
 

  
   Незмінно в першу неділю жовтня День вчителя відзнача-

ють в Україні, і наш ліцей - не виключення. Все в цьому 

житті починається з хорошого вчителя, якого має кожна 

людина на Землі. Вчитель – це людина, яка плекає розум-

не, успішне і виховане покоління.  

   Цьогоріч, це свято відрізнялось від попередніх, адже во-

но припало на період дистанційного навчання. . Незважа-

ючи на карантин, ми підтримали гарну традицію привітати 

наших педагогів, засвідчити нашу шану і любов. 

   Як завжди, головними у вітаннях стали випускники, на-

ші одинадцятикласники. Для привітання вибрали форму 

відео-інтерв’ю: вчителям запропонували згадати  їхні шкі-

льні роки. Наші педагоги залюбки розповіли й про свої ек-

замени та уроки, які  вчили  найдовше — з уроків життя. 

Також у  день свята учні придумали для кожного вчителя світлину на згадку, не в цифро-

вому форматі, а фотокартку, яка, сподіватимемось,  ста-

не  доброю згадкою про нас. Ми вважаємо, що це свято 

особливе тим, що воно показує справжнє єднання вчи-

теля та учня, і незважаючи на певні незгоди під час буд-

нів, все одно є повага та взаєморозуміння, адже за цей 

час навчання наш ліцей  дійсно става нам другою  домі-

вкою та й складно взагалі уявити що буде далі. Це неза-

бутній досвід - шкільні роки  у нашому ліцеї і все, що 

відбувається тут з нами, а вчителі - незамінна частина 

цього  періоду. Дякуємо Вам за вашу працю, за турботу 

і життєві уроки. 

Дмитро Томчук, редактор газети 
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Знай, умій, цінуй 

Газета ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ  

міста Ковеля Волинської області   

Грудень 

З ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 



Усесвітній день яблука  

Колектив  8-А клас активно долучився до відзначення у 

ліцеї незвичайної дати у календарі – Всесвітнього дня яб-

лука на годині спілкування. Діти, сповна оцінивши сма-

кові та цілющі властивості яблука, розхвалені ще в руко-

писах, знайдених у єгипетських пірамідах і гробницях, 

роздавали вітамінні плоди людям. Яка ж то була радість 

для усіх бачити щасливі усмішки 

випадкових перехожих!  

Яблунівка… Сіл з такою мило-

звучною назвою є чимало в 

Україні. Досліджуючи їхнє місце-

знаходження, історію, восьми-

класники дізналися багато чого 

цікавого. Наприклад, на гербі і 

прапорі Яблунівки у Київській об-

ласті зображений храм і яблу-

невий цвіт. Біля села з одноймен-

ною назвою у Вінницькій області -- є цілюще джерело. 

Назавжди закарбується у пам’яті учнів трагічна історія села Яб-

лунівка, що на Чернігівщині: Тут, за свідченнями очевидців, у 

1932-1933 роках комуністи вбили голодом більше 450 меш-

канців села – переважно дітей та стариків. На Волині, у Камінь-

Каширському районі, розкинулось село Велика Яблунька. Ціка-

во, що у ньому є пам'ятник Лесі Українки та, єдиний у районі, 

пам'ятник Тарасу Шевченку. Велика Яблунька також відома 

своїм джерелом, яке знаходиться в лісі біля села. Місцеві жи-

телі називають її «Криничка».  Недалеко від цього села -могила 

воїнам УПА. А ще Яблунівки є на Закарпатті, Буковині, Черка-

щині… 

"Яблуневий" день для  усіх нас продовжився частуванням со-

лодкого тертого пирога. На уроці трудового навчання соковиті 

різнобарвні плоди враз перетворилися на  лебедів, чере-

пашок, зайчиків  -- на диво… Як легко перетворити будень 

на свято!.. Сьогодні нам у цьому допомогло ЯБЛУКО. 

 

Олена Сметюх, класний керівник 8-А класу 
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Благодійна акція «Монетки дітям» 
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Щодня три сім’ї в Україні дізнаються, що у їхньої 

дитини рак, і залишаються віч-на-віч з хворобою. 

Подолати цю жахливу хвооробу можна лише ра-

зом, підставивши плече допомоги родинам онкох-

ворих дітей. 

Монети номіналом у 25 копійок вийшли з обігу 

майже рік тому, але у багатьох з нас вони й досі 

лежать у скарбничках без діла. Кожна така монета, 

кожні 25 копійок – це крок назустріч здоровому дитинству для сотень онкохворих дітей. 

Коли діти допомагають дітям – це безцінно. Коли дорослі вчать дітей бути відповідальни-

ми, щедрими, піклуватись про тих, хто поруч, і сприйма-

ти благодійність як норму життя – це безцінно. Ми хоче-

мо, щоб допомога об’єднала дітей і дорослих і показала, 

що допомагати – це просто і приємно. 

Учні нашого ліцею долучилиcь до цієї доброї справи. 

Кожен клас став активним учасником акції, тож спільни-

ми зусиллями нам вдалося зібрати 243 гривні. 

«Найефективніший спосіб прищепити дітям справжні 

цінності – залучити їх до проєктів, які їм під силу та які змінюють світ. Беручи участь в ак-

ції «Монетки дітям» діти відчули силу єднання заради досягнення мети. І кожен внесок, 

навіть одна монетка, має значення. Нехай усі 

дітки будуть здорові, а біда оминає їх сторо-

ною», –  розповідає педагог-організатор Христи-

на Савчук. 

Дякуємо усім, хто долучився до цієї  

доброї справи!  

 

Владислава Кривенчук, кореспондент газети 
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День захисників та захисниць України 

У переддень 14 жовтня учні 5-А класу відзначили День захисників та захисниць 

України на годині спілкування. 

В таке важливе свято їм потрібно зрозуміти причини  його виникнення та чому важ-

ливо  святкувати. Діти з користю провели час: розгадували завдання вікторин, пере-

віряли себе на спритність та влучність, вчились переносити поразки та підтримувати 

один одного. В кінці всіх розваг, нам потрібно усвідомлювати завдяки кому ми може-

мо мирно розважатись, тому наприкінці свята учні написали побажання воїнам АТО, 

приємно було спостерігати, як учні прониклись святом. Після всього, на них чекав 

приємний сюрприз зі смаколиками, там вони жваво обговорювали цей насичений 

день. 

Оксана Смаль, класний керівник 5-А класу 
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Буккросинг-книги – мандрівники 

  

У 6-А класі нашого  Ліцею  діє проєкт 

«Буккросинг».  Девіз його “ Прочитав 

книгу сам – передай іншому”. 

 «Буккросинг», з англійської – обмін книг. 

Ідея проекту полягає в тому, що ви прочи-

тали книгу і не відкладаєте її в шафу, де 

вона нікому уже не потрібна, а передаєте 

далі іншому читачеві, якому точно буде цікаво її прочитати і так по ланцюжку. Така 

методика буккросингу народилася  в США, а місцем проведення  було обрано готель. 

Ця ідея мандрувала  по Європі,а  потім до України і  дійшла  до нашого ліцею. Вихо-

дить так, що світ перетворюється в одну велику бібліотеку. Буккросинг в Україні на-

бирає популярності. В нашому 6-А створено спеціальні полички для самостійного об-

міну книг, принесених  дітьми із своїх власних бібліотек. Таким чином ,у школярів 

буде багато спільних тем, і вони з радістю зможуть разом обговорювати ту чи іншу 

книжку.  

 Буккросинг у школі — це одна із хороших ідей , щоб згуртувати учнів . 

Ірина Дейнека,  кореспондент газети 
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Портрет творчої особистості — лідера учнівського співуправління 

Дейнека Ірина - учениця 8-Б класу, креативна, талановита, і творча особистість. Пере-

можниця багатьох олімпіад, конкурсів Всеукраїнського та міжнародного рівня. По-

спілкувавшись з Іринкою ми дізналися про неї багато цікавої 

інформації. 

- Привіт Іринка! Щиро дякуємо тобі за те, погодилася по-

спілкуватися з нами! Знаємо, що ти дуже багатогранна осо-

бистість, а  чим саме ти займаєшся у свій вільний час? 

- Я дописую статті в шкільну газету «Ліцеїст +», пишу вірші, 

відвідую зразковий художній  драматичний гурток 

«Дивослово»,  також я є медіатором ШСП «FirStep», у вільний 

час відвідую театри та кінотеатри. 

- У народі кажуть «Мріяти - не шкідливо». Які мрії в майбутнь-

ому ти плануєш реалізувати? 

У мене їх декілька. Я б хотіла написати, й видати власну книгу 

із своїми віршами. На  даний момент, я тільки працюю над нею і творами, які будуть 

Вам представлені. Також я б хотіла зіграти  головну роль у якомусь відомому фільмі і 

частину з отриманих коштів перерахувати учасникам бойових дій, завдяки яким ми 

маємо мирне небо над головою. 

Шекспір колись говорив «Наше життя - театр, а люди у ньому актори». Чи доводилося 

тобі не лише грати, а й спостерігати за чиєюсь грою? 

- Так, звичайно. Не лише спостерігати, а й спілкуватися з акторами театру та кіно. 

Нещодавно в Ковель приїздив львівський академічний музично-драматичний театр ім. 

Юрія Дрогобича з виставою «Формула кохання». Одну з головних ролей  зіграв відо-

мий актор Іван Жук, який вразив акторською майстерністю та неперевершеним вока-

лом. Також я відвідала допрем’єрний показ фільму 

«Бурштинові копи», де познайомилася з акторами, які бе-

руть участь у кіно проектах, гумористичних шоу та до-

сить відомі у медійній сфері Євгеном Яновичем та Оле-

гом Маслюком, які провели прес-конференцію і ознайо-

мили нас з усіма тонкощами українського кінематографу. 

Також відвідала Волинський обласний академічний театр 

ляльок та Волинський обласний музично – драматичний 

театр імені Т. Г. Шевченка, де переглянула декілька дитя-

чих вистав, завдяки яким поринула у справжню казку. 

- Нехай тобі щастить, успіхів у всіх починаннях, та 

здійснення мрій. Дякую за  інтерв'ю! 

І Вам також дякую! 

Вікторія Кисляк, кореспондент газети 
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Мої поетичні рядки….. 
До України 

Чом зажурилась, Україно? 

І серце крається не раз, 

Бо знаєш, що народ змінився, 

Хоча вогонь іще не згас. 

 

Вставай з колін, ти ж моя ненька, 

«Вставай!» - кажу тобі щораз. 

Ти будь, як Леся Українка, 

Яка боролася за нас. 

Люби народ, як той Шевченко, 

Бо й тебе він любив завжди. 

Це ж за його вкраїнське слово 

Усіх заслали на Соловки. 

                           

 

 

                                                           
      Вічна пам’ять про Чорнобиль 
Чому, скажи, так сталося - Чорнобиль? 

Чому ж ти стільки втрат і горя нам приніс? 

Чому, скажи, звичайні мирні люди 

Невинно постраждали у біді? 

Адже могли б ще жити і творити 

І вже не чути сміх дитячий в тих краях 

Там, де стоїть трагедія Чорнобиля, 

Лиш сум, страждання й сльози на очах 

 Чому, скажи, та клята радіація 

Забрала більше тисячі життів? 

Для чого ж гине українська нація 

І хто за помилку цю відповів? 

Нестерпний біль для нашої країни, 

Це місто спалене в пекельному вогні 

Це людські душі -- мирні і невинні, 

Які загинули, немов  в страшній війні  

І я прошу Вас, люди, підніміться!  

Коли той чорний дзвін Чорнобильський  

дзвенить, 

Згадайте тих, хто мужньо там загинув  

й хвилиною мовчання пом’яніть!..   

Ірина Дейнека, учениця 8-Б класу 
 

 

Я знаю: зараз нам нелегко, 

На Сході йде страшна війна. 

Та ми боротись будем, ненько, 

Бо ти земля наша свята. 

 

Чи вже не віриш, Україно, 

Що ми тебе відстоїмо? 

Повір, прошу, не ради мене, 

Заради хлопців, що в АТО. 

Хоча цей світ став зовсім інший, 

За тебе просять матері. 

І там на смерть стоять солдати, 

І діти моляться малі. 

Моя ж ти змучена Вкраїно, 

Мені ти рідна й дорога. 

Бо ти найкраща в цілім світі, 

Моя знедолена земля. 

             Ірина Дейнека, учениця 8-Б класу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Кисляк, кореспондент газети 
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Наші добрі традиції — посвята в ліцеїсти 

Грудень  – місяць радісний та бажаний для всіх, а 

для нас, ліцеїстів, він особливий, бо ми святкуємо 

День народження нашого закладу. Як годиться, уч-

ні – прикрашають класні кімнати, готують виставку 

новорічних композицій, чекають на свято Миколая 

та посвяту в “Юні ліцеїсти”. 

Урочистість посвяти  у юні ліцеїсти є доброю тра-

дицією Ліцею. Тут для них починається нове жит-

тя, наповнене активною працею, творчими справа-

ми та пошуком відкриттів. Наймолодші учні Ліцею 

були прийняті у  “юні ліцеїсти”.  Старости класів Мякота Владислав (5-А) та Невір-

ковець Микола  (5-Б) підготували звіт про діяльність колективів та відеозвіт   

“Скарбничка добрих справ”.  

Королева знань та зіркова коман-

да талановитих учнів ― випуск-

ників привітали дітвору і поба-

жали їм наполегливо працювати, 

вірити в себе і у свій талант, мрі-

яти, дотримуватись правил ака-

демічної доброчесності, бути до-

брими і дружніми.  

Зі щирими словами вітань звер-

нулася до дітей директор ліцею 

Олена Іванівна Вальчук. Під час 

теплої, невимушеної розмови з п'ятикласниками  Олена Іванівна дізналась, що всі 

вони прийшли в ліцей не тільки за знаннями, а й щоб творчо й весело проводити 

час, розвивати свої таланти, пізнавати різноманіття 

навколишнього світу.  

Приємним подарунком на згадку про святковий 

день, для дітей став “Порадик юному ліцеїсту”. 

Святковий день продовжився дійством “Йде у гості 

Миколай”. Щороку приходить це свято в кожну ро-

дину. Виростають діти — і добра казка зникає, а 

Миколай залишається. Наслідуймо його добрі вчи-

нки. Нехай святкові дні принесуть нам приємні ту-

рботи про ближніх, милосердя, бо найбільше щастя в житті — творити добро. 

Христина Савчук, головний редактор газети 
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 Передноворічна казка 

   У грудні у нашому закладі панує осо-

блива атмосфера: наближаються новорі-

чні свята та День народження нашого 

Ліцею. Щороку учнівське співуправлін-

ня реалізовує творчий проєкт, який має 

назву “Віват, Ліцею, віват”. Час змін, 

який зараз триває, не вплинув на наші 

добрі традиції:на старостаті було затверджено план реалізації про-

єкту. Кожен учнівський колектив обрав собі справу, яку реалізовував: готували 

творчі роботи, прикрашали класні кімнати та Лі-

цей, створювали святкові відеопривітання.  

 Учнівський колектив 6-Б брав участь у майстер-

класі “Розпис імбирного печива”. Майстерню про-

вела мама одного з ліцеїстів Марчук Руслана Анд-

ріївна. Шворак Руслана Степанівна ознайомила 

дітей із історією розпису імбирного печива та його 

особливостями. Діти мали змогу розмалювати пе-

чиво, використовуючи усі необхідні для цього ма-

теріали: айсінг, посипки. На заході 

панувала дружня та позитивна атмосфера. Приємно, що в закладі 

підростає нове покоління, творче, ініціатив-

не. 

Учні 10-А класу разом з класним керівником 

Чак О.П. вирішили потішитися  вареничка-

ми. Майстер-клас з приготування тіста з різ-

ними вкрапленями провела кухар Клівак 

А.В. Ліцеїсти не тільки ліпили вареники, а й 

готували різні начинки: картоплю, капусту, 

сир, вишні. Інші учні підготували презента-

цію про вареники як національну страву 

українців. Гостинні майстрині частували ва-

рениками заступників директора, педагога-

організатора, кухарів і молодших ліцеїстів. 

Напередодні  світлого дня Святого Миколая  учні 8-А класу органі-

зували творчу майстерню «На крилах мрії з ангелом надії». 

У сучасному світі багато агресії і бракує доброти, тоді як Ангел – 

це надія на щось добре, світле. Таким світлом і благодаттю напов-

нилась творча атмосфера цього дня у класному колективі. За влас-

ними кресленнями (макетами) учні створювали добрих ангеликів. 

Спочатку ангелята народилися у дитячих мріях, потім — мрія перенеслася на папір і стала добрим 

дивом, казкою…Кожна іграшка, створена юними майстрами, виконує свою надзвичайну місію: 

надихає, несе радість,стає кращим другом, оберегом. Багато таких оберегів учні восьмикласники 

подарували молодшим ліцеїстам, вчителям. Ангелики стали окрасою ялинок у класах. Ось така ще 

одна проста добра справа поповнила скарбничку людяності і милосердя напередодні свята ліцею. 

Нехай прийдешній рік принесе нам добро, щастя, здоров'я, мир і спокій у наші родини. 

 З прийдешніми Вас новорічно-різдвяними святами друзі! 

Бруча Анастасія, редактор газети 
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 Новорічне диво 

   Традиційно різдвяні свята наші ліцеїсти 

зустрічають з приємними турботами. Ось 

і нині запахло хвоєю, цитрусовими, кори-

цею... Фантазія і золоті руки юних уміль-

ців створили справжнє новорічне диво! 

На ліцейному новорічному подіумі оці-

нювали роботи ліцеїстів 5-11 класів: різд-

вяні віночки, м’які іграшки, обереги, ком-

позиції, стилізовані ялинки… Кращі до-

робки були представлені на щорічній міській виставці 

«Новорічна композиція», яка проводиться з метою екологі-

чного, природоохоронного та естетичного 

виховання учнівської молоді, залучення до 

збереження від вирубування хвойних дерев. 

 Це роботи переможців конкурсу — Куден-

чук Олександри (5-Б клас), Дмітрієвої Анни 

(5-Б), Гірук Таїсії (5-Б), Клівак Марії (5-Б), 

Якимчук Макара (5-Б), Остапчук Христини 

(5-Б), Дяченко Таїсії (5-А), Мазурик Діани 

(11-А), Дубій Злати (6-Б), Киричук Уляни (6

-Б), Невірковець Христини (5-Б) та Сачук 

Олександри (8-Б клас).  

Композиції «Срібна ялинка», яку створила 

учениця 5-а класу Дяченко Таїсія, і компози-

ція «Святкова» учениці 11-А класу Мазурик 

Діани, вибороли призові  місця  на міській 

виставці «Новорічний сувенір» і стали спра-

вжньою окрасою на обласній виставці дитячих робіт.  

Софія Григола, кореспондент газети  
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 Благодійні акції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрі справи не залишаються непоміченими. Люди, які їх творять, як 

маяки — світять і зігрівають тих, ко-

му потрібна допомога. Нашому Лі-

цею поталанило зустріти таких лю-

дей, які не просто підставляють пле-

че допомоги, а й надихають на це 

інших, запалюючи вогники тепла, 

милосердя, патріотизму. Волонтерс-

тво для учнів є невичерпним джерелом набуття громадянської 

освіти, можливістю вчитися та сприя-

ти розвитку солідарності в країні, мо-

жливістю реалізувати себе у служінні 

суспільству. Юний волонтер завдяки соціальній діяльності, набуває 

практичні життєві орієнтири, досвід, оволодіває мистецтвом життєтвор-

чості, саморозвитку особистості. Напередодні Дня святого Мико-

лая  колектив Ліцею долучився до благодійної акції “Ми допомагаємо 

Святому Миколаю”. Метою  доброї справи  стало допомогти Святому 

Миколаю завітати туди, де його 

найбільше потребують. Допомогу, ліцеїсти змогли передати 

через волонтерів дітям дошкільного навчального закладу ком-

бінованого типу №6 “Світлячок” та закладу дошкільної освіти  

комбінованого типу №14 “Перлинка” м. Ковеля. Помічниками 

Святого Миколая  стали учні та батьки Ліцею,  педагоги . Учні 

5-А та 5-Б класу малювали лис-

тівки - привітання  одноліткам 

з різдвяними святами разом 

(вчитель  образотворчого мис-

тецтва Шворак Р.С.).  Дякуємо 

щиро усім,  хто долучився до акції і став справжнім помічником 

Святого Миколая і допоміг, щоб святий завітав до діток, які його 

найбільше потребують.  Ще одною доброю справою нашого закладу 

є допомога воїнам АТО. Протягом грудня в закладі проходить акція 

«Вітальна листівка для військових». У своїх посланнях діти вітають 

воїнів з наступаючим Новим роком, з Різдвом, бажають здоров’я, 

щасливої долі, скорішого повернення до дому. Юні патріоти 

передали разом з вітальними словами солодкі гостинці, каву, 

чай, речі першої необхідності, засоби гігієни героям, які зараз 

захищають нашу Батьківщину. Адже саме волонтери допомог-

ли вистояти у найважчі роки нашим захисникам на сході країни 

і переймаються  їхніми проблемами  до цих пір. Саме вони до-

помагають сьогодні усім, хто потребує допомоги  - хворим і 

неповносправним, самотнім і покинутим, сиротам і малозабез-

печеним. 

Спасибі вам за Вашу натхненну працю, непохитну віру у май-

бутнє нашої України. 

Влада Кривенчук, кореспондент газети 
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 Новорічні розваги 

  Зустріч Нового року завжди асоціюється з очікуван-

ням дива. Ні для кого не секрет, що всі діти  з величез-

ним нетерпінням чекають новорічного свята. Зимові 

канікули, ялинка, прикрашена кульками та гірляндою, 

святковий настрій, і, звичайно ж, новорічні розваги бі-

ля ялинки. Підготовка до такого дійства розпочинаєть-

ся  ще на початку грудня.  

Учасники свята придумують 

собі оригінальний наряд, маску і святкове привітання. Сце-

нарій для новорічного свята неодмінно має бути веселим і 

цікавим, а конкурси та ігри - різноманітними. У такому випа-

дку кожен зможе взяти участь в грі. Серед них є смішні, при-

кольні, веселі та рухливі, тому 

кожному вдасться повеселити-

ся.  А головне – святковий на-

стрій. активність і бажання підт-

римати новорічну атмосферу. Са-

ме з таким настроєм зібралися на 

новорічне дійство  класні колекти-

ви 5-Б та 6-А . 

  Лунають новорічні фанфари, свя-

то починається… Ведуча закликає учасників свята до ялинка, у 

жартівливій формі перевіряє готовність дітей до участі  у конку-

рсах….. 

Час збігає дуже швидко. Настає пора отримувати подарунки. 

 А хто ж їх принесе? Звичайно, 

Дід Мороз! Фініш свята - спіль-

не новорічне фото… 

Зичимо усім змістовних і ціка-

вих канікул, веселого Різдва! 

 

               

 Ксенія Садовська, кореспондент газети 
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  Проєкт “Таємний Санта” 

   У дитинстві багато дітей на Новий рік з не-

терпінням чекають Діда Мороза з мішком по-

дарунків. Зараз ми вже виросли і перестали 

вірити в казку. Але є спосіб відчути на день 

відчути себе Дідом Морозом і порадувати 

друзів. Саме таку мету і має проєкт-гра 

"Таємний Санта". Кожного року, перед новорі-

чними святами, люди в усьому світі обміню-

ються подарунками. Учнівські колективи 5-А , 

5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 10-А, 10-В  класів нашого 

закладу  не залишились осторонь цієї чарівної 

традиції, організували і реалізували у класних 

колективах  проєкт "Таємний Санта".  Кожен 

учасник гри  шляхом жеребкування отримав прізвище однокласника, якого 

він повинен  привітати. Готувались з натхнен-

ням, зберігали інтригу до самого свята…. 

   Кожен з учасників  гри «Таємний  Сан-

та»  отримав подарунок.  Дякуємо усім, 

хто взяв участь в акції та подарував пос-

мішки! Сподіваємось, що цей проєкт ста-

не гарною традицією у нашому Ліцеї і навчить дітей бути уважними, 

милосердними, щирими та дружніми. 

            Ксенія Садовська, кореспондент газети 

                   “Ліцеїст плюс” 
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