинку, згуртовувала та надихала до творчості.
А ще зміна в ―Ерудиті–
2021‖ запам‘яталася чудовими походами, відпочинком біля річки, розвагами,
цікавими зустрічами з відомими людьми та, звичайно ж, переконанням, що в нашій школі
завжди весело—і її навіть на
літо не хочеться покидати!

Ірина Дейнека, учениця 7-Б
класу, вожата табору.

, Б класів Ліцею
17 червня ―ерудитівці‖ 5А, Б та 6А
депутатом Ковельської
зустрілися з Андрієм Миронюком,
рінки Kowel Vintage у
міської ради, адміністратором сто у зустрічі учні взяли
початк
соціальній мережі Facebook. На
свої думки, що для них
участь в обговоренні та висловили ди бути успішними, чи
лю
означає успіх, чи можуть молоді
цього потрібно, які риси
для
що
,
им
ішн
складно стати усп
успіх і слава пов'язані.
повинна мати успішна людина, чи
Андрій Валерійович запропонував учням переглянути відео
ролик про істоповів про свою краєричні місця Ковеля, детально роз
а також ідею створензнавчу роботу, інтерес до історії,
ні зацікавлено проня своєї сторінки на Facebook. Уч історичні будівлі
про
слухали розповідь А.Миронюка
ти та переглянули
Ковеля, захоплюючі історичні фак йновані під час
, зру
історичні фото будівель минулого нь від ерудитівців
ита
зап
ало
чим
о
ІІ Світової війни. Бул
зацікавленості учнів
до гостя Ліцею, що є свідченням
Ліцею до історії нашого міста.
су
Артем Антонюк, учень 6-Б кла

―Ліцеїст плюс‖
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Пізнаємо світ
Мій літній потяг пригод
Усім привіт. Хочу поділитись із вами враженнями про літній
відпочинок.
Першою зупинкою мого літнього
потяга пригод став Міжнародний
дитячий центр "Артек". Окрім різноманітних квестів, роботи в інноваційному центрі, рукоділля в ку-

льтурно-мистецькому осередку (від макраме до 3-D моделювання) та
змагань за першість мого товариства та співдружності, я стала частинкою невеличкого медіа-центру у
ролі журналіста. Писала статті,
шукала різноманітну інформацію
для конкурсів та допомагала інтерв'юерам зі створенням запитань.
Наступною важливою зупинкою мого потяга був молодіжний українсько-польський обмін. Двадцять чотири учасники
(12 з України та 12 з Польщі) зустрілися завдяки проекту "Less
labels—more values", щоб покращити міжкультурний діалог
шляхом відкритості та толерантності між молоддю. Ми згадали спільні
слов'янські корені, створили "Арку цінностей", покращили свою англійську мову, soft skills, а також отримали неоціненний досвід. Третьою
зупинкою стало волонтерство в рідному місті: допомога при проведенні The Murph challenge на Всеукраїнському чемпіонаті з крос-тріатлону,
волонтерство в англомовному таборі при центрові іноземних мов
"Eurofuture"та проведення англомовної дискотеки "Eurofuture" для всіх
охочих. Робота дуже складна, але щасливі очі дітей та слова вдячності змушують радісно трепетати серце і продовжувати свою роботу. А останньою зупинкою став парад
до тридцятиріччя незалежності України і Марш Гідності у Києві,
які принесли мені масу задоволення та приємних вражень.
Отож шановні ліцеїсти, не бійтеся йти вперед, будьте активними й
отримуйте максимум задоволення від навчання та відпочинку!
Валентина Бобер, учениця 10-А класу,
кореспондент газети.

―Ліцеїст плюс‖
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Подорожуємо Україною
«Де синії гори, де гори Карпати…»
Навчальна практика—це не обов'язко-

во заняття в стінах школи.
7-А клас літо 2021 вирішив розпочати
захоплюючою подорожжю мальовничими Карпатами. Ми спробували дослідити
воду з водоспаду Гук, отримали цінну
історичну довідку про Скелі Довбуша і
отримали перші уроки економічної грамотності в Буковелі. Омріяна родинна подорож розпочалася знайомством із унікальною духовною
пам‘яткою України – церквою Святого Духа в Рогатині, однією із десяти найцінніших дерев‘яних
сакральних споруд . Рогатинська церква належить до числа найдавніших в Україні. Вона зведена
понад 500 років тому з дубових дощок і без жодного цвяха. Храм збережено в такому вигляді, яким
він був більш, ніж чотириста років тому. Наступна зупинка – музей народної архітектури Прикарпаття. Тут ліцеїсти познайомились із предметами народної архітектури з чотирьох етнографічних
областей Прикарпаття: Покуття, Гуцульщини, Бойківщині та Опілля. Це
унікальне місце, зібране з любов‘ю до історії та людей.
Подорож – це завжди пригода, емоції, драйв! Доказом цього стало сходження класу на скелі Довбуша. А ще разом із батьками діти спромоглися пройти через «Чистилище» — глибоку і темну тріщину, яка розсікає скельний масив. Наслухавшись легенд про опришків та їхнього ватажка Олексу Довбуша, усі гуртом поїхали слухати водограй водоспаду
Гук. Він настільки заворожує своєю красою, напором і пронизливим шумом, що відірвати погляд від цієї величі просто немає сил.
Наступного дня юне товариство вітав розкішний Буковель! Підйомниками дружно колективом піднялися на оглядовий майданчик, де мали унікальну нагоду насолодитися справжніми Карпатами: десь зовсім недалеко у тумані виднілась могутня Говерла. Гірські краєвиди , хвойні ліси і
круті скельні виступи нікого не залишали байдужими. А далі на юних туристів чекали дивовижні
звірі, розваги, майстер-класи, смачна кухня у розважальному центрі під відкритим небом «Гуцул –
ленд». Родинна подорож до Карпат стала великою захоплюючою подією для 7-А класу, спогади
про яку разом зі світлинами залишаться на все життя.
Христина Павлючик, учениця 7-А класу

―Ліцеїст плюс‖
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Творча майстерня
У червні 2021 р. відбулася церемонія
нагородження переможців конкурсу
есе «Без мрії, певно, ніхто живий в
світі не прожив», приурочена 150річчю

від

дня

народження

Лесі

Українки. Дійство проходило в музеї
Лесі Українки в одному з корпусів Волинського національного університету,
де ми мали змогу побачити унікальні експонати та поринути в історію
життя і творчості дочки Прометея. Під час заходу познайомились із членами журі, а це декан факультету Лавринович Лілія, представники кафедри української літератури Яручик Віктор, Маланій
Олена, які були дуже привітні, гостинні та запросили нас на екскурсію до Інституту філології та
журналістики. Було дуже цікаво побачити, де проходять заняття, почути про освітній процес, а також про заходи, які проводить університет для своїх студентів. Мені вручили сувенірну ювілейну
продукцію, пов‘язану з іменем Лесі Українки, та грошову винагороду, оскільки моя робота була відзначена ІІ премією.
Яна Пархомук, учениця 10-А класу

«Мистецтво без меж»
30 травня у Луцьку відбувся заключний багатожанровий фестиваль учнівської творчості «Мистецтво без меж». Організатори мистецького форуму - управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів.

Перед початком урочисто-

го концерту до всіх присутніх з вітальним словом звернулася начальник
управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
Людмила Плахотна. Концертну програму підготували кращі колективи
ЗЗСО та позашкільних установ області. Вокально-хореографічна композиція «Моя країна – моя земля» у виконанні творчого тандему у складі
Народного художнього колективу «Барвінок» (керівник – Заслужений працівник культури України
Любов Ризванюк) та Зразкового ансамблю «Глорія» Ковельського ліцею імені Олени Пчілки ( керівник – Олена Сметюх) стала яскравим відкриттям мистецького форуму.
Анастасія Філон, кореспондент газети
―Ліцеїст плюс‖
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