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Ліна КОСТЕНКО.  

Очима ти сказав мені: люблю 

 
Очима ти сказав мені: люблю.  
Душа складала свій тяжкий екзамен.  
Мов тихий дзвін гірського кришталю,  
несказане лишилось несказанним.  
 
Життя ішло, минуло той перон.  
гукала тиша рупором вокзальним.  
Багато слів написано пером.  
Несказане лишилось несказанним.  
 
Світали ночі, вечоріли дні.  
Не раз хитнула доля терезами.  
Слова, як сонце, сходили в мені.  

      Несказане лишилось несказанним.  

З історії 
 свята 
Як свідчить легенда, 

свято зобов'язане своєю 

появою єпископу 

Валентину, що жив у III 

столітті в Італії: він 

таємно вінчав молодих 

людей, яких із різних 

причин відмовлялися 

з'єднати шлюбними 

узами інші священики. 

Після страти він був 

зарахований 

Католицькою церквою 

до лику святих. Але, на 

думку істориків, 

Валентин не мав до 

закоханих ніякого 

відношення. Учені 

вважають, що коріння 

цього свята язичницьке 

- воно бере початок у 

передвесняних обрядах, 

пов'язаних з 

пробудженням 

природи. 
 
Авторство першої 

валентинки 
приписують герцогу 

Шарлю 

Орлеанському, який 

у 1415 році, 

потрапивши до 

в'язниці і нудьгуючи 

в одиночній камері, 

  Ознаки закоханості: 

 
 Ваша хода стала напрочуд 

легкою, ви не йдете, а 
летите?  

 При одній згадці про цю 

людину пульс постійно 
частішає і пропадає 
апетит?  

  Перехоплює подих при 

одній думці, що  скоро ви 
будете триматися за руки?  

  З'явилося гостре бажання 

втекти удвох на край 
світу, відключивши 
мобільні телефони?  

  Ви перестали чітко 

розрізняти пори року?  

  Абсолютно не пам'ятаєте 

тих днів, коли були 
насамоті, зате кожен день 
разом пам'ятаєте в 
найдрібніших деталях?  

  Із завмиранням серця 

стежите за словами, щоб 
почути довгоочікуванне "Я 
тебе кохаю "?  

Отже, ви закохані! 

А чи закохані учні нашого ліцею 

і чи знають вони, що таке кохання, 

ми вирішили перевірити, провівши 

опитування. І ось що з'ясували:  

На питання Чи вірите ви у 

взаємне кохання?  

156 учнів (64% опитаних) 

відповіли  -ТАК і 87 (36%) - НІ. 

У відповіді на друге запитання: 

«Чи кохаєте ви?” учні 

розділились майже порівну — ТАК 

128 (52%), НІ 115 (48%).  

З тих, кого вже вразила стріла 

Амура,  80 чол. (63%) відчувають 

взаємне кохання.  

Також ми спробували дізнатись, 

скільки закоханих пар об'єднали 

стіни ліцею. Отже, у відповіді на 

четверте запитання 44 учні 

відповіли, що їх кохана людина 

навчається в ліцеї, а це означає, що 

в стінах нашої альма-матер - 22  

закохані пари. 

      Вітаємо всіх закоханих зі 

святом, а тих, кого ще не вразила 

стріла Амура, бажаємо знайти 

свого Валентина чи Валентину вже 

в цьому році. 

На думку ліцеїстів, 

КОХАННЯ це : 

 “чуйність, турбота, нестримність 

двох сердець, які б’ються в 

унісон‖ 

 ―це цілий світ, але ми його 

обіймаємо лише  двома руками‖ 

 ―коли ти не можеш прожити ні 

дня, ні години, ні хвилини без 

коханої людини чи просто без її 

усмішки або погляду‖ 

 ―коли ти кажеш хлопцю, що в 

нього гарна сорочка і він носить 

її щодня‖ 

 ―коли ти живеш життям того, 

кого кохаєш‖ 

 ―розуміння , вірність і довіра між 

двома людьми‖ 

 ―щирі почуття, які роблять світ 

навколо неповторним‖ 

 ―таке відчуття, коли ви дихаєте 

одночасно, сумуєте одночасно, 

рідієте одночасно і сприймаєте 

один одного 

такими, якими є  

насправді‖. 

 

Лютий 2011р. 

          Кохання - це і є велике божевілля чоловіка й жінки.  Пауло Коельйо 
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Часто учні обговорюють, 

наскільки ж це важко вчителям 

щоразу бачити, як учні, до яких 

прив’язався душею, ідуть. Йдуть у 

нове життя, доросліше, важче, з 

новими випробуваннями, новою 

життєвою школою. В один день 

з"являється нова стежина на шляху 

кожного випускника - новий 

навчальний заклад, знову ж нові 

вчителі, предмети, друзі... 

Випускний вечір - найемоційніший 

день із усіх, що є пам’яткою про 

шкільні роки. Це і сльози, і 

посмішки, щирі побажання, 

підтримка, гармонія і затишок, і 

сум, адже не віриться, що все, до 

чого звик за немалий відрізок часу, 

залишається позаду, попереду 

тепер нові випробування, через які 

з гідністю пройде кожен 

випускник завдяки безмежним 

повчанням улюблених вчителів. Не 

один раз кожен випускник ліцею 

буде згадувати свого вчителя, а 

вчитель - учня. Це і сумно, і весело 

водночас. Проте, в кожному 

навчальному закладі існує день, 

що кількістю емоцій навіть 

переважає над випускним вечором, 

- це зустріч випускників. У ліцеї 

вона відбулася 28-го січня. 

Безумовно, це було свято, на якому 

панувала нечувана атмосфера 

щирості, підтримки, любові. Знову 

ж сльози і посмішки, радощі 

зустрічі, історії про життя, про 

шкільні роки, розмови з учителями 

і просто ностальгія.  Кожен 

випускник ліцею, безумовно, 

згадував все, пережите тут - від 

сидіння за першою партою до 

останнього дзвінка, почутого 

наприкінці травня. Випускники 

згадали себе, якими були ще тоді, 

як тільки розпочали навчання у 

стінах такого рідного закладу, а 

ліцеїсти побачили, якими стануть 

через декілька років. Це була 

чудова зустріч,  переповнена 

позитивом. Як приємно, що у 

кожного випускника є шанс 

відновити у пам’яті будь-яку 

дрібничку завдяки отаким-от 

святам! 

                                     З у с т р і ч      в и п у с к н и к і в 

19 січня в Кам’янець -

Подільському ліцеї відбулась 

захоплююча подія: учні 11-го 

класу філологічного профілю 

перевтілились у акторів 

мандрівного театру. Це було 

досить непросто, адже для 

постановки вертепного дійства 

пани та панянки 32 групи не лише 

вчили слова та шукали костюми – 

вони стали справжніми творцями 

вертепної драми, побудувавши 

власний пересувний ляльковий 

театр. Для кращого розуміння 

вертепу вам слід уявити 

двохповерховий будиночок, 

кожний поверх якого має своє 

призначення: на першому ставлять 

інтермедії світського характеру, на 

другому розігрують сюжет 

різдвяного євангельського циклу.  

Захід відбувався у два 

етапи: спочатку вертепом 

насолоджувались учні та вчителі 

ліцею, згодом 32 група 

представила дійство на 

батьківських зборах. Однак подія, 

що сталась у ліцеї, є не просто 

розважальною програмою. Це 

справжній благодійний проект, 

кошти з якого підуть на підтримку 

Кам’янець -Подільського дитячого 

протитуберкульозного санаторію.  

Завдяки ліцейській громаді 

та батькам учнів було зібрано суму 

в розмірі 1800 грн. 

До створення проекту 

долучились такі учні випускного 

філологічного класу: Катерина 

Петрашова, Дарина Носич, Юлія 

Чорненька, Олександра Рудніцька, 

Любов Тимощук, Яніна Бабій, 

Анастасія Осадча, Анна Дихтяр, 

Анастасія Соболь, Ірина Лиськова, 

Анастасія Лабузова, Марія 

Сікорська, Наталія Орлянська, 

Анастасія Чаплигіна,  Тетяна 

Костіна, Дарина Коваль, 

Олександра Бартошко, Вікторія 

Барбанюк, Олена Іващук, Ольга 

Стрельчук на чолі з класним 

керівником Ларисою Орищук. 

Завдяки мандрівному 

театру Кам’янець-Подільський 

ліцей взяв участь не лише в 

благодійному заході, а й 

Благодійний проект ліцеїстів 

        Кохання - то не мистецтво, а наука й техніка.                           Марк Твен  
   



                                       Милосердя не за підручником 
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Новорічні свята вже давно 

позаду, та малечі Орининського 

дитячого будинку  пощастило на 

днях зустріти гостей з 

подарунками. Це були не Дід 

Мороз зі Снігуронькою, не 

Миколай, не дядечки в дорогих 

костюмах з телекамерами, а 

звичайні дівчата і хлопці – учні 11 

класу суспільно-гуманітарного 

профілю Кам’янець-Подільського 

ліцею. Дитячий одяг, іграшки, 

книжки, спортивний інвентар 

стануть у нагоді вихованцям 

дитбудинку. Ліцеїстів найбільше 

вразили щирі усмішки малят та 

яскравий блиск їхніх оченят. Ця 

зустріч була зворушливою, бо 

ніхто не залишився байдужим.             

Учні 34 групи дякують усім, хто 

долучився до акції, за душевну 

щедрість та теплоту сердець. 
                                                                                              

Марія Голумбовська, 

                                      Інтерв’ю з цікавою людиною                         

    Працювати —  -             
в  рідний ліцей     
   Більшість учнів ліцею вже 

замислились про майбутню 

професію. Проте далеко не всі з 

них підуть навчатися у 

педагогічний ВНЗ. І ще менше 

повернуться працювати за 

спеціальністю в рідний навчальний 

заклад. 

Сьогодні у нашому ліцеї 

працюють люди, які не лише 

успішно його закінчили,  а й 

повернулися у рідні стіни вже в 

якості вчителів: це Смольницький 

Ю.М., Чайковська О.В. і Гай Ю.Б. 

У нас завжди не вистачає часу 

поспілкуватися з учителями в 

неформальній обстановці, 

дізнатися про їхнє життя, про них 

самих. Пропонуємо вашій увазі 

інтерв'ю з Гай Юлією Борисівною, 

вчителем 

економіки і 

математики. 

— Доброго дня, 

Юліє Борисівно! 

Скажіть, чи 

змінилося щось у 

ліцеї з того часу, 

як ви його закінчили? 

   Гай Ю.Б. : Відбулося багато змін. 

Зокрема змінився склад учителів, сама 

будівля ліцею набула естетичнішого 

вигляду: зроблено косметичний 

ремонт та збільшено кількість 

аудиторій. 

З приходом нових учнів змінилася й 

атмосфера але для мене вона 

назавжди залишиться рідною та 

приємною для душі! 

- Які у вас були улюблені предмети 

і, якщо не секрет, учителі? 

 Ю.Б. :  Я, напевне, назву всіх 

учителів, які в мене викладали, тому 

що вони для мене найкращі і я усіх їх 

дуже люблю. 

     А щодо улюблених предметів - я 

завжди обожнювала навчатись, тому з 

радістю йшла на кожний урок. І 

взагалі, всі предмети та вчителі у 

ліцеї — найкращі! 

-Хто був вашим класним 

керівником? Декілька слів про 

нього. 

Ю.Б. :  Моїм другим батьком 

був Коваль Ярослав Євгенович. 

Це вчитель-друг. Він завжди з 

розумінням ставився до дітей, 

проте іноді й сварив. 

Незважаючи на це, про нього 

залишилися лише приємні 

враження. 

Чому Ви обрали професію 

учителя? 

      Ю.Б. :  Доля..., це доля!  А 

взагалі, історія цікава тим, що коли 

я навчалась в університеті, у  ліцеї 

несподівано з'явилась вакансія на 

посаду вчителя економіки . Директор 

ліцею запропонувала цю роботу  

мені, і я, не вагаючись, погодилась. 

Згодом мені вдалося поєднувати і 

роботу, і навчання. Та найцікавіше 

полягало в тому, що я навчала дітей, 

які були всього на 3 роки молодші за 

мене. 

-Ми знаємо, що у минулому році 

Ви як класний керівник 

випустили свій перший клас. Чи 

підтримуєте Ви зв'язок із 

колишніми учнями? 

Ю.Б. :  Так, звичайно. Я часто 

користуюся соціальною мережею, 

тому нерідко листуюся з 

колишніми учнями. Іноді вони 

самі мені телефонують, аби 

отримати доцільні поради. 

 

- Які Ваші захоплення чи хобі ? 

 

Ю.Б. :  ... Та їх багато. Зокрема мені 

подобається мистецтво, історія та 

різноманітні персоналії. 

 

-Незабаром свято - День святого 

Валентина. Чи святкуєте Ви 

його?  

Кохання - єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього.   

                                                                                                                    Оноре де Бальзак  
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Знайомство зблизька      
       Створивши рубрику ―світське 

життя‖, ми — члени редколегії —

вирішили розпочати роботу 

рубрики з цікавих інтерв'ю з 

учителями. Адже наші учителі такі 

різні...          Різні у них і погляди 

на життя, різні і смаки.  Думаємо, 

що і читачу буде теж цікаво 

дізнатись про 

кожного із них. 

    У цьому випуску 

на наші питання 

відповідає Демчук 

Галина 
Богданівна —  

заступник 

директора з науково-методичної 

роботи. 

        Галина Богданівна чи є у Вас 

улюблені фільми?І якщо так, то 

які? 

Г.Б.:Історичне кіно. Взагалі, я 

люблю фільми, у яких показані 

особистості. Також люблю такі 

фільми, які змушують замислитись 

над сутністю людини. Іще, 

напевне, психологічні фільми. З 

улюблених картин можу 

виокремити такі:"Левине 

серце","Гладіатор". 

М: Який у Вас улюблений актор/

актриса? 

Г.Б:Богдан Ступка. Я особисто з 

ним знайома, і це дуже світла, 

цікава і глибока людина. А з 

зарубіжних - Річард Гір, Джулія 

Робертс, Мел Гібсон. 

М: Ви вчитель літератури. Тому 

не можу не задати Вам питання 

щодо Ваших уподобань до 

авторів. Який Ваш улюблений 

письменник? 

Г.Б.: Однозначно, це 

Коцюбинський. Тому що всі його 

твори наповнені якимось світлом і 

позитивом. 

М: До сучасної літератури як 

ставитесь? 

Г.Б:    Напевно, Пауло Коельйо, 

Зюскінд("Парфюмер") . 

М: Яка Ваша улюблена музика? 

Г.Б.: Раніше і попсу слухала, і таке 

інше. Зараз все більше слухаю 

класику. 

М: Перейдімо від духовної 

культуру до мирських радощів. 

Які страви полюбляєте? 

Г.Б.:Ой, навіть не знаю.  

М:Солодке любите? 

Г.Б.: Ні!!!!Зовсім не люблю усі ці 

тортики,цукерочки та інше 

(сміється). Я більше всяку 

екзотику люблю. Я можу їсти усіх 

жучків, черв’ячків, гадючок 

смажених. 

М: У вас багато вільного часу? 

Г.Б.: Я взагалі вважаю,що такого 

поняття не існує. Вільний час - це 

коли людина нічого не робить. Я ж 

постійно у справах. 

М: Хобі якесь Ви маєте? 

Г.Б:Так. Я дуже люблю 

подорожувати. 

М: Виникає логічне запитання: 

де Ви вже були, і де хочете 

побувати? 

Г.Б: Була багато де. Об’їздила 

майже усю Україну. Була на 

місцях язичницьких святинь. За 

кордоном - у Польщі. Мрію 

побувати у Парижі, Венеції, 

Шотландії.  

М:, Як представник біологічного 

профілю, не можу не спитати: 

Як Ви відноситесь до тварин, і  

чи є у Вас який-небудь 

улюбленець? 

Г.Б.: На жаль, зараз нікого немає. 

А коли маленькою була, і песики,і 

котики були. У дитинстві я 

вирізнялася впертістю, могла 

втекти з дому і заховатися на 

вишні. Так ось, мій песик Дружок 

сидів під цією вишнею і вартував 

мене, допомагаючи батькам знайти 

мене. Більше всього обожнюю 

КОНЕЙ(Галина Богданівна 

пройшла курс верхової їзди — 

прим.авт.)Також собак люблю. І 

дуже поважаю дворняжок, 

                                Світське життя  

Уже не перший рік ліцей посідає 

перше місце у Кам’янці-Подільському  

за кількістю переможців предметних 

олімпіад. Наші учні беруть участь у 

різноманітних олімпіадах, конкурсах, 

пишуть наукові роботи і, як правило, 

відмінно їх захищають. 2010-2011 

навчальний рік поповнив ліцейську 

скарбничку багатьма новими 

перемогами (див.табл. С.5-6). 

        Ми вирішили поговорити з  

учасниками олімпіад, і вони були 

максимально щирими з нами. 

Спілкуючись з такими учнями, як 

Анастасія Лєнська(11гр.), Лоліта 

Побережна (12 гр.), Лев Сергєєв (13 

гр.), Вікторія Іванюк (14 гр.), Анна 

Івасюк (21 гр.), Аріна Сафроняк (22 

гр.), Влад Островський(31гр.), 

Вікторія Борідко (33 гр.) та ін., ми 

дійшли висновку, що усі вони 

бажають поєднати своє життя із 

обраними профілями. І для кожного 

олімпіада – це однозначно гарний 

досвід. Цікавий факт: усі наші 

співрозмовники вбачають секрет своїх 

перемог у         натхненній роботі 

вчителів-наставників. Подяку їм ми 

почули з уст усіх учнів. Власну 

формулу успіху відкрила нам Лоліта 

Побережна:  

«НАПОЛЕГЛИВІСТЬ+БАЖАННЯ= 

УСПІХ». 

       А тепер ми зазирнемо у 

позашкільне життя учнів. Наша 

обдарована молодь ніколи не знехтує 

вільним часом і проведе його 

якнайяскравіше. Дехто обожнює 

проводити час з друзями чи 

відвідувати спортивні секції, як Аріна 

Сафроняк (22 гр.) та Анна Івасюк 

(21гр.),  або захоплюватись світом 

фотографії як Олексій Сірий  (31 гр.).  

Досягнення в навчанні розвивають їх 

не лише інтелектуально, а й духовно. З 

відповідей олімпійців ми зрозуміли, 

що для них матеріальні винагороди є 

менш цінними, адже, як висловився 

Влад Островський: «саме дружба і 

любов сім’ї є найбільшою 

винагородою». 

              Кохання не плямують дружбою. Кінець є кінець.                            М.Ремарк     



 

№  

п/п 

П.І.П. 

Місце 

Клас/група Вчитель 

англійська мова 

1. Барбанюк Вікторія Ігорівна ІІІ місце 11/32 Сцисловська О.І. 

2. Будзінський Максим Костянтинович І місце 11/32 Піщук Н.А. 

3. Іванюк Юлія Олегівна І місце 11/34 Соболь О.В. 

          

1. Бойко Анна Дмитрівна ІІ місце 10/22 Соболь О.В. 

2. Сафроняк Аріна Сергіївна І місце 10/22 Піщук Н.А. 

          

1. Прокопенюк Антоніна Іванівна І місце 9/112 Сцисловська О.І. 

3. Побережна Лоліта Олегівна І місце 9/12 Паладійчук Н.О. 

німецька мова 

1 Клічановська Анастасія Едуардівна   10/22 Ліпман О.В. 

2. Цісар Анастасія Сергіївна   10/22 Ліпман О.В. 

іспанська мова 

1 Назаренко Наталія Дмитрівна І місце 11/32   

українська мова та література 

1. Бевз Марія Олегівна ІІІ місце 9/12 Пристай Л.Й., Гнатюк Т.М. 

2. Заморська Олександра Михайлівна ІІІ місце 9/12 Мироненко О.Г., Гнатюк Т.М. 

  

1. Бойко Анна Дмитрівна ІІІ місце 10/22 Пристай Л.Й., Демчук Г.Б. 

2 Кушнір Інна Олегівна І місце 10/22 Пристай Л.Й., Демчук Г.Б. 

          

1. Павлевич Катеринва Іванівна ІІ місце 11/32 Орищук Л.М. 

історія 

1. Решетнік Андрій Олександрович ІІ місце 9/14 Пристай А.В. 

2. Селезньов Андрій Юрійович І місце 9/14 Пристай А.В. 

          

1. Джигалюк Владислав Васильович ІI місце 10/24 Атаманчук С.І. 

2. Андрухович Вікторія Валеріївна І місце 10/24 Атаманчук С.І. 

          

1. Корчинський Антон Віталійович ІII місце 11/34 Пристай А.В. 

математика 

1. Карабін Віталій Орестович IIІ місце 11/31 Левицька Г.О. 

2. Островський Владислав Олексійович ІII місце 11/31 Левицька Г.О. 

          

1. Волощук Марія Григорівна І місце 10/21 Стремінська І.Д. 

          

1. Ярема Богдан Ростиславович ІI місце 9/111 Роляк М.В. 

4. Лєнська Анастасія Михайлівна І місце 9/11 Московчук Г.Д. 

інформатика 

1. Ярема Богдан Ростиславович ІI місце 9/111 Аносов Д.О. 

          

1. Вдовичинський Дмитро Михайлович ІII місце 11/31 Аносов Д.О. 

2. Сірий Олексій Олександрович   11/31 Аносов Д.О. 

економіка 

1. Івасюк Анна Михайлівна ІI місце 10/21 Гай Ю.Б. 

2. Івасюк Марія Михайлівна ІII місце 10/21 Гай Ю.Б. 

3. Мельник Дарія Сергіївна І місце 10/21 Гай Ю.Б. 

          

1. Бесарабчук Анастасія Геннадіївна IІ місце 11/31 Гай Ю.Б. 

2. Карабін Віталій Орестович ІII місце 11/31 Гай Ю.Б. 

3. Павлуненко Костянтин Миколайович І місце 11/31 Гай Ю.Б. 

фізика 

1. Сірий Олексій Олександрович І місце 11/31 Смольницький Ю.М. 

2. Гаджук Сергій Анатолійович ІI місце 11/31 Смольницький Ю.М. 

3. Погоржельський Валерій В’ячеславович ІI місце 11/31 Смольницький Ю.М. 

          

1. Волощук Марія Григорівна ІI місце 10/21 Коваль Я.Є. 

          

1. Ленська Анастасія Михайлівна ІII місце 9/11 Коваль Я.Є. 

2. Лобашов Іван Ігорович І місце 9/11 Коваль Я.Є. 

3. Сергеєв Лев Геннадійович ІI місце 9/13 Коваль Я.Є. 
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        Коханню всього мало. Воно має щастя, а хоче раю, має рай - хоче неба. О люблячі!               

           Усе це є у  вашому коханні. Зумійте тільки знайти.                                            Віктор Марі Гюго  
   



астрономія 

1. Слюсарчук Владислав Володимирович ІI місце 11/31 Смольницький Ю.М. 

2. Федоров Павло Олегович ІІI місце 11/31 Смольницький Ю.М. 

географія 

1. Бесарабчук Анастасія  Геннадіївна IIІ місце 11/31 Матвійчук Т.М. 

2. Островський Владислав Олексійович І місце 11/31 Матвійчук Т.М. 

          

2. Підопригора Олена Олександрівна ІII місце 10/23 Матвійчук Т.М. 

          

1. Почапинський Нікіта Максимович І місце 9/13 Матвійчук Т.М. 

2. Бакай Анна Вікторівна ІII місце 9/13 Матвійчук Т.М. 

3. Мазурчак Олександр Олегович ІI місце 9/12 Матвійчук Т.М. 

біологія 

1. Борідко Вікторія Анатоліївна І місце 11/33 Соболь В.І. 

2. Бірюкова Катерина Ігорівна IIІ місце 11/33 Соболь В.І. 

          

1. Підопригора Олена Олександрівна І місце 10/23 Новаковська В.С. 

    
      

1. Почапинський Нікіта Максимович І місце 9/13 Соболь В.І. 

право 

1. 
Гузій Максим Ігорович ІII місце 11/34 Машталер В.Б.. 

2. 
Іванків Лілія Ярославівна ІI місце 11/34 Машталер В.Б. 

3. 
Охотнікова Ірина Володимирівна ІII місце 11/34 Машталер В.Б. 

  
Горбатюк Ілона І місце     

          

1. Талалай Андрій Славомирович І місце 10/24 Машталер В.Б. 

2. Маланчук Юрій Борисович ІI місце 10/24 Машталер В.Б. 

  
        

1. Іванюк Вікторія Вікторівна ІI місце 9/14 Машталер В.Б. 

2. Малищук Іванна Іванівна ІII місце 9/14 Машталер В.Б. 

3.  Левицька Олена Олегівна   9/14 Машталер В.Б. 

хімія 

1. Борідко Вікторія Анатоліївна І місце 11/33 Ніколайчук В. І. 

          

2. Сергеєв Лев Геннадійович І місце 9/13 Врублевська Л.О. 

педагогіка і психологія 

1. Бучковська Юлія Олександрівна І місце 11/34 Рудик Л.І. 

екологія 

1. Підопригора Олена Олександрівна ІІ місце 10/23 Новаковська В.С. 

          

1. Големберг Майя Олександрівна І місце 11/33 Соболь В.І. 

2. Катрій Владислав Богданович ІІ місце 11/33 Соболь В.І. 

російська мова 

1. 
Чаплигіна Анастасія Андріївна 

І місце 11/32 Мироненко О.Г. 

3. Гнатюк Марина Миколаївна   9/12 Пристай Л.Й. 

Світова література 

1 Рудніцька Олександра Олександрівна І місце 11/32 Мироненко О.Г. 

2 Кушнір Інна Олегівна ІІ місце 10/22 Шликова В.В. 

          Ст.6                                                                                                        Лікейський 

             Кохати - це не значить дивитися один на одного, кохати - це значить 

разом дивитись в одному напрямку.                                                Антуан де Сент-Екзюпері  
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     Геніальний  
             архітектор 

Антоніо Гауді-і-Корнет, 
який народився 25 червня 1852 р. в 

іспанському містечку Реусі, що у 

Каталонії, справедливо вважається 

одним з найвидатніших архітекторів 

світу останніх двох століть. Від діда-

прадіда чоловіки його родини 

займалися виготовленням котлів. 

Пізніше сам Гауді говорив, що витоки 

особливого бачення предметів у 

просторі, вирішення майже 

віртуальних проблем, що виникають 

при цьому, кри-ються головним чином 

у родинній спе-ціалізації майстрів 

котельної справи. Адже будь-який 

предмет він «будував» «без 

необхідного звернення до графічно-го 

зображення», тобто без попереднього 

креслення. 

 Найвеличнішим творінням            

Гауді, якому він віддав сорок років 

свого Життя, став Храм Спокути 

Гріхів, при-свячений вшануванню 

Святого Сімейства. Головне 

призначення Храму, що з усіх боків 

оточений прекрасними садами, - стати 

місцем, де люди змогли б не тільки 

спілкуватися з Богом, а й відпо-

чивати, отримувати певні знання, 

насолоджуватися душевним спокоєм. 

Храм Святого Сімейства —  

грандіозна споруда, що являє собою 

базиліку, що складається з п'яти 

поздовжніх і трьох поперечних нефів, 

відповідно 90 м завдовжки і 60 

завширшки. Храм оточений подвір'ям, 

яке поєднує три величезні фасади, що 

слугують входом до нього. Зі сходу - 

це портал Різдва, із заходу — Страсті      

Господні, південний фасад має назву 

Слави. У плані храм являє собою 

католицький хрест, над самою 

серединою хреста споруджено башту 

заввишки 170 м, що символізує образ 

Ісуса. її оточують ще чотири башти — 

симво-ли чотирьох євангелістів. Над 

вівтарною частиною - апсидою 

височить башта, присвячена 

Богоматері. Храм здається величезною 

мереживною прима-рою із 

сталактитів, що нібито виростають із 

землі прямо на очах. 

Будівництво Храму Святого 

Сімей-ства розпочали ще у 1876 р., 

проте він і до сьогодні 

недобудований. На запитан-ня, коли 

ж буде завершено будівництво, сам 

Гауді відповідав: «Мій замовник не 

поспішає». Антоніо Гауді трагічно 

заги-нув у 1926 р., коли храм було 

збудовано приблизно наполовину. 

Однак роботи тривають. Це 

зумовлено бажанням наро-ду, який 

постійно вносить пожертвування у 

вигляді спадщини та заповітів. 

З усього світу приїжджають 

люди до Барселони, щоб на власні очі 

побачити це фантастичне диво — 

храм, присвяче-ний Ісусу, Марії та 

Йосифу, Святому Сімейству з               

Назарета, що уособлює в собі Віру й 

Надію, відтворену в Любові, яка 

звернена до Творця і символізує 

єдність усіх людей на землі. 

 Портрет ліцеїста 
-   дев’ятиклассника 
        У нашому ліцеї навчаються 

майже 400 учнів. Так хотілося б 

познайомитися з кожним поближче, і 

написати у газеті про кожного хоч б 

кілька рядків! Але учнів занадто 

багато. У процесі міркування над цією 

проблемою   в голову прийшла ідея: а 

чому б не познайомитися окремо з 

кожною паралеллю? У цьому випуску 

«Лікейського саду» на наші запитання 

відповідають учні дев'ятих класів. 

       Отже, улюблені книги 

дев’ятикласників: в основному це 

детективи (Артур Конан Дойл,   

Агата Крісті) і романи про кохання 

(Маргарет Мітчелл “Віднесені 

вітром”, Ш.Бронте “Джен Ейр”, 

К.Маккалоу  “Ті, що співають у 

терні” ). Є серед учнів шанувальники 

«Сутінкової саги», “Гарі Потера”, а 

також книг сучасних авторів — таких 

як,  Ден Браун,             Пауло Коельйо, 

Ірена Карпа. Дуже приємно 

відзначити, що є серед  

дев'ятикласників ті, хто вибирає 

наукові журнали та історичні романи, 

а також шанувальники Ж. Верна, 

Джека Лондона, Д.Дефо, О. Уайльда 

(“Портрет Доріана Грея”, і М. А. 

Булгакова («Майстер і Маргарита»).  
      З фільмів найбільше 

шанувальників завоювали 

“Щоденники вампіра” «Сутінки», 
від них майже не відстає ―Крок 

вперед”, “Поспішай кохати” і 

“Реквієм по мрії”. Багато 

дев'ятикласників люблять  комедії 

(“Про що говорять чоловіки», «Один 

дома») і фільми жахів (“Обитель 

зла”, “Затягни мене в ад”, «Містер 

Ніхто»). Також у відповідях 

неодноразово прозвучали фільми 

«Хатіко», «Початок», і «Гаррі 

Поттер». Є серед дев'ятикласників і 

любителі серіалів (.«Інтерни»).  

         У музиці учні віддали перевагу 

таким напрямкам, як рок (хард-рок, 

панк-рок ), декор,  метал, а також є 

шанувальники репу,  клубної  і поп-

музики. Популярними є і вітчизняні 

гурти: ―Океан Ельзи‖, ―ВВ‖ і ―Друга 

ріка‖. 

           А як учні дев'ятих класів 

люблять проводити вільний час? 

Приємно що перше місце посідає не 

Інтернет, а прогулянки і спілкування з 

друзями. Друге місце справедливо 

посіла всесвітня мережа. Ще б пак - 

там і фільми, і музика, і спілкування, і 

море цікавої інформації. Спорт  і танці 

також посідають далеко не останнє 

місце в списку улюблених занять. 

Переважно це футбол, баскетбол, 

теніс, катання на скейті, бальні танці.  

І це здорово, адже всім відомо: рух  - 

це життя! 

         Ще дев'ятикласники люблять 

читати (яку саме літературу читати - 

ми вже знаємо), грати на музичних 

інструментах,   в комп'ютерні ігри , 

слухати музику і дивитись телевізор.  

       Кілька учнів сказали, що у вільний 

час  найбільше люблять спати - ну що 

ж, це теж важлива частина життя, і для 

здоров'я повноцінний сон 

просто необхідний. 

                                                                                    Колонка редактора                          

    Кохання перебільшує. В цьому його сила - і його слабкість, джерело його ілюзій і 

розчарувань.                                                                                                                          Реньє  
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З життя нашої школи… 
 

Багато учнів 11 класу переконані, що в них спить геній. Але 

вони не знають, що з кожним днем все міцніше. 

Учням старших класів з недавніх пір дуже подобається наука 

філософія. Особливо вислів, який ніби належить Сократу "Я 

знаю, що я нічого не знаю" 

Дізнавшись, що близько 27 тонн космічного пилу падає на 

Землю щодня, а за рік це більше 10000 тонн пилу, учні деяких 

класів взагалі припинили прибирання в своєму кабінеті. А й 

справді – навіщо даремно витрачати час?  

Набагато покращилося відвідування школи, відколи в фоє на 1 

поверсі поставили тенісний стіл. Це і зрозуміло  – нарешті є чим 

зайнятися в школі деяким учням. В зв’язку з цим у нас є ще 

краща пропозиція – поставити тенісні столи у класних кабінетах. 

Тоді і відвідування уроків зросте також.   

 Кінділевич Росіна 

учениця 13 групи 

        Світло, що гріє вічність 
 
        Воно невидиме, його відчуваєш, не завжди 
розумієш, що воно таке, але воно існує, і ми 
глибоко вдячні йому за це. Святе почуття, 
дарунок небес, примха долі, влучний постріл 
Амура чи просто сліпота - ніхто не знає. Скільки б 
не роздумували філософи, романтики, 
кінорежисери, актори аби дати йому точне 
визначення, проте нікому це не вдається. Для 
кожного кохання різне: в когось це море сліз, 
нервів, розчарувань, в  когось — політ між небом 
і землею, в когось безмежне щастя, довіра, 
затишок, а в когось — просто доля... Що б воно 
не було таке насправді, всі впевнені: любов - це 
світ, те, що утримує його, вселяє в нього життя, 
надію, віру. Спочатку воно закрадається в самий 
кутик серця, живе собі там самотою певний час. 

Починає проростати, несучи в кожному паростку 
клаптик світла, роблячи наші думки все 
світлішими, все теплішими. На душі легко - що 
може бути краще? Та ні, інколи любові надто 
сумно в серці, вона хоче думати, бачити, 
говорити, дихати... І вона розпочинає свою 
екскурсію - гуляє думками, зазирає в очі, 
роблячи нас сліпими при цьому, додає в кожне 
слово краплинку ніжності, заважає рівномірно 
дихати, бешкетує. А ми,  збентежені, не 
розуміємо, що коїться, адже щось так заважає, 
відволікає від буденних справ. Кохання то 
кохання. Коли в навушниках починають грати 
давно забуті мелодії, коли змінюєш фонові 
малюнки в телефоні по триста разів на день, 
коли починаєш писати вірші і звертаєш увагу на 
те, скільки закоханих пар гуляє вечірніми 
вуличками, коли ставиш на мелодію будильника 

Постійна 

 рубрика 

Шкільні прикмети 
 

 Добре, якщо зустрінеш директора, але на вулиці 

 Погано, якщо зустрінеш директора на вулиці, але 

під час уроків 

 Добре, якщо вчитель захворів і не прийшов у школу 

 Погано, якщо учитель захворів, але прийшов у 

школу 
 

Анекдоти 
 
 
                       *** 

- Діти, давайте знайомитися.    

   Розкажіть, наприклад, хто у  кого в сім'ї самий старший? 

- У мене в сім'ї бабуся. 

- А у мене дідусь. 

- Пра-пра-пра-пра-прабабушка. 

- Але це ж неможливо! 

- Мо-мо-мо-мо-можливо.  
 

    Ткачук Анфіса 
учениця 13 групи 


