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Іде війна… У перші два дні ми відчували страх, розпач, безпорадність та біль. 

На третій день війни страх змінився на ненависть до ворога, розпач та безпорад- 

ність – на бажання працювати на Перемогу. Біль 

залишився… А ще виникло непереборне прагнення 

бути потрібним. Шукали тканину захисних кольо- 

рів, різали на стрічки, плели маскувальні сітки, зу- 

стрічали переселенців, готували їжу, піклувались, 

зі сльозами на очах читали листи подяки та записки 

від вдячних біженців. 

Тепер все єство переповнене ненавистю до 

окупанта, душу пронизує біль за втрачені життя та 

рани України, серце наповнене гордістю за наших 

захисників, думки – молитвою за всіх, хто оборо- 

няє Україну та своєю працею наближає Перемогу. 

У цьому бажанні об`єдналися усі працівники лі- 

цею, випускники, учні та батьки. Готували варе- 

ники та солодощі, пекли пироги та передавали на- 

шим захисникам 

Напередодні Великодня невтомні руки кухарів 

та технічних працівників виготовляли пасхи та ков- 

баси. А всі педагоги та працівники ліцею долучи- 

лись до акції «Великодній подарунок солдатові»: 

зібрали кошти, принесли продукти, не забули про 

каву, чай, цукерки, печиво та шоколад, яких потре- 

бують наші солдати. Забезпечили наших воїнів шка- 

рпетками та предметами особистої гігієни. Діти під- 

готували малюнки та листи захисникам України 

Ми висловлюємо вдячність нашим польським 

партнерам по європейським проєктах за велику кі- 

лькість різноманітних ліків, які ми неодноразово передавали на фронт; батькам 

наших учнів та випускникам, які допомагали зібрати продукти, матраци, пості- 

льну білизну, рушники, одяг тавзуття. Ми пишаємось родиною Ліцею імені 

Олени Пчілки! Ми віримо в Перемогу!Все буде Україна! 

 

Олена Вальчук 
 
 

Працюємо на перемогу 

Газета ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 

міста Ковеля Волинської області 

Червень 

Знай, умій, цінуй 
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  Школа моєї мрії  

 

 
“Я завжди думала, що школи в Україні дуже суворі та 

нецікаві. Багато домашньоі роботи, багато вимагають, іноді 

злі вчителі та сумні учні. Але після подій, які сталися 24 лю- 

того, – я почала сумувати за своєю школою, де є мої друзі, 

мої вчителі, які мені подобаються, предмети, які я люблю. 

Звісно, діти не дуже люблять вставати о сьомій та йти до 

школи, але зараз я б встала з усмішкою, залюбки та бігла до 

школи. Хочеться потрапити у свої місто, школу, дім. Тому я 

вважаю, що школа моєї мрії – це моя школа. Звісно, після то- 

го, як я потрапила в Нідерланди, зрозуміла, що навчання у 

них зовсім не таке. Вони самі собі господарі, але так не ціка- 

во. Звісно, це добре, коли у вас з вчителем дружні стосунки, 

але в Украіні так само. Головне— знайти з учителем спільну 

мову та не робити недозволених речей. Я також гадаю, що 

дисципліна має бути, а не бігати по класі та лежати на підло- 

зі. Тому школа моєї мрії – Ліцей імені Олени Пчілки.” 

Учениця 8-А класу, Войналовська Євгенія ( тимчасово перебуває в Нідерландах) 

 

 

 

 
Багато років я думала, що школа мрії, - це та школа, де 

не буде домашніх завдань, вчитися ми будемо дуже мало, або 

взагалі здавати предмети екстерном.Проте , коли вже стала 

старшою, я зрозуміла, що школа це місце самовдосконален- 

ня.Місце, де людина знаходиться серед інших людей, вчиться 

комунікації, пізнає, що таке дружба, допомога і підтримка. 

Саме таким закладом і став Лцей імені Олени Пчілки. Це за- 

клад , де нас вчать не тільки слухати , а й чути , не просто ди- 

витися, а бачити, не завчати, а вчити.Також це школа майбут- 

нього, тому що ми не стоїмо на місці, ми випробовуємо нові 

методи навчання і удосконалюємо старі. Також ,що на мою 

думку є важливим—у колі чують твої ідеї і стараються допо- 

могти їх втілювати. Тому, на мою думку, Ліцей імені Олени 

Пчілки—це і є заклад майбутнього, заклад мрії. 

Учениця 8-Б класу, Дейнека Ірина 
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ЗСУ—незламні й неймовірні. 

Доброго дня. Ми з України. 

З міста Ковеля, що на Волині. 

Сильні! Юні! Гарячі! 

Маємо козацьку вдачу. 

Кумири в нас єдині— 

Збройні ,Сили, України! 

 

 

Дружина "Сокіл" долучилась до фізкультурно- 

мистецького онлайн-челенджу "До перемоги" на 

підтримку захисників України. Сьогодні вони 

боронять Україну і воюють за нашу свободу та незалежність. Волинські соколята 

пишаються нашими воїнами. 

Наші серця з вами! 

 

 

 

 

 

 

 
Слава Україні! 

Слава захисникам України! 

 

 

 
Кореспондент газети В.Кривенчук 

 

 
 

З Україною в серці! Назавжди! 



. 
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мала світлий шлях. 

19 травня ми відзначаємо День вишиванки. Це свято 

єднає всіх українців. Тих, хто вимушено знаходиться да- 

леко за межами своєї країни, але думками з нею, тих, 

хто, попри небезпеку, виходить на мітинги в окупованих 

містах, тих, хто відстоює цілісність нашої держави у 

бою, тих, хто вдень і вночі наближає перемогу, волонте- 

рить, продовжує працювати у такий непростий час…. І 

навіть якщо сьогодні не кожен з нас має можливість одя- 

гнути вишиванку, ми обов’язково зробимо це, коли на- 

стане день, який ми всі чекаємо з нетерпінням. Сьогодні 

вишиванка – не просто традиційний одяг, це символ на- 

шого народу, вільного, нескореного, згуртованого. Що 

означає бути українцем? 

Я маленька українка. За моїми тендітними плечима 

велика країна – Україна. Я ніби листочок із красивого 

міцного дерева. Я хочу, щоб у майбутньому моя країна 

 

Дудка Поліна 
 

Бути українцем – це знати українську мову, любити її і поважати. Бути справжнім українцем 

можуть тільки ті, хто різним способом боронить Україну 
 

Чапко Маргарита 

Бути українцем – це дуже велика відповідальність. Наш народ сильний духом, і, щоб не трапи- 

лося, ми завжди підтримаємо один одного. Зараз воїни захищають нашу землю, хтось займається 

волонтерством, ми, діти, навчаємося, малюємо патріотичні малюнки, пишемо слова вдячності. 

Ми всі єдине ціле. Я зараз перебуваю в іншій країні. Тут добре, але не так, як в Україні. Я дуже 

хочу якнайшвидше повернутися на Батьківщину. 
 

Кудинович Максим 

Коли я чую гасло «Слава Україні!», у моїй голові 

з’являються думки про велику та незалежну країну. 

Як це бути українцем? Це пишатися своїми героями, 

підтримувати один одного, їсти традиційну їжу, їздити 

в Одесу, Київ, Харків… 
 

Бондарук Анна 

 

 
Бути українцем – це стан душі. Любити свою краї- 

ну усім серцем. 
 

Дубій Злата 
 

 

 

 

Що означає бути українцем 
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  Що означає бути українцем  

 
Коли бачу небо та жовті поля, вкриті соняшниками, 

я згадую український стяг. Від самого народження я 
бачив багато добрих людей, які допоможуть. Це одна 
велика сім’я. Для мене бути українцем – це бути 

патріотом своєї країни. Бути доброзичливим, допо- 

магати і намагатися робити усе, що в моїх силах. 

 
Галайко Тимофій 

Коли я чую слова «жовтий» і «блакитний», то уяв- 

ляю поле пшениці та наше рідне синє небо, укрите 

пухнастими хмаринками. Яка краса! Цю картину я бачила, коли їздила з батьками на мо- 

ре в Скадовськ. Наскільки наша Україна красива! І тоді я зрозуміла, що бути українцем – 

це подарунок долі. 

Киричук Уляна 

Бути вільною, незалежною, потрібною людиною – це щастя. І саме це щастя ти змо- 

жеш отримати в Україні. 

Васейко Вероніка 

Носити вишиванку чи прапор у кожній кишені – це не означає бути українцем. 
Справж ній українець повинен мати віру в свою країну та бути гордим за те, ким він є. 

Бути українцем – це поважати минуле та знайти гідне місце у житті. Бо Україна – це ми. 

Нагорна Марія 

Я — українець. Народився й все життя живу в Україні. Українцями є мої батьки, ді- 

дусі та бабусі. Але що це для мене означає? 

Перше, що прийшло в голову, не бути «москалем», бо це в мене асоціюється з розру- 

хою, тупістю, жорстокістю… 

Я завжди прагну поводитися так, щоб за мене не було соромно батькам, учителям. 

Мені близькі й рідні народні традиції та свята. Мені подобається природа моєї країни. Я 

люблю подорожувати рідним краєм. Я щорічно бачу чотири пори року. У нас є гори, мо- 

ря, ріки, корисні копалини. Ви тільки уявіть: у нас є все! На жаль, «поганий сусід» та- 

кож. 

Моя мрія – перемога України! І це для мене означає бути українцем! 
 

Волчук Денис 

 

Учнівський колектив 6-Б класу 
 



Олена Сметюх, класний керівник 8-А класу 

 
 

 

 

 

10-11 травня, у нашому місті, на Набережній про- 

ходила акція «Розмалюй своє місто», до якої долучились 

усі освітяни міста. 

Кожну з 26 лавочок прикрасили індивідуальним 

малюнком, використавши кольори життя , руху і перемо- 

ги. 

Акція «Розмалюй своє 

місто» об’єднала творчих педагогів Ковеля, які для своїх 

талановитих вихованців стали мотиваторами дивовижної 

ідеї – прикрасити набережну Турії, додавши їй розмаїття і 

краси. 

Колектив Ліцею імені Олени Пчілки підтримав про- 

позицію зробити наше місто гарнішим і привабливішим. 

Ініціативна творча група у складі ліцеїстів 8-А і 5-Б кла- 

сів, вчителів художньо-естетичного циклу Шворак Р.С., 

Сметюх О.С., педагога-організатора Черняк О.С. створи- 

ла композицію «Веселі нотки». Палітра яскравих барв потішить ковельчан і гостей міс- 

та і неодмінно додасть позитивного настрою людям на добро! 
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«Ми розмалюємо світ яскраво і красиво, щоб нам жилося мирно і щасливо» 



 

Ми проти війни 
Я ніколи не думала,що одного дня 
Звичайний четвер почнеться не з 

« Доброго ранку! 
А зі слів : «Прокидайся, 

доню!Війна!» 
 

Я тоді вперше почула сирену 
Спочатку злякалася трішки 

А потім стала реагувати смиренно 
Але зрозуміла, що це вже не смішки 

Ну а далі Гостомель, Ірпінь,Буча 
Цей перелік можна продовжувати вічно 

Я зрозуміла, що війна неминуча 
І тут нема головних і побічних 

 

Це все було немов у пеклі, 
На міста з повітря почали падати бомби 

Всі бігли кудись від лиха 
Хто за кордон, а хто в катакомби 

 

Тоді я згадала Шевченка, 
Бо дуже вже люблю його вірші 

Він казав мов пророк: 
«Борітеся, поборете» 

Але поет закликав діяти, 
а не боротися тільки в душі 

 

Нас попереджували Франко, Костенко 
І ще десь сотня поетів 

Та хто ж їм тоді вірив?Ніхто 
Повірили тільки тоді коли самі 

почули звук кулеметів. 
 

Коли ми захищались джавеліном 
Стіну в садочку вибила ракета 

Це те що називають руським міром 
Такої допомоги нам не треб 

 

Бо на вкраїнську землю 
кулі сиплять градом 

Проте на нашій стороні весь світ 
Це може стати другим сталінградом 

Якщо не схаменеться наш сусід 

 

То ми боротись будем до останку 
І переможемо усім на зло 
Хоча і високо піднята планка 

Побачать всі русні роздвоєне жало 
 

Бо через них уже посипалися втрати 
Чимало полягло захисників 

Та ще залишилися воювать солдати 
Які оберігають нас споконвіків 

 

Точніше з чотирнадцятого року 
Коли всі билися за східні території 

І люди були змушені тікати, 
Щоб не попасти у ворожі траєкторії 

 

І бігли всі як зараз світ за очі 
З відкритими обіймами на зустріч долі 
Щоб не здригатися від вибухів щоночі 

Та вранці не лежати десь у полі 
 

Затямила собі я ще з початку 
Хай що я буду залишатись на Волині 

Бо навіть якщо з серця виріжуть печатку 
Я завжди буду вірна Батьківщині. 

 

І з того часу я перейнялась питанням 
А що конкретно я зробити в змозі 

Так, дійсно. Сама нічого 
Проте якщо приєднаються близькі й друзі 

 

Ми зможемо сплести декілька сіток 
Чи допомагати солдатам 

Якщо ми зберемо клубок з цих ниток 
Ми зможемо перемогти супостата 

 

Так поодинці ми всього лиш люди 
Але знаходимося на своїй землі 
Я думаю позбудемось цього іуди 
Якщо всі разом скажем ні війні! 

 
Кореспондент газети, Ірина Дейнека 
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Мої поетичні рядки….. 
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Ось і минули наші шкільні роки. Здається, лише нещодавно, ми тіль- 

ки переступили поріг нашої школи, а тепер вимушені з нею прощатися. 

Правду кажучи, й досі складно повірити, що вже невдовзі ми починати- 

мемо новий розділ свого життя. Дуже хотілось би розповісти трохи то- 

го, що ми маємо на серці. 
 

Дорогі вчителі, без вас би ми не стали тими, ким є зараз. Напев- 

но ви пам’ятаєте, якими ми до вас прийшли — малими та невпевнени- 

ми, не знайомими ні з чим, можливо, навіть не зовсім готовими до чо- 

гось нового; проте ким ми стали зараз… Ви навчили нас не здаватись 

та не боятися йти вперед, не зважаючи ні на що, зробили “per aspera ad astra” нашим гаслом у жит- 

ті. Хочемо подякувати вам за пророблену роботу, завдяки вам ми йдемо у життя зі значним бага- 

жем знань. Ми дуже вдячні за те, що ви нас навчили не тільки знань, а 

й навчили нас життю. Завдяки вам, ми вміємо не тільки радіти пере- 

могам, а й учитись на власних помилках, ви навчили нас постояти за 

себе й не дати в образу. Ми розуміємо скільки зусиль ви витратили на 

нас через усі безсонні ночі, коли ви перевіряли наші роботи, витрачені 

нерви, коли не все йшло дуже добре. Ми прагнемо виправдати покла- 

дені на нас надії та досягнути значних висот, щоб ці зусилля не були 

витрачені марно, досягнути того, до чого ви нас вели. 

 

Звичайно, хочу подякувати й своїм однокласникам. Чесно кажу- 

чи, за що я завжди любив наш клас, то це за дух певного змагання (звісно у хорошому сенсі), про- 

те ми завжди були дружніми, завжди, за можливості, були готові допомогти одне одному. Дуже 

шкодую про те, що протягом останніх трьох років ми не можемо нор- 

мально зібратись, постійно щось нам перешкоджає: чи ковід, чи війна; 

проте ми, беззаперечно, зробимо це пізніше та, окрім випускного, свя- 

ткуватимемо й перемогу. 

 

Проведений час у школі — дійсно незабутній. Як випускники, хо- 

чемо побажати нашим наступникам не гаяти цього часу. Останні події 

показали, що усе нестабільне та головним нашим уроком, який ми му- 

симо засвоїти є те, що потрібно ловити моменти й жити сьогоднішнім 

днем. 

Дмитро Томчук , учень 11-А класу 

Шановні викладачі!Прийміть нашу щиру вдячність за те,що ба- 

гато років ви ділилися безцінними знаннями, робили для нас навчан- 
ня не лише цікавим і корисним , але і приємним. Дякуємо за підтрим- 

ку, увагу до наших успіхів і невдач. Окрема подяка за критику і пога- 

ні оцінки…вони допомагали нам удосконалюватися, ставати краще і 

розумніше. Нам шкода з вами розлучатися, але ми сподіваємося на 

нові зустрічі. Віримо, що коли відбудеться нова зустріч, у нас буде 

можливість порадувати вас своїми життєвими і професійними успіха- 

ми. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, талановитих учнів і 

задоволення від роботи! 

 
Захар Лазарєв, 11-Б 

Прощавай,ліцею! 
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Дорогі вчителі,сьогодні ми вже випускники, і це наш 

останній день в рідних стінах школи. Ми хочемо вам подякувати 

за те, що ви супроводжували нас на цьому складному та довгому 

шляху. 

Зараз перед вами стоять вже не ті маленькі дітлахи, які ледве вмі- 

ли читати й не могли запам’ятати ім’я вчителя, перед вами вже 

дорослі учні, з яких ви виховали справжніх особистостей і 

підготували до складного дорослого життя. Ми дякуємо вам, 

адже завдяки вашим старанням, можемо крокувати життям із 

честю та впевненістю, маючи за плечима чималий ранець знань. 

Дякуємо за недоспані ночі, коли ви перевіряли зошити та не 

могли розіб- 

рати чийсь чудернацький почерк. Дякуємо за щире, тепле серце та 

підримку, які були з нами весь цей час у школі. Ви витратили чимало 

нервів та сил, щоб зробити з нас справді гідних людей. Сьогодні ми від 

душі дякуємо вам за все, навіть за двійки, які ви нам іноді ставили, 

адже це завжди мотивувало отримати кращий результат. Спасибі вам, 

за невичерпну працьовитість і безмежне терпіння, за світлу віру в 

можливості кожного учня, за велику мудрість і готовність допомогти. 

Низький вам уклін. 

Ваші улюблені учні з 11-а. 

Марта Юрків 

 

А вам віриться? Віриться, що 

завтра нас, 11 класників, тут вже не буде? Не припиняю дивува- 

тись: куди ТАК швидко пролетіли шкільні роки? Гірко та прикро 

на душі, але нічого не вдієш – мусимо прощатися. Дозвольте ж 

нам сказати своє останнє слово! 

Вчителі. Ні, не так. Наші шкільні батьки, не вистачає слів, щоб 

ви- разити нашу безмежну вдячність за прожитті роки. За кожний 

урок, іноді такий короткий, а іноді аж занадто довгий, за кожне 

свято, сповнене сміхом та радістю, за кожну мирну мить, прове- 

дену разом. Спасибі, за те, що 

крім навчального матеріалу ви навчили нас найголовнішого — 

бути гідними людьми. Окрім розумних речень із сторінок підруч- 

ника, ви передали нам свій безцінний досвід, настанови та мо- 

раль, сформували з круглолицих дітлахів справжні особистості. 

Дуже вдячні за те, що ніколи не переставали вірити у нас та наші 

сили, завжди давали другий шанс та мотивували ставати кращи- 

ми. Щиро дякуємо, що супроводжували нас усі ці роки на тернис- 

тому шляху у дорослий світ. Плекаємо надію, що і ми змогли ста- 

ти чимось особливим у вашому житті. 

Анастасія Філон 

 

Редактор газети Томчук Дмитро 
 

 

Прощавай,ліцею! 



Останній дзвінок 
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Традиційно наше УНТ «Еврика» має втішні результати в 

обласному конкурсі-захисті наукових робіт. Цього року мі- 

ське управління освіти відзначило наших учнів Дипломами, 

які представляли свої наукові розвідки на обласному рівні, а 

Ліцей імені Олени Пчілки нагороджений Грамотою за висо- 

кий рівень організації науково-дослідницької роботи. 
 

 

Варто зауважити, що 

педагогічний колектив 

нашого закладу освіти отримав Подяку від МОН України, 

Національної академії наук та Національного центру «Мала 

академія наук України» за активну участь у забезпеченні дія- 

льності й підтримці 

ВОМАН. Окрім цього, 

керівники секцій зару- 

біжної літерату- 

ри Велимчаниця 

Н.Ю. та німецької мо- 

ви Мойсюк 

І.Б. нагороджені такими ж Подяками за багаторічну сумлін- 

ну працю в системі освіти, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у розвиток дитячої обдарованості. 

 

 
Пишаємося, що Управління освіти і науки Волинської об- 

ласної державної адміністрації відзначило Дипломом І 

ст. Філон Анастасію, ученицю 11-А класу, за перемогу в 

конкурсі-захисті наукових робіт з німецької мови. Дипломом 

ІІ ст. нагородже- 

но Пархомук Яну, 

ученицю 11-А класу, 

за успішний захист 

наукової роботи з 

української мо- 

ви, Бручу Анастасію, 

ученицю 10-А класу, 

за роботу з історично- 

го краєзнавства, Бадиру Анну, ученицю 9-В класу, за ро- 

боту з зарубіжної літератури. Бруча Анастасія також від- 

значена Дипломом ІІІ ст. за наукове дослідження з англій- 

ської мови, таку ж нагороду отримав Кислюк Денис, учень 

11-Б класу, за наукову розвідку з математики. Здолати нау- 

кові вершини допомогли ліцеїстам мудрі наставни- 

ки Мойсюк Інна, Барановська Людмила, Велимчаниця Неля, Чибізова Тетяна, Купрійчук 
 

Наші нагороди 



«Ліцеїст плюс» 10 

 
 

 

Сьогодні на подвір'ї лі- 

цею незвично тихо. Шкіль- 

ний дзвінок, прикрашений 

синьо-жовтими стрічками, 

сумує … Урочистості з на- 

годи завершення 2021-2022 

навчального року цьогоріч 

відбулися у класних колек- 

тивах. Формат обрали різ- 

ний — онлайн і офлайн. 

Колектив 5-А класу зу- 

мів поєднати онлайн спіл- 

кування і цікаву зустріч у 

творчій майстерні. 

Піднесена і врочиста 

атмосфера панувала у 6-А 

класі. У дитячих руках за- 

співав весело шкільний 

дзвінок. 

Динамічно розгортали- 

ся події у 6-Б класі. Хлоп- 

чики та дівчатка на подві- 

р'ї ліцею стали учасниками 

захоплюючого квесту, який 

допомогли підготувати уч- 

ні 8-Б класу. 

Хлопчики та дівчатка 

5-Б класу дружно аплоду- 

вали відмінникам і активно підсумували перший рік 

навчання у ліцеї. 

Шворак Р.С 
 
 

Останній дзвінок 
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Останній дзвінок 
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Шановні учасники урочистості! 

 
Відчуваю зараз не тільки хвилювання і щем, а й тривожність, розгубленість, сум‘яття…Бо не таке трішки сьогоднішнє 

свято, яким дуже часто зринало в моій уяві… 

Не таке воно велелюдне, коли навшпиньки старанно заглядаєш поміж головами присутніх, щоб не пропустити жодно- 

го «па» останнього шкільного вальсу, щоб закарбувати в пам‘яті кожен момент останньоі шкільноі лінійки. 

Не таке гучне і дзвінкоголосе, коли через гамір і захоплене перешіптування вслухаєшся в слова виступаючих, з хвилю- 

ванням очікуєш рідного імені і прізвища, зі сльозами усвідомлюєш зміст напутньоі промови класного керівника… 

І не таке барвисте і яскраве, коли дівчата у своіх вишуканих випускних сукнях виглядають ще юнішими і чарівнішими, 

а юнаки ще пристойнішими в елегантних костюмах з краватками і метеликами … 

Але все це можна дофантазувати, домалювати у своій уяві. 

Зате ми всі тут. Майже всі. Головне - живі. Головне - разом. Попри велику вимушену розпорошеність по світі і попри 

загрозу повітряних та інших тривог… 

 
Дивлюсь на вас, наші дорогі випускники, наші рідні доньки і сини, і, з болем в серці, розумію: стільки,скільки у своі 17 

років довелось пережити, побачити, відчути, збагнути, пропустити через себе, через свою незміцнілу психіку і свідо- 

мість, через своє вразливе серце вам, стільки не пройшли ми за все своє доросле життя… 

Досвід, який здобули ви, не здобули діти жодного випуску за всю історію нашоі незалежності. 

Ви зрозуміли найголовніше: цінність людського життя. Цінність свободи. Свободи пересуватись, навчатись, здобувати 

професію, планувати майбутнє… Свободи мешкати з найріднішими людьми в рідній домівці… Свободи мирно спати, 

спокійно просинатись, зустрічатися з друзями, займатися улюбленою справою… 

Свободи вільно жити, з вільними людьми у вільній краіні… 

Ми ніколи над цим не задумувались, аж до 24 лютого. 

Бо ми все це мали. 

І матимемо знов! Наш мужній стійкий волелюбний украінський народ відвоює все сповна! А ви, здобувши освіту, від- 

будуєте краіну, зміцните нашу державність. 

 
А поки що дякуймо Богу і нашим хоробрим Захисникам за сьогоднішню можливість відчути спокійний затишок ліцею, 

невимушеність спілкування, неповторність найяскравіших моментів щасливого мирного шкільного життя. 

Ми щиро радіємо зустрічі з Вами, дорогі Вчителі! Ми уклінно вдячні Вам, шановні Наставники, за наших уже дорос- 

лих дітей. За те , що Ви терпеливо навчали і виховували іх, коли вони прихо- 

дили до Вас у «звичний спосіб», і, коли Ви «приходили» до них з екранів те- 

лефонів і компютерів у складні часи невідомоі пандеміі. Дякуємо Вам за розу- 

міння і підтримку в сьогоднішній надскладний воєнний час. 

Дякуємо Директору Олені Іванівні, всім Завучам за «віртуальну» організацію 

нестандартного комбінованого навчального процесу, за успішне поєднання 

всіх ланок ліцею, за результативну роботу всіх його учасників. 

Дорога Галина Панасівна! Вам сьогодні найщиріша подяка! Ваша постійна 

материнська опіка це наш батьківський спокій. Простіть нас за всі непорозу- 

міння і проблеми…Ми Вас дуже- дуже любимо, цінуємо, шануємо, і ніколи 

не забудемо! 

Енергію вдячності і любові посилаємо Першим Учителькам наших дітей. Впевнена, вони з позитивом згадують своіх 

учнів, котрі ніколи не стануть для них колишніми… 

Ми вдячні Бібліотекарці - володарці безцінного книгосховища за доступ до друкованих скарбів. Діти іх оберігали дуже 

відповідально, навіть відкривали нечасто. 

Дякуємо працівникам харчоблоку за старанність у виготовленні «смачного» джерела енергіі для дітей, яке було іноді 

аж надто ефективним. 

Спасибі всій невтомній команді Техпрацівників і Охоронців за чисті, світлі, комфортні приміщення і за безпеку. 

Ми щиро вдячні Всім-Всім, хто допомагав нашим дітям зростати, навчатись, мудрішати, мріяти, обирати цілі і йти до 

них…І нехай всі ті цілі стануть досяжними! Нехай всі мріі- навіть, найзаповітніші, найамбітніші - здійсняться! Нехай 

наша батьківська, материнська невичерпна, безмежна, всеосяжна і всеперемагаюча Любов стане вашим надійним обе- 

регом, а ваша порядність і наполегливість - запорукою успіху! 

Божого Благословення вам! 

І хай щастить!Натхнення всім нам! Миру! Добра! І Перемоги! 

І нехай все буде Украіна! 

 
Пархомук Ольга Петрівна 

 

Випуск 2022 
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Настав день, коли наші діти, наші пташенята, стають на крило, щоб злетіти у вись. Попереду — невідомість, 

загадкове майбутнє. Позаду — тихий берег дитинства, до якого ще не раз захочеться 

повернутися. 

Вони ще не до кінця розуміють, що зараз діється. У них сила-силенна 

світлих мрій і сподівань, ейфорія від, нарешті, офіційного визнання їх 

дорослими. Ці 11 років, поряд з ними поряд були і ми, батьки, і шано- 

вні вчителі, що ділились з нашими дітьми знаннями, уміннями, не 

шкодували своїх нервів, часу. Краплина за краплиною наповнювали 

їхні голови та душі вічним і цінним. За це вам низький уклін і велике 

спасибі. Хай щастя завжди супроводить Вас і не обходить людська по- 

вага і шана. А дітям хочеться сказати. Ви вирушаєте у подорож 

життям. Це нелегкий шлях, на якому може бути безліч пасток. Тому в 

кожного з вас за плечима має бути певний багаж зі знань, любові та 

волі до 

праці. Бо життя не терпить гультяїв та дармоїдів. І пам'ятайте головне! 

Де б ви не були, в якій ситуації не опинились - завжди залишайтесь 

Людьми! Бо це основне, чого хотіли навчити вас батьки і вчителі. Мирного неба, здійснення мрій, 

світлого майбутнього вам, наші любі пташенята! 

 
Мазурик Наталія Євгеніївна, мама випускниці 

 

 

 
Випускний —це завжди вирій емоцій для всіх :батьків ,вчителів та випускників. 

Цьогоріч дійство є особливим у всіх значеннях і я рада бути його частинкою.Я хочу 

подякувати не тільки за прекрасно організоване свято від згадки про яке з'являється 

гусяча шкіра ,а й за 

те ,що Ліцей імені Олени Пчілки став мені другим домом з яким аж ніяк не хочеться 

проща- тися, але всьому приходить час. Дякую за екскурсії, свята та уроки. Тут я знайшла 

друзів ,не тільки серед школярів ,а й серед вчителів також та,певне, найголовніше — 

познайомилася з собою. Лепта ,яка була вкладена в кожного з нас , є неоціненною. Дякую 

ліцею за шкіль- не життя! 

 
Валя Бобер 

 
Дорогі вчителі, без вас би ми не стали тими, ким є зараз. Напевно ви пам’ятаєте, якими ми 

до вас прийшли — малими та невпевненими, не знайомими ні з 

чим, можливо, навіть не зовсім готовими до чогось нового; проте ким ми стали зараз… Ви на- 

вчили нас не здаватись та не боятися йти вперед, не зважаючи ні на що, зробили “per aspera ad 

astra” нашим гаслом у житті. Хочемо подякувати вам за пророблену роботу, завдяки вам ми 

йдемо у життя зі значним багажем знань. Ми дуже вдячні за те, що ви нас навчили не тільки 

знань, а й навчили нас життю. Завдяки вам, ми вміємо не тільки радіти перемогам, а й учитись 

на власних помилках, ви навчили нас постояти за себе й не дати в образу. Ми розуміємо скіль- 

ки зусиль ви витратили на нас через усі безсонні ночі, коли ви перевіряли наші роботи, витра- 

чені нерви, коли не все йшло дуже добре. Ми прагнемо виправдати покладені на нас надії та 

досягнути значних висот, щоб ці зусилля не були витрачені марно, досягнути того, до чого ви 

нас вели. 

 
Звичайно, хочу подякувати й своїм однокласникам. Чесно кажучи, за що я завжди любив наш клас, то це за дух певно- 

го змагання (звісно у хорошому сенсі), проте ми завжди були дружніми, завжди, за можливості, були готові допомогти 

одне одному. Дуже шкодую про те, що протягом останніх трьох років ми не можемо нормально зібратись, постійно 

щось нам перешкоджає: чи ковід, чи війна; проте ми, беззаперечно, зробимо це пізніше та, окрім випускного, святку- 

ватимемо й перемогу. 

 
Томчук Дмитро 
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Дорогі вчителі 

 
Сьогодні ми вже випускники, і це наш останній день в рідних стінах школи. Ми хочемо вам подякувати за те, що ви 

проводжували нас на цьому складному та довгому шляху. Зараз перед вами стоять вже не ті маленькі дітлахи, які лед- 

ве вміли читати й не могли запам’ятати ім’я вчителя, перед вами вже дорослі учні, з яких ви виховали справжніх 

особистостей і підготували до складного дорослого життя. Ми дякуємо вам, адже завдяки вашим старанням, можемо 

крокувати життям із честю та впевненістю, маючи за плечима чималий ранець знань. Дякуємо за недоспані ночі, коли 

ви 

перевіряли зошити та не могли розібрати чийсь чудернацький почерк. Дякуємо за щире, тепле серце та підримку, які 

були з нами весь цей час у школі. Ви витратили чимало нервів та сил, щоб зробити з нас справді гідних людей. Сьогодні 

ми від душі дякуємо вам за все, навіть за двійки, які ви нам іноді ставили, адже це завжди мотивувало отримати кра- 

щий результат. Спасибі вам, за невичерпну працьовитість і безмежне терпіння, за світлу віру в можливості кожного 

учня, за велику мудрість і готовність допомогти. Низький вам уклін. 

 
Ваші улюблені учні з 11-а. 

 
Юрків Марта 

 
А вам віриться? Віриться, що завтра нас, 11 класників, тут вже не буде? Не припиняю дивуватись: куди ТАК швидко про- 

летіли шкільні роки? Гірко та прикро на душі, але нічого не вдієш – мусимо прощатися. Дозвольте ж нам сказати своє 

останнє слово! 

 
Вчителі. Ні, не так. Наші шкільні батьки, не вистачає слів, щоб виразити нашу безмежну вдячність за прожитті роки. За 

кожний урок, іноді такий короткий, а іноді аж занадто довгий, за кожне свято, сповнене сміхом та радістю, за кожну 

мирну мить, проведену разом. Спасибі, за те, що крім навчального матеріалу ви навчили нас найголовнішого — бути 

гідними людьми. Окрім розумних речень із сторінок підручника, ви передали нам свій безцінний досвід, настанови та 

мораль, сформували з круглолицих дітлахів справжні особистості. Дуже вдячні за те, що ніколи не переставали вірити 

у нас та наші сили, завжди давали другий шанс та мотивували ставати кращими. Щиро дякуємо, що супроводжували 

нас усі ці роки на тернистому шляху у дорослий світ. Плекаємо надію, що і ми змогли стати чимось особливим у 

вашому 

житті. 

 
Філон Анастасія 

 
Дякую. І дозвольте привітати Вас із завершенням такого важливого етапу в житті. Вірю, що навчання в ліцеї, для Вас 

залишиться хорошим спогадом про безтурботне, щасливе дитинство, що знання, отримані в нашому закладі, неодмін- 

но стануть запорукою вагомих здобутків та допоможуть Вам досягти омріяних вершин. Бажаю реалізувати власні 

здібності і таланти. Успішної Вам долі, будьте гідними творцями свого життя. Ви – майбутнє нашої країни, люди, від 

яких 

залежить, якою стане Україна. Божого Вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, та невичерпної 

енергії! Щасти Вам у всьому! 
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