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·  1 – День сміху;  Міжнародний день птахів 

·  7 – Всесвітній день здоров‘я. 

·  12 – Всесвітній день авіації і космонавтики. 

·  16 – Український день  навколишнього середовища 

·  22 – Всесвітній день Матері-Землі. 

·  23 – Всесвітній день книги. 

·  26 – День Чорнобильської трагедії (1986)  

 

 

ТРАВЕНЬ 
8  — Міжнародний день Червоного Хреста 

·  9 – День Перемоги; День Матері 

·  15 – Міжнародний день родини; Міжнародний день 

захисту клімату 

·  21 – День Європи. 

24 — День парків 
·  31 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням  

Яресько Я. 
 

День Перемоги 

 

Смак незабутній перемоги 
Лунає досі у серцях. 
Блиск переможної дороги 
Дарує радість у роках. 
Вони пройшли, вони здолали 
Той шлях, жорстоких ворогів, 
Неприязнь долі подолали, 
Знайшли себе серед снігів, 
Серед пустельних бур змагались, 
З дощем і зливою злились. 
Роки пройшли, вони лишились, 
Вкраїну захищать клялись. 
Під свистом куль ішли до цілі. 
І вибух бомб, снарядів дзвін 
Їм додавали сил у полі. 
І далі йшов з вогнем загін 
До перемоги, щоб відбити 
Фашистів зло, звільнити світ 
Від окупантів, щоби жити 
Змогли спокійно, край щоб квіт. 
Героїв мало вже лишилось, 
Покрила скроні сивина, 
А щастя у серцях з'явилось, 
Лише в душі гримить війна. 
На грудях ордени, медалі, 
В строю їх чутно тихий дзвін. 
Нам ветерани спасли долі – 
За це їм наш низький уклін. 
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 Або людство покінчить з війною, або війна покінчить з людством       Джон Кеннеді  

 Що для нас 

війна 

 
 
І виростають покоління, 

Котрі не чули тишини. 

О,найстрашніше з 

літочислень 

Війна - війною - до війни! 

 (Л. Костенко) 

 

 

В історії кожного народу є   

події, про які не можна говорити без 

завмирання серця. Такою для нас є 

подія початку Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 рр.  

Увечері 21 червня 1941р. 

німецько-фашистське командування 

за наказом Гітлера оголосило 

умовний пароль "Дортмунд". Це був 

сигнал до нападу на Радянський 

Союз. О  3 годині 30 хвилин 22 

червня 1941р. радянським військам у 

прикордонній зоні було завдано 

потужного артилерійсько-

мінометного удару. Різні часи, різні 

масштаби, різна зброя - залишилася 

сутність. Адже війна - це лихо, 

незалежно від того, визвольна вона 

чи загарбницька, бо страждають 

прості люди, плачуть матері і вдови, 

зростають сиротами діти. І думаєш: 

"Господи, чого людям треба? Адже 

світить в небі сонце, росте в полях 

хліб. Люди народжують дітей, 

створюють симфонії і поеми, 

роблять наукові відкриття"… Тільки 

б служили ці відкриття миру, а не 

справі знищення. 

 Очі ветеранів не такі, як 

наші. В їхніх очах щось таке, що 

неможливо описати, не існує ж бо у 

світі такого слова, яке б несло в собі 

те, що вони бачили, скільки вони 

пережили, і ті страшні звуки, які 

доводилось їм чути. Війна - це 

страшно, дійсно, дуже страшно. І 

пощастило нам, що бачили її лише 

на кольорових екранах, а не на 

власні очі; що чули про неї з уст 

ветеранів, а не чули її гуркіт 

насправді; що народились і живемо в 

часи незалежності, досягнутої такою 

дорогою ціною нашими прадідами.  

 "...Літо 1943 року. До 

Курської дуги з обох сторін 

стягувалися війська. Фашистська 

Німеччина планувала тут взяти 

реванш за розгром під Сталінградом. 

І затишшя на фронті, яке панувало 

ще з квітня, вістило тяжкі бої. Перед 

радянським генеральним штабом 

стояло чимало нагальних питань: 

напрямок головного удару 

противника, чисельний склад військ, 

їх мобільність і озброєність, які 

військові з‘єднання дислокуються 

проти наших частин. Всі ці дані 

належало з'ясувати  нашій розвідці. 

Тому щоночі то в одному, то в 

іншому місці лінію фронту 

непомітно пересікали розвідгрупи. І 

серед них декілька автоматників під 

командуванням старшини 

Брищука..." ("Корчагінець", 27 січня 

1979 року). Із внуком старшини 

кавалерійської розвідки Брищука 

Трохима Івановича ми мали розмову, 

він нам розповів багато цікавих, та 

одночасно страшних речей. Трохим 

Іванович Брищук мав 2 ордена 

Слави за виконані завдання: 1 - 

розвідка інформації про операцію 

противника "Цитадель", 2 - підрив 

залізничого мосту у той момент, 

коли обидва  бронепоїзди німців 

підійшли по лінії оборони (таким 

чином вони були відрізані від своєї 

заправочної бази). Третє завдання - 

викрадення німецького генерала - 

було провалено через помилку 

попередніх розвідданих про 

місцезнаходження генерала. Якби 

розвіддані не були помилковими, 

завдання було б виконане, а, отже,  

Трохим 

Іванович 

Брищук 

отримав би 3 

ордена Слави - 

і тоді йому б 

присвоїли 

звання Героя 

Радянського 

Союзу. Проте 

так не сталося, 

хоча й він 

цілком 

заслуговував того. Внук Трохима 

Івановича каже: 

"Мій дід мав дуже спокійний 

характер. Він ніколи ні на кого не 

кричав, говорив суворо, але 

спокійним тоном. Що цікаво, чому 

він не курив? Одного разу недалеко 

від фашистського табору на пеньку 

лежали цигарки. Ну і як це ж - не 

спробувати ті такі дорогі німецькі 

цигарки, а всередині тих сигарет так: 

тютюн-порох-тютюн. Після того мій 

дід більше не курив. Він міг багато 

разів померти, але завжди знаходив 

вихід із ситуації. Таким чином він 

пройшов через всю війну і був у 

Берліні на момент підняття прапора 

Радянського Союзу. Після 

закінчення війни не пішов в армію - 

пішов працювати на "гражданку". 

Такою була наша розмова з 

онуком старшини кавалерійської 

розвідки Брищука Трохима 

Івановича. 

         Хоч надворі і ХХІ 

століття, проте де-не-де війни 

існують і до       сьогодні, що змушує 

знову ж подумати і згадати, через що 

пройшли наші прадіди, яким 

вогняним, палаючим шляхом вони 

йшли і як болюче досягнули 

перемоги - такої гідної, такої 

довгоочікуваної.  

Ми пам‘ятаємо, що було у 

1941-1945рр.. Наші серця 

завмирають, коли ми дивимося 

військові фільми чи перечитуємо 

інформацію про ту страшну подію. 

Ми пам'ятаємо, і в честь нашої 

пам"яті 9 травня кожного року, 

починаючи з 1965-го, святкуємо 

День Перемоги, який дотепер є 

державним святом в Росії, 

Казахстані, Білорусі, Україні, 

Азербайджані та Узбекистані. 

Давайте ж не забувати все, що було 

зроблено для нас, і помічати всю 

бездонність щастя у житті, у країні, 

де не точаться війни.  

 І хочеться звернутися до 

усіх землян словами відомої пісні: 

 

Убийте війну, 

прокляніте війну, 
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Війна - всього-на-всього ганебна втеча від проблем мирного часу.  Томас Манн                                                                                                            

 

ТУРНІР ЗНАВЦІВ ПРОФЕСІЙ 
11 березня 2011 року за право 

взяти участь у півфіналі турніру 

змагалися чотири команди: НВК №13, 

16, 9 та ліцей.  

У жартах, мініатюрах, віршах, 

піснях учасники розкривали 

особливості різних професій, 

використовуючи свій артистизм, 

музикальність оригінальність. 

Переможцем стала команда ліцею 

"Козирні піпли".  

17 березня в приміщенні центру 

"Дозвілля" факультету військової 

підготовки державного університету 

ім.  І. Огієнка відбувся третій 

півфінал, де за право участі у фіналі 

турніру знавців професій змагалися 

шість команд-переможниць 

вибіркових етапів:  

"Фреш" (Віньковецький район), 

"Стиляги" (Чемеровецький район), 

"Профі" (Новоушицький район),  

"ДПСНИК" (Дунаєвецький район),  

"Гарячі голови" (Кам'янець-

Подільський район) та "Козирні 

піпли" (м.Кам‗янець-Подільський). 

Кожна команда мала своє обличчя, по-

особливому видалялася 

винахідливістю,  кмітливістю та 

дотепністю. Яскраве дійство 

захопило не тільки глядачів, а й журі. 

Кубок переможця півфіналу дістався  

команді  "Козирні піпли" Кам‗янець-

Подільського ліцею(члени команди: 

Павло Федоров Владислав Слюсарчук, 

Костянтин Латошкін, Катерина 

Павлевич, Дмитро Соломко, Олена 

Іващук, Катерина Петрашова, 

Ростислав Шаркевич, Максйм Гузій, 

Олександра Рудницька).  Учні цікаво 

та оригінально презентували професії  

педагога і кухаря.  Впродовж змагань 

відчувалась командна гра та «гаряча» 

підтримка вболівальників. 

Активно готували команду до 

півфіналу студенти IV курсу при

родничого факультету Кам'янець-

Подільського державного універ

ситету  ім. Огієнка Володимир Черняк 

та Олександр Бондарчук.  Всі 

учасники турніру отримали грамоти та 

подарунки від служби зайнятості. 

Сподіваємось, що турнір 

подарував його учасникам не тільки 

приємні хвилини спілкування, але й 

стане одним із відправних пунктів у 

виборі майбутньої професії 

 

                                                   25 років після Чорнобиля     

26 квітня 1986 року на на 4-му 

блоці  Чорнобильській АЕС відбулась 

аварія, наслідки якої дали підстави 

вважати цю подію катастрофою 

планетарного масштабу. 

Відразу ж після катастрофи 

загинула 31 людина, а 600 тис 

ліквідаторів; які брали участь у гасінні 

пожеж і розчищенні, отримали високі 

дози радіації. Усього від наслідків 

аварії померли більше 18 тис осіб, у 

тому числі і дітей. 

Через добу після аварії на ЧАЕС 

урядова комісія прийняла рішення про 

необхідність евакуації жителів 

довколишніх населених пунктів. 

Усього до кінця 1986 р. майже з 

двохсот населених пунктів було 

відселено близько 116 тис. чоловік. 

Спільний проект «25 років після 

Чорнобиля», учасниками якого є 

Міжнародний освітній центр Дортмунд 

(фонд Меркатор), європейське 

суспільство ЕUSТОRУ і Мінський 

міжнародний освітній центр ім. 

Йоханнеса Рау, по-новому висвітлює 

значення катастрофи реактора: «Люди 

— Місця - Солідарність» є головним 

девізом загальних зустрічей і дискусій, 

присвячених історіографічній 

експертизі і дослідженням буденного 

життя людей з моменту аварії. 

Основна мета молодіжної освітньої 

програми, яку проводить ЕUSТОRУ, 

полягає в тому, щоб надихнути молодь 

до критичного розгляду проблеми 

Чорнобиля і викликати інтерес до 

постійно виникаючих питань клімату, 

енергії та навколишнього середовища. 

У ході проекту «25 років після 

Чорнобиля» стануть можливими 

зустріч і об'єднання в єдину мережу 

численних благодійних організацій на 

європейському рівні. На Міжнародну 

партнерську конференцію в Мінську в 

квітні 2011 р. запрошені близько 60 

представників європейських 

організацій. 

Головною метою є створення нових 

перспектив у європейському 

співробітництві та в наданні допомоги 

постраждалим від аварії 

До річниці чорнобильської аварії 

фонд Меркатор планує випустити 

книгу «25 років після Чорнобиля — 

європейська солідарність і культура 

пам'яті». 

Проект завершується заключним 

заходом «Чорнобиль як виклик 

Європі» у Берліні в річницю чор

нобильської катастрофи 26-го квітня 

2011 р. 

 

           До 25-ї річниці аварії на          

ЧАЕС ліцей узяв участь у 

благодійній лотереї, яку 

проводила  громадська 

організація ―Чорнобиль‖. 

Метою якої було створення 

пам'ятника ліквідаторам та 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи. 

 

 

 

 

Ще однією подією стала 

зустріч ліцеїстів з 

чорнобильцем Стоцьким 

Володимиром Йосиповичем, 

який дав оцінку подіям, що 

відбулись 25 років тому, 

розповів про важку працю 

ліквідаторів аварії на        

ЧАЕС,  наслідки катастрофи 

для всього світу, а також дав 

коротку характеристику 

сучасному становищу на 

електростанції. В кінці зустрічі 

Володимир Йосипович із 

задоволенням відповів на 
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             Метою війни є мир.                                                           Аристотель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Трикіз Анастасія 
  учениця 23 групи 

 

       Програма: 

Продовжити започатковане: 

Проведення   акції милосердя 

«Подаруй дітям казку». 

 Розвиток радіо та музики на 

перервах. 

 Проведення квесту. 

 Проведення дискотек, 

солодких ярмарків, днів Європи. 

Впровадити нове: 

Створити книгу рекордів ліцею. 

Посвята в ліцеїти по-новому. 

 Створити гімн ліцею.  

Співпраця з класними 

керівниками щодо частішого 

проведення для ліцеїстів 

екскурсій,походів та інших видів 

відпочинку.  

 Впровадити різноманітні 

гумористичні концерти типу: 

«КВК», «Брейн ринг», 

«Вечірній квартал»...  

Створити інформаційну 

дошку президентської ради з 

поштовою скринькою для 

пропозицій та порад.  

 Пропоную створити 

художню студію, де кожен 

зміг би навчитися чогось 

цікавого.  

 Кожна людина неповторна 

особистість з різними 

вподобаннями. Чому б не 

провести конкурс «Ліцей має 

талант»?  

 Удосконалити квест. Раз 

на рік проводити гру в місті 

серед шкіл, (приз грошовий)  

 Кожна група по-своєму 

цікава та активна,тож 

пропоную створити рейтинг 

груп(як у навчанні, так і в 

організації дозвілля ліцеїстів)  

 Раз у рік пропоную 

проводити Свято Ліцею як 

день народження. Програму 

свята скласти за пропозиціями 

ліцеїстів та вчителів. Вивчити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Волощук Марія 
  учениця 21 групи 

 

Програма: 

Продовжити започатковане: 

 Футбольні матчі між 

вчителями і учнями; 

 “День Дружби”, “День 

посмішки”; 

 Благодійна акція для дітей 

сиріт; 

 Підтримка старих традицій 

(“День самоврядування”, 

“День вчителя”, “День 

Святого Валентина”, 

осінній і весняний ярмарки). 

Впровадити нове: 

 Організація фестивалю 

сучасних гуртів на базі 

Ліцею. 

 Тематичні 

зустрічі:”Спілкуємося з тими 

від кого можна навчитися”; 

 Ліцейська газета для всіх; 

 Поштова скринька 

пропозицій і порад для 

президентської ради; 

 День народження Ліцею; 

 Веселі дні в Ліцеї; 

 Проведення Wi -Fi; 

 Дні відпочинку (прогулянки на 

велосипедах); 

 Проведення ліцейських 

дискотек на базі “Avenuc 

club”; 

 Ліцейська біржа праці 

(встановлення автомату для 

вибору професії і не тільки); 

 “Зимовий бал”. 



Я не знаю жодного народу, котрий збагатився би внаслідок перемоги. Вольтер  
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«Книга творить людину» 

 
2 3  к в і т н я  –  В с е с в і т н і й  

д е н ь  к н и г и .  І  н а п е р е д о д н і  

ц ь о г о  д н я  р е д а к ц і я  

« Л і к е й с ь к о г о  с а д у »  

в и р і ш и л а  з у с т р і т и с ь  з  

б і б л і о т е к а р е м  л і ц е ю  

Ц у б е р о ю   А л л о ю  

О л е к с а н д р і в н о ю   

 

А . :  Ч и м  д л я  

В а с  є  

п р о ф е с і я  

б і б л і о т е к а р я ?  

А . О . : Люди  роблять один для одного 

те, що вміють і можуть. Лікар хоче, 

щоб усі були здорові, вчитель хоче, 

щоб усі учні добре навчалися, а 

бібліотекар хоче, щоб усі полюбили 

книги і навчились мистецтву читання. 

Ставлення до книг може скластися по- 

різному. Адже не кожна людина, яку 

навчили грамоті, стає читачем. Бо 

навчитися читати, - значить навчитися 

думати. 

Книга  - це пам‘ять. Тисячі 

книг загублені, багато тисяч спалені 

на вогнищах, деякі навмисно не 

надруковані і знищені разом з 

авторами. 

 З великою впевненістю можна 

сказати, що книга ще за часів 

Київської Русі була у великій пошані. 

В одній з древніх книг ми можемо 

прочитати такі слова: «Розум без 

книги, як птах без крил. Як птах не 

може злетіти, так і розум не може 

розвиватися без книги». 

 Бібліотека – це книжковий 

храм, джерело ідей і скарбниця думок, 

що прокладають стежку в майбутнє. 

Храм збереження часу. Всі 

бібліотекарі вважають свою професію 

не просто роботою, а своєю місією на 

Землі, покликанням своєї душі. А . :  

Я к  д а в н о  п р а ц ю є т е  в  л і ц е ї ?  

А . О . :  З  2 0 0 6  р о к у .  

 

А . :  М и  з н а є м о ,  щ о  в  ц ь о м у  

н а в ч а л ь н о м у  р о ц і  

б і б л і о т е к а  о т р и м а л а  н о в е  

п р и м і щ е н н я .  Я к і  з м і н и  

в і д б у л и с ь ?  

   А . О . :   Так! У серпні 2010 року 

відбулася знаменна для закладу подія 

– бібліотека ліцею отримала нове 

приміщення. До цього вона мала лише 

декілька стелажів з книгами.  

Книжковий фонд був невеликий, але 

універсальний: словники, довідники, 

художня література, періодичні 

видання. Послугами бібліотеки 

користувались вчителі,учні, батьки. З 

кожним роком бібліотечний фонд 

зростав, і під бібліотеку адміністрація 

ліцею виділила нове просторе 

приміщення, де було проведено 

капітальний ремонт. Тепер тут ви 

можете підготуватись до уроків, 

почитати газети і журнали, 

ознайомитись з великою кількістю 

енциклопедій і довідників. Придбано 

два  комп‘ютери з доступом до мережі 

Інтернет. Бібліотека на сьогоднішній 

день є практично єдиним місцем, де 

можна отримати будь-яку інформацію 

у друкованому або електронному  

варіантах. 

 

А . :  Я к  ч а с т о  л і ц е ї с т и  

в і д в і д у ю т ь  б і б л і о т е к у ? Ч и  є  

п о с т і й н і  в і д в і д у в а ч і ?  

А . О . : Зараз не буває такої хвилини, 

щоб у приміщенні бібліотеки не було 

відвідувачів. Адже тепер наш 

просторий, затишний читальний зал 

може прийняти 22 учні ліцею, кожен з 

яких має можливість шукати потрібну 

інформацію зручним для себе 

способом. Майже кожен ліцеїст 

нашого закладу займає активну творчу  

позицію, як  у житті, так у навчанні; 

прагне бути  завжди у перших  рядах у 

здобутті успіху, неустанно працюючі 

над розвитком своїх здібностей та 

наповняючи свій запас знань. Тому , 

звичайно є учні, яких можна бачити у 

бібліотеці майже щодня!  

       Учні, які постійно цікавляться 

різноманітною інформацією, прагнуть 

вивчати літературу з повнотекстових 

видань та завжди готові включитися у 

бібліотечне життя: 

 

 11 гр.   -  Лєнська Анастасія, Лесик 

Вікторія, Диновська Олександра,         

Муясарова Катерина; 

111 гр. -  Мурах Лілія; 

112 гр. -   Когунь Анастасія, 

Кирильчук Катя, Лозинська Анна, 

Шидей Віталій; 

12 гр. Олійник Лілія,  

13 гр. Катериняк Аліна 

14 гр. Когунь Крістіна 

21 гр. Дем‘янова Альона 

22 гр.  Дорога Віалетта, Радіонова 

Марія, Миколайчук Віра, Ніколаєв 

Владислав, Гончарук Саїда. 

23 гр. Остапова Маряна, Трикіз Настя, 

Степанюк Настя. 

24 гр. — Литвинюк Яна 

32 гр.  -  Бланк Ігор, Коваль Дар я,  

Назаренко Наталя.  

34 гр. — Варік Дмитро. 

31гр.— Михальська Марія, Коваль 

Оксана, Роляк Вікторія 

33 гр. — Алякіна Віра, 

Сторощук          Аліна, 

Голенберг Майя. 

 

Приходьте!  

Ми чекаємо на вас!      

 

                                       Інтерв’ю з цікавою людиною 

29 квітня відбулись вибори президента Ліцею на 2011-2012 н.р., на яких 

перемогу здобула Марія Волощук (177 голосів), а віце-президентом стала         

Анастасія Трикіз (153 голоси). 

 

Вітаємо та бажаємо успіхів і творчої наснаги! 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

науково-дослідницької діяльності по лінії МАН 

Кам’янець-Подільського ліцею за 2010-2011 навчальний  рік 

№ 

п\п 

Прізвище, ім‘я  

учня 

Вчитель-

предметник 

Науковий 

 керівник 

І 

тур 

ІІ  

тур 

ІІІ  

тур 

1.  Бесарабчук Анастасія 

Геннадіївна      Левицька Г.О. 

Гай Ю.Б. 

І ІІ   

 2. Погоржельський  

Валерій В‘ячеславович Смольницький 

Ю.М. 

Смольницький Ю.М. 

І І ІІІ 

 3. Островський  

Владислав  

Олексійович 
Левицька Г.О. 

Левицька Г.О. 

І ІІ   

 4. 

 

Павлуненко Костянтин 

Миколайович Левицька Г.О. 

Гай Ю.Б. 

І І ІІІ 

5.  Коваль Оксана  

Ярославівна Смольницький 

Ю.М. 

Коваль Я.Є. 

І ІІІ   

 6. Роляк Вікторія  

Олександрівна Левицька Г.О. 

Левицька Г.О.І. 

І ІІІ   

 7. Сірий Олексій  

Олександрович Смольницький 

Ю.М. 

Смольницький Ю.М 

І І ІІІ 

 8. Дяків Катерина 

 Олегівна Мироненко О.Г. Мироненко О.Г. І ІІ   

 9. Сарап Анна Олегівна 

Орищук Л.М. 

Пристай Л.Й. 

ІІ     

10. Будзінський Максим 

Костянтинович Піщук Н.А. 

Піщук Н.А. 

І ІІ   

 11. Рудніцька Олександра 

Олександрівна Орищук Л.М. 

Рудніцька Н.П. 

І ІІ   

12  Бірюкова Катерина 

Ігорівна Ніколайчук В.І. 

Суботіна Г.О. 

І     

13 Голенберг Майя  

Олександрівна Соболь В.І. 

Рудик Л.І. 

І І   

14  Іванюк Юлія Олегівна 

Піщук Н.А. 

Піщук Н.А. 

І І   

15 Катрій Владислав  

Богданович Соболь В.І. 

  

І ІІ  ІІ 

Нам кажуть, що війна – це вбивство. Ні: це самогубство. Рамсей Макдоналд  
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Війна – це більшою частиною каталог грубих помилок.            Вінстон Черчілль  

Маловідомі факти про людей 
 

 Коли ви червонієте, то 

разом з вами червоніє  і 

ваш кишечник 

 80% тепла людського тіла 

людина втрачає через 

голову 

 У людини менше мускулів, 

ніж у гусениці 

 На тілі однієї людини живе 

більше мікроорганізмів, 

ніж людей на Землі 

 Домашній пил на 70% 

складається із частинок 

шкіри 

 У тілі людини стільки 

жиру, що його вистачило б 

на виготовлення 7 шматків 

мила 

 Якби реальна жінка мала 

пропорції, як у кукли Барбі, 

то вона могла б ходити 

лише на чотирьох кінцівках 

(тільки на руках і ногах) 

       День Червоного Хреста і 

Червоного півмісяця установлений на 

честь швейцарського гуманіста Анрі 

Дюнана, який народився цього дня в 

1828 році. В середині минулого 

століття за його ініціативою вперше 

стали створюватися групи 

добровольців, які надавали допомогу 

пораненим на полях битв. У 1863 р. за 

його ініціативою була скликана 

конференція, що поклала початок 

міжнародному 

суспільству 

Червоного 

Хреста. 

Офіційна назва Міжнародний 

Червоний Хрест була затверджена в 

1928 р. на 13-ій міжнародній 

конференції в Гаазі, де був прийнятий 

статут організації, який змінювався 

згодом в 1952 і 1965 роках. 

На 25-ій міжнародній 

конференції КК, що відбулася в жовтні 

1986 р., було затверджено нову назву 

організації - Міжнародний рух 

Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця. 

Завдання МККК - надання 

допомоги пораненим, хворим і 

військовополоненим під час озброєних 

конфліктів, допомога жертвам 

стихійних лих. Основні принципи 

діяльності руху - гуманність, 

безсторонність, добровільність, 

єдність, універсальність. 

Сьогодні Червоний Хрест 

працює в 176 країнах світу. 

З 1918 р. Товариство Червоного 

Хреста діє в України.  Його лави 

нараховують понад 6,3 мільйонів 

прихильників та активістів. 

Товариство Червоного Хреста 

реалізовує понад 40 проектів і програм 

Здоровим бути 
красиво!  

 

 Здоровий і веселий дух є  

 джерелом краси.  

 Сервантес.  
 

 Про здоров'я людини 

найкраще свідчить її зовнішність, 

адже здоров'я і краса нерозривно 

пов'язані між собою. Зовнішній вигляд 

людини є відображенням її 

внутрішнього стану. І людина, 

організм якої гармонійно розвинений, 

світиться неповторним світлом. 

Здорові люди завжди оптимістично 

налаштовані, переповнені почуттям 

радості і задоволення життям. І цей 

стан неодмінно відбивається на їх 

зовнішності - привабливій, без слідів 

хвороб і заклопотаності. Так що, 

дбаючи про збереження краси, 

потрібно, перш за все, 

уважно ставитися до 

свого здоров'я.  

 Здоровий 

спосіб життя - це 

правильне харчування, 

фізична активність, повноцінний 

відпочинок і багато іншого. Тому 

людина, що бажає зберегти красу, 

повинна дотримуватися правильного 

режиму дня, з достатнім по тривалості 

сном і з активним перебуванням на 

свіжому повітрі.  

 

 Здоров'я і краса тісно 

пов'язані також з 

якістю харчування і 

способом життя. Є 

невтішні дані про те, 

скільки серйозних 

захворювань 

викликається 

неправильним 

режимом дня, нестачею вітамінів, 

переїданням, недостатнім 

перебуванням на свіжому повітрі і 

перенапругою нервової системи.  

Говорячи про красу, ми 

зазвичай маємо на увазі не тільки 

зовнішній вигляд, але й здатність 

керувати своїм тілом, вміння красиво 

рухатися. Одним словом, основною 

властивістю нашої привабливості є 

гарна постава, яка досягається 

регулярними заняттями спортом. Для 

краси і здоров'я активні рухи просто 

необхідні, а саме їх не вистачає 

сучасній людині. Тому потрібно 

заповнювати цю потребу організму 

щоденною фізичною роботою.  

 Говорячи про здоров'я 

фізичне, не варто забувати і про 

здоров'я духу. Адже якщо твоя душа 

буде в порядку, у тебе з'являться сили, 

ти будеш добре себе почувати 

фізично. Здоровий спосіб життя - це 

«чисті думки», що не допускають 

негативних емоцій. Недарма кажуть, 

що не можна злитися, 

заздрити,засмучуватися. Все це 

найгіршим чином відбивається на 

нашому здоров'ї. 

 Словом, піклуючись про своє 

здоров'я, покращуючи фізичний і 

душевний стан, ми піклуємося про 

красу. Адже гарна зовнішність і міцне 

здоров'я є не тільки даром природи - 

вони досягаються самовладанням і 

цілеспрямованими 

зусиллями самої 

людини.  

 

 

Катя Кирильчук, 

учениця 112 групи 
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Найшвидший спосіб закінчити війну – програти її.             Джордж Оруел  

Для того щоб краще 
запам'ятати те, що 

читаєш потрібно: 
1. Перш за все 

будь 

максимально 

спокійним. 

Інакше тобі 

важко буде 

сконцентруватися. Читай уважно! 

2. Читай з олівцем у руках і 

відзначай важливі положення, 

ключові ідеї, вирази, які б ти хотів 

запам'ятати. 

3. Прочитавши абзац, 

переконайся, що ти все добре 

зрозумів. Не переходь до 

наступного абзацу, доки не 

зрозумієш зміст попереднього. 

Спробуй переказати прочитане 

вголос. 

4. Щоб запам'ятати зміст тексту, 

який здається надто важким, 

спробуй такий спосіб: уважно 

читай кожну фразу і переписуй її 

на свій манер, у своєму стилі, 

якомога простіше, нехай навіть і 

багатослівно. Під час повторного 

читання 

власного тексту ти із здивуванням 

з'ясуєш, що зміст тексту не такий 

складний. 

5. Повторення перед сном або 

зранку відразу після пробудження 

є найефективнішим класичним 

способом запам'ятовуванням. 

6. Часто повторюй матеріал. Через 

24 години після першого заняття 

ти забуваєш найбільшу частину 

вивченого тексту. Тому перше 

повторення вивченого має 

відбутися не пізніше ніж через 24 

години. Але не повторюй і раніше 

ніж через 5-6 годин після першого 

вичення ( закон Жоста). 

Відпрацюй свій власний 

оптимальний ритм повторення. 

Матеріал підготувала 

Анна Бакай, 

Як подолати тривогу і 

хвилювання перед           

екзаменами 

Тривога й хвилювання 

перед екзаменом - явище, відоме 

майже всім. Але хвилювання 

буває різне. Одних воно 

мобілізує, інших доводить до 

стану паніки. Щоб зменшити 

рівень тривоги й хвилювання на 

екзамені, можна використати такі 

прийоми самонастроєності й 

аутотренінгу. 

1) Самонаказ, або прийом 

„лобової атаки". За допомогою 

спеціально підібраних словесних 

формул, які вимовляються з 

почуттям гніву, ви повинні  

сформулювати своє ставлення до 

екзамену. 

2) Кілька разів на день 

повторюйте слово або кілька 

слів, які викликають тривожний 

стан: „екзамен", „білет", 

„учитель". Цей прийом треба 

використовувати доти, доки 

слово не перестане асоціюватися 

зі станом тривоги. 

3) Включення. Якщо 

людина спостерігає і переживає 

драматичні ситуації інших 

людей, більш скрутні, ніж її, 

вона починає дивитися на власні 

труднощі по-іншому. 

4) Якщо нещастя інших 

людей для вас занадто 

абстрактні, візьміть собі за 

правило заспокоювати перед 

екзаменом свого товариша або 

подругу. 

5) Вправа „Море". Закрийте 

очі, зручно сядьте, покладіть 

руки на коліна долонями догори. 

Уявіть собі берег моря, зробіть 

глибокий видих, повільний вдих. 

Шумить морська хвиля, 

заспокоює і заколисує. Ви сидите 

на березі моря, близько біля 

води, ноги торкаються морської 

води. Повільно робите вдих і 

видих. Відчуваєте прохолоду 

морської води. Із кожним вдихом 

вода повільно входить у вас, 

через ступні ніг піднімається 

вгору по тілу аж до талії, як 

приплив. Із кожним видихом 

повертається згори вниз, як 

відплив. І знову приплив-вдих, 

відплив-видих... Вашому тілу 

приємно, спокійно. Вода омиває 

і очищує кожну частинку вашого 

тіла і ззовні, і зсередини, ви 

відчуваєте себе берегом моря, ви 

розчинилися в піску, і вас омиває 

вода... Ви злилися з природою. 

Ви - частина природи. Вам добре 

і приємно відчувати себе 

природою. Розплющте очі. 

Матеріал підготувала 

Анна Бакай, 

учениця 13 

групи 

Народна мудрість 

про народну дурість 
 

Завжди корисно подумати перед 

тим, як зробити дурість. 

 

Ніколи не сперечайтеся з розумним: 

люди можуть не відмітити між вами 

різниці! 

 

Розум бере один бар'єр за іншим, 

дурість взагалі не знає перешкод. 

 

Вся різниця між розумним і дурним 

в одному: перший завжди подумає і 

лише інколи скаже, другий завжди 

скаже і ніколи не подумає. 

 

Як часто люди користуються своїм 

розумом для здійснення дурниць! 

 
Хто мало думає, багато помиляється. 

Дурню все складне здається 

простим, а розумний  просте 

 бачить складним. 



Ст.9                                                                                     Лікейський сад 

                           

 Будь-яка війна популярна протягом перших тридцяти днів.      Артур Шлезінгер 

Музика  Давньої Греції 
 

Поет Солон — один із семи 

мудреців давнього світу — ввів музику 

у виховання афінян, вона була 

обов'язковим предметом навчання в 

гімназіях. Отже, не дивно, що греки 

вміли майстерно грати на 

різноманітних 

інструментах, більшість 

— на доступній 

семиструнній лірі.  

 З-поміж різних 

категорій грецьких 

учителів (доктус, магістр, професор та 

ін.) особливе місце посідав дидаскал — 

учитель музики. Відомо, наприклад, що 

великий Піфагор у дитинстві вчився у 

кіфариста, а геніальний Сократ 

відвідував школу, 

навчаючись грі на 

авлосі.   

Звучання цього 

духового інструмента, 

як вважалося, викликає 

екстетичне збудження, 

тому його 

використовували в 

танцях, ушановуючи 

культ бога Діоніса. Під 

звучання авлоса проводилися заняття з 

гімнастики у школах.  

Серед ударних музичних 

інструментів набули поширення 

тимпани і кимвали. Грецький майстер 

сконструював перший водяний орган 

— гідравлос. Зверніть увагу: в Греції, 

як свідчать джерела, необізнаність 

людини в будь-якій галузі знань не 

вважали ганебною,проте відмову 

співати сприймали як безчестя. 

Греки не вміли записувати музичні 

звуки нотами. Проте вони створили 

буквенну нотацію. Цей варіант запису 

поряд з іншими використовується й 

донині. Наприклад, у популярних 

збірках, як правило, мелодію пісні 

записують нотами, акорди для 

інструментального акомпанементу — 

буквено-цифровими знаками. 

Греки віднайшли дивовижний 

зв'язок між звучанням і числом, увели в 

музикознавство поняття музичних 

інтервалів. Знаменитий Цицерон 

вважав, що музику треба вивчати як 

геометрію, арифметику й філософію. У 

ті часи було написано багато трактатів 

про музику, про окремі її складові — 

ритм, гармонію, композицію тощо. 

Серед авторів — математик Евклід, 

богослов Августин та інші мислителі. 

Обсяг трактату Августина «Про 

музику» складає 6 книжок! На початку 

XXI ст. ми продовжуємо користуватися 

багатьма музичними поняттями і 

Парадокс зі сфери рок
-бізнесу. 
 

     Багато фірм пропонували 

членам групи «Бітлз» 

використовувати їхні пісні в 

рекламі, але музиканти 

відмовлялися, дбаючи про честь 

мундира. Один з            

найпопулярніших співаків 

сучасності Майкл Джексон 

виклав за права на 270 пісень 

«Бітлз» понад 40 мільйонів 

доларів і отримує нечувані 

прибутки за продаж записів 

групи, за їх використання в 

рекламі. У Пола Маккартні — 

одного з авторів більшості 

пісень «Бітлз» — залишилися 

права лише на 4 твори раннього 

періоду. 

         Напевно, в усьому ліцеї вже не 

залишилось жодної людини, яка б не 

чула чарівного голосу Анастасії 

Петровської, учениці 112 групи. Усі 

ми із задоволенням слухаємо виступи 

Насті на різноманітних ліцейських 

концертах. Настя неодноразово 

ставала призером різних конкурсів, а 

нещодавно   стала переможницею шоу 

―Караоке на майдані‖. Кореспондент 

«Лікейського саду» Росіна Кінділевич 

вирішила задати Насті кілька 

запитань, що стосуються її творчої 

діяльності. 

  

Р.: Привіт, Настя  

Н.: Привіт  

Р.: В якому віці ти почала співати? 

Н.: Я співаю з 5 років 

Р.: Хто помітив у тобі талант?  

Н.: Це була Любов Василівна Мартинюк. 

Вона прийшла в садочок, щоб вибрати 

дітей, які мали вокальні здібності. Саме 

вона помітила у мені прагнення співати. 

Р.: А в майбутньому ти б хотіла 

пов'язати твоє життя з професією 

співачки? 

Н.: Звісно, адже пісня для мене - це життя. 

Р.: Де ти займаєшся співом? 

Н.: Я займаюсь у театрі пісні «Любава» у 

Л. В. Мартинюк та в музичній школі ім. 

Ганіцького. 

Р.: В яких конкурсах доводилось брати 

участь? 

Н.: У 2004р. брала участь у конкурсі 

Міні-Міс Поділля, зайняла І місце,  у 

2005р.— Міні-Міс України - титул   4 

принцеса України, у 2006р. побувала в 

Криму на конкурсі «Южний експрес» - 

гран-прі, у 2007р. «Талант 2007» 

- 2місце, у 2010р. «Талант 2010» - 

І місце, та нещодавно брала 

участь у «Караоке на майдані» 

- І місце. 

Р.: Що ти відчуваєш під час співу? 

Н.: Коли я співаю, відчуваю насолоду, я 

передаю почуття голосом у пісні. 

Р.: Які твої улюблені виконавці? 

Н.: Це Lога Fаbіаn, Ані Лорак, Тіна 

Кароль, Веуоnсе, М.Басков та В.Меладзе. 

Р.: Які асоціації у тебе пов'язані зі 

словом «музика»? 

Н.: Коли я чую музику, у моїй голові 

з'являється кохана людина. 

Р.: Дякую за чесні відповіді. 

Н.: Мені було приємно  
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Анекдоти 
 

- Діти, давайте 

знайомитися.    

   Розкажіть, наприклад, хто 

у  кого в сім'ї найстарший? 

- У мене в сім'ї  - бабуся. 

- А у мене—дідусь. 

- Пра-пра-пра-пра-

прабабуся. 

- Але це ж неможливо! 

- Мо-мо-мо-мо-можливо.  

 

                   *** 
 

Хозяйка, нанимая новую 

горничную: 

- А скажите, 

милочка, вы 

любите попугаев? 

- О, не 

беспокойтесь, 

мадам, я ем всѐ  
 

Як складають  
іспити студенти 
 
Студент першого курсу 
тишком дістає шпору з 
рукава і відразу ховає. 
 

Студент другого курсу дістає шпору, 
кладе її поряд з собою на стіл і списує, 
прикриваючи рукою. 
 

Студент третього курсу дістає листок, 
списує з підручника, який лежить у 
нього на колінах. 
 

Студент четвертого курсу дістає 
підручник, кладе його перед собою на 
стіл і списує відповідь. 
 

Студент п'ятого курсу дістає лист із 
заздалегідь написаними відповідями і 
відповідає по ньому. 
 

Студент шостого курсу перегортає 
підручник перед викладачем: 
- Тут, чи що? 
- Ні. 
- Може тут? 
- Ні. 
- Hу тоді, на, шукай сам! 

 
 
 
Як закінчаться уроки 
І додому 
Ти по вулиці ідеш, 
Не дивуйсь, що  
перехожі 
Всі штовхатимуть          
тебе. 
Сам штовхайся 
І в дорозі 
Доїдай свій бутерброд, 
А обгортку кинь під 
ноги, 
Рукавами витри рот. 
                  
  *** 

Як побачиш свого  

друга  

У шкільній їдальні,  

Кричи так, неначе в 

лісі,  

Слова привітальні. 

 
 
В школу можна 
запізнитись  
Лиш на декілька 
хвилин.  
Ти тихесенько до 
класу  
Проберись, сідай за 
парту,  
Після чого на весь 
голос  
Привітайся: «Добрий 
день!» 
І тоді усі помітять, 
І тоді усі зрадіють, 
І тоді тебе похвалять, 
Що до школи ти 
прийшов. 

        Цікаві ссавці 

 

    З усіх ссавців найдовші зуби,чи 

точніше зуб - у нарвала чи 

єдинорога. Довжина його 

зуба-бивня досягає трьох метрів. 

 

Африканська антилопа імпала 

може підстрибувати на 3 м  вгору і 

пролітати в повітрі майже 10 

метрів. Це вміння в неї не тільки 

для захисту. Іноді 

імпали стрибають 

просто так, задля 

розваги. 

 

Найшвидший літун-

це сапсан. 

Атакуючи жертву, 

він розвиває 

швидкість до 322 

км/год 

 

 Сіфака - це лемур,який 

пересувається по деревах з 

неперевершеною швидкістю. Живе 

він лише на о. Мадагаскар. На 

землі сіфака   пересувається 

стрибками. 

 

 Руконіжка 

ай-ай з 

острову 

Мадагаскар 

заслуговує 

звання найнезвичайнішого ссавця. 

Це нічна тварина з ряду напів-

приматів. Уявіть собі чихуа-хуа,яку 

шандарахнуло блискавкою-ось так 

виглядає руконіжка. Свою назву 

вона отримала за характерні довгі 

пальці, якими тваринка виколупує 

з-під кори дерева жуків. 
 

 

 Маргарита Ярова, 

учениця 13 групи                 

                                            У    с в і т і     т в а р и н                      Дивно, але факт … 
 Більше 70 відсотків 

харчових продуктів  для 

населення Землі складають 

всього  12 видів рослин і 5 

видів тварин. 

 Кожен сьомий дорослий 

американець не може 

знайти свою країну на карті 

світу. 

 В світі 14.0284.194 

колекціонерів сірникових 

коробок! 

 Якщо ти поглянеш на 

Землю з Космосу, то 

побачиш, що 1/3 суші Землі 

не має ознак людської 

діяльності. 

 Щорічно на землі оси 

вбивають більше людей, 

ніж гине в авіакатастрофах. 

 Жоден лист паперу 

неможливо скласти навпіл 

більше ніж сім разів. 

 Корову можна змусити 


