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У нас усього два справжніх свята - Новий Рік і П'ятниця                                                                               

Читайте у випуску: 
Привітання від директора ліцею 

Передноворічні новини 

Святкуання Нового року в різних 

країнах 

Наші дракоші 

Як з'явились новорічні листівки 

Олімпійські зірки 

Світське життя 

День самоврядування 

 

Шановні колеги, батьки!  

Дорогі ліцеїсти! 

Прийміть сердечні вітання з             

Новорічними та Різдвяними святами. 

Бажаю, щоб святкова дорога, яку 

стелять новорічні свята, була багатою 

на здоров’я та добро, достаток та             

благополуччя. 

Нехай світла різдвяна зірка принесе у кожну          

домівку святковий настрій, мир і затишок, злагоду і  

тепло, у Ваші душі – Віру, Надію і Любов. 

Щасливого Нового року! 

Веселих Різдвяних свят! 

 

 

З повагою, директор ліцею 

Ковальська Т.Г. 

 
 

 

Дорогі вчителі і ліцеїсти!  

Вітаємо вас с 2012 роком! 
Міцного всім здоров'я, 
щастя, радості, успіхів у 

навчанні і роботі, достатку і 
благополуччя у родині! 

Хай Новий рік принесе вам 
гарний настрій, нові                  

перемоги і відкриття! 

 

Редакція газети  

“Лікейський сад” 

"...Дай Боже Вам любові і тепла,  

Добра в сім'ї і затишку в оселі,  

Щоб щастя світла музика текла  

В різдвяні свята, щедрі і веселі!  

Хай здійснює бажання рік Новий,  

Хай вся родина Ваша процвітає,  

З чудовим святом, радості і мрій  

Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!..."  
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І тільки ялинки ненавидять Новий рік...  

В ліцеї проведено:  
9 листопада — День 

української писемності і мови 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 листопада — Тиждень 

європейської якості 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 листопада — Ліцейський 

день чистоти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 листопада День Подяки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 грудня — Всесвітній день         

боротьби зі СНІДом: 

 акція до дня порозуміння 

з віл-інфікованими 

 виставка малюків і 

плакатів 

 

6 грудня — День Збройних 

Сил України.  

8 грудня в ліцеї незвичайний 

день - День учнівського 

Самоврядування. З самого початку 

дня і до його кінця панує атмосфера 

свята. Учителі й учні дарують один 

одному посмішки і гарний настрій. 

Роль організаторів узяли на себе 

старшокласники. Уся " влада" 

перейшла до них  з першого уроку, 

коли усі розійшлися по класах: хто 

вести урок в інших групах, хто 

слухати нових "учителів". Задовго 

до цієї події були розподілені ролі та 

обов'язки майбутніх " 

педагогів",складений план роботи.  

  Взагалі, ідея організації Дня 

Самоврядування дуже притягнула 

учнів  з усіх класів. Вони з 

нетерпінням очікували на цей день і 

з великим ентузіазмом готувалися до 

нього - і ось він настав. Хвилювання 

було присутнім як серед учнів,  так і 

серед учителів. 

  Але, переборовши усі страхи і 

хвилювання, наші старшокласники 

прекрасно впоралися з покладеною 

на них відповідальністю: пояснили 

нові теми з математики, української 

мови, географії, біології, літератури, 

історії і багатьох інших предметів. 

До кінця   учбового дня усі були 

щасливі і усміхнені. Вдалося! 

       День Самоврядування в ліцеї 

став можливістю для учнів проявити 

себе з різних сторін. Усі отримали 

тільки позитивні емоції і гарний 

настрій. Тепер із нетерпінням 

чекають наступного року, нових ідей 

і пропозицій. 

Марина Гнатюк, 

учениця 22 групи 

Хай новий рій приходить в дім  

У прикрасах ялинкових!  

Хай буде більше в році цім  

Днів сонячно-чудових,  

Що плинуть тихо, як вода,  

У щасті та надії.  

В ці найчарівніші свята  

Хай здійснюються мрії! 

Коли проб’є дванадцята 

година,  

І старий рік зустрінеться  

з Новим,  

Хай пощастить і Вам, і всій  

родині,  

Ми зичимо, щоб посміхнулись 

Ви !  

Хай казку принесе на крилах  

вечір,  

І казка щоб затрималась на 

вік,  

І під ялинку, щоб чарівні речі 

Приніс Вам щедрий дядько  

                              

Новий Рік ! 

          

Президентська 

рада ліцею 
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                  Якщо ти хочеш, щоб у тебе було все добре, поклади на Новий Рік під подушку  шоколад і на ранок у тебе буде все в шоколаді. 

Продовжуючи рубрику 

―світське життя‖, ми — члени 

редколегії — публікуємо цікаві 

інтерв'ю з учителями. Адже наші 

учителі такі різні... Різні в 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 Сцисловська 

Олена 

Іванівна  

—  

вчитель 

англійської мови. 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Іванівна коли Ви 

захотіли стати вчителем? 

О.І.: Взагалі це бажання, яке 

виникло не одразу! Воно 

з'явилося вже приблизно після 

30 років. 

К.: Де Ви навчалися? 

О.І.: Вищу освіту я здобула 

у П'ятигорському 

педагогічному інституті 

іноземних мов. 

К.: Що пам'ятаєте зі 

шкільного життя? 

О.І.: Я часто згадую ті 

безтурботні дні дитинства, 

шкільні уроки, а особливо наш 

дружній клас. Разом з ним я 

відвідала багато цікавих та 

захоплюючих місць, зокрема 

побувала й у горах. 

К.: Які уроки любили? 

О.І.: Звісно, це предмети 

філологічного напрямку. Також 

захоплювалася історією. Навіть 

мріяла про те, аби вступити на 

юридичний факультет (але цю 

мрію вже здійснила моя 

донька)! 

К.: А які ні? 

О.І.: Можливо, не те що не 

любила, просто не розуміла! 

Серед них - математика. 

К.: Ви вже 10 років працюєте 

в ліцеї. Які Ваші враження? 

Хотіли би щось змінити? 

О.І.: Загалом враження дуже 

позитивне. Більш за все мені 

подобаються діти, адже саме у 

цьому закладі навчаються 

найкращі учні нашого міста. 

А щоб я хотіла змінити? 

Хотілося, аби діти мали 

великий спортзал та басейн 

(чого їм бракує), що, можливо, 

допомогло б їм у навчальному 

процесі й відпочинку. 

К.: Чим займаєтесь вдома у 

вільний час? 

О.І.: Моє хобі - це садівництво 

і тваринництво. Вдома я маю 

ділянку, на якій вирощую різні 

види рослин. Щодо тваринок, 

то на мене завжди чекають 

собака, шиншила та кіт. 

 

К.: Який Ваш улюблений 

письменник? 

О.І.: Мені подобається 

творчість Л. Толстого, 

Е.Хемінгуея, вірші Анни 

Ахматової. Але зраз я читаю 

переважно літературу, яка 

пов'язана з моєю професією. 

К.: Про що думаєте, ідучи в 

ліцей? 

О.І.: Зазвичай думаю про те, як 

проведу урок, що повинна 

розповісти дітям. 

 

К.: У Вас є життєвий девіз?

Який саме? 

 

О.І.: Будь собою, при цьому дай 

можливість іншим залишатися 

собою. 

 

 Як Новий рік зустрінеш, так 

його і проведеш.  

 Якщо хтось цього дня чхає - то 

весь рік буде щасливим.  

 Якщо в Новий рік що-небудь 

трапляється з людиною, то 

траплятиметься цілий рік.  

 Новий рік треба зустрічати в 

новому одязі і взутті, тоді і весь 

рік ходитимеш в обновках.  

 Якщо в Новий рік гості, то весь 

рік будуть гості.  

 Перед Новим роком не 

позичайте грошей, щоб 

наступний рік не бути в боргах.  

 Якщо перший день в році 

веселий, то весь рік буде таким.  
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                Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш! 

Бажаю ліцеїстам 

веселого 

новорічного 

настрою, тепла, 

усмішок, високих 

досягнень у 

навчанні, а 

також гарної Бажають 

Вам: 

 Дорогі колеги та 

учні ліцею, вітаю 

вас із новорічними 

святами, нехай вони 

сповнять вашу 

оселю гарним 

настроєм, теплом 

родичів і друзів. Зичу 

доброти, щастя та 

успіхів у житті. 

Новий Рік — це          

лише фрагмент           

життя, 

Новий кадр у цім 

чарівним світі. 

Нехай у цьому кадрі 

буде більше світла, 

А тіні усі хай             

кануть у небуття. 

Бажаю Вам, 

Щоб Дід Мороз Вам 

купу доларів приніс, 

рахунок в банку, щоб 

відкрив, з грошима 

диво сотворив. Хай 

перетворить щедрий 

гном Ваш 

холодильник в 

гастроном.  

Дорогі вчителі і 

ліцеїсти. Прийміть мої 

вітання з Новим роком 

та Різдвом Христовим. 

Нехай ці свята 

принесуть вам та 

вашим родинам 

затишок, мир, 

достаток і любов. Та 

головне — не 

забувайте:  Новорічна 

Ніч — ніч здійснення 

дитячих мрій! Тож Вікторія Гайдамащук. 

учениця 13 групи 



               Ст.5                                                                             Лікейський сад 

 Гріх з боргами зустрічати Новий рік. Всіх обдзвонив, нагадав. Адже шкода їх … 

Грудень гаряча пора для учнів 9—11 класів. Саме у грудні проходять міські олімпіади, які 

визначають найсильніших у вивченні того чи іншого предмета. Які ж підсумки олімпіад цього 

навчального року? Учні нашого ліцею в цьому навчальному році завоювали  58  призових місць. 

 

№п/п 

  

 Предмет 

  

Прізвище та ім'я Клас/група II етап 

1. 

  

Російська мова і література 

Смєльцов Олег 9/12   

Жданюк Юлія 10/22 III 

Щербина Валерія 11/32 І 

  
2. 

  

Історія 

  

Андрухович Вікторія 11/34 II 

Джигалюк Владислав 11/34 І 

Селезньов Андрій 10/24   

Решетник Андрій 10/24 І 

Товстий Богдан 10/24 III 

Заболотна Юлія 9/12 І 

Семенишен Іван 9/14   

Паламарчук Вікторія 9/14 III 

3. 
  

Педагогіка і психологія 

Трикіз Анастасія 11/33 III 

4.    

Українська мова та література 

Заболотна Юлія 9/12 І 

Третяк Яна 9/12 ' II 

Кирильчук Катерина 10/222 І 

Заморська Олександра 10/22 II 

Бевз Марія 10/22 III 

Гнатюк Марина 10/22 II 

Бойко Анна 11/32 І 

Цісар Анастасія 11/32   

Кушнір Інна 11/32 II 

5 .   Інформаційні технології Ференс Олександр 10/21 III 

Підлісна Ольга 11/31 II 

6 .  

  

  

  

Фізика 

Говоровський Сергій 9/11 І 

Петровський Сергій 9/11 II 

Федорченко Денис 9/11 II 

Стрельбіцький Іван 9/11 III 

Шидей Віталій 10/222 II 

Ленська Анастасія 10/21 III 

Лобашов Іван 10/21 І 

Волощук Марія 11/31 II 

7 .  

  

Математика 

 

Петровський Сергій 9/11 І 

Ленська Анастасія 10/21 І 

Лобашов Іван 10/21 II 

Волощук Марія 11/31 III 
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             Сучасні діти чекають не коли прийде Дід Мороз, а коли підуть батьки 

          

10. Англійська мова 

Лайтер  Христина 9/14 ІІІ 

Третяк Яна 9/12 ІІІ 

Микитюк Олександра 9/12 III 

Прокопенюк Антоніна 10/24 І 

Побережна Лоліта 10/22 II 

Гнатюк Марина 10/22 III 

Сафроняк Аріна 11/32 І 

Цісар Анастасія 11/32 III 

Щербіна Валерія 11/32 II 

11 .  
  

Іспанська мова 

Щербіна Валерія 11/32   

12.   

Коваль Андрій 11/31   

Клюс Яна 10/23 II 

  

Біологія 

  

Костенюк Юлія 11/33 II 

Приходько Софія 11/33 І 

Почапинський Нікіта    10/23   

Калапай Вікторія 10/23 І 

Жданюк Юля 10/22   

Осадчук Марина 9/13   

Чопик Катерина 9/13   

13. Інформатика 

Ярема Богдан 10/21 III 

Туранська Олена 11/31   

Петровський Сергій 9/11 II 

14. Хімія 

Федорченко Денис 9/11       І І  

Бескидевич Іванна 9/13        ІІ 

Говоровський Сергій 9/11       І  

Сергеєв Лев 10/23       І  

Ярмолюк Ярослава 11/33   

15. 
  

Основи економіки 

Муяссарова Катерина 10/21 І 

Ярема Богдан 10/21   

Папевський Олександр 10/21   

Івасюк Анна 11/31 ІІ 

Івасюк Марія 11/31 І 

Мельник Дарія 11/31   

16. 

  

  
Основи правознавства 

Маланчук Юрій 11/34  

Іванюк Вікторія 10/24   

Левицька Олена 10/24   

Голованчук Вікторія 9/14   

Совєцька Анастасія 9/14   

17. 
  

Астрономія 

Ніколаєв Владислав 11/32   

Шидей Віталій 10/222 ІІ 

 Предмет Прізвище та ім'я Клас/група II етап № 

п/п 

8. 

Географія 

Почалинський Нікіта 10/23 ІІ 

Решетнік Андрій 10/24 ІІІ 

9. Німецька мова Шарейко Ангеліна 10/222 І 

Кирильчук Катерина 10/222  

Клічановська Анастасія 11/32 ІІІ 
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Святкування нового року починається з того моменту, як починаєш діставати ялинку!!!  

 

Вважається, що першим новорічне 

привітання поштою відправив 

англієць, на ім'я Генрі Коул, 

напередодні нового 1843 року. Таким 

оригінальним, способом він вирішив 

привітати своїх друзів зі святом.  

Наступного року Коул звернувся до 

свого друга Джона Герслі з проханням 

намалювати 

ескіз, з якого в 

Лондоні був 

видрукуваний 

перший тираж    

(1000 

примірників) 

новорічної 

листівки. 

 Заповзятливий 

Коул почав 

продавати свій 

нехитрий 

«винахід» і досяг у цьому неабияких 

успіхів.  

З того часу весь світ вітає своїх 

близьких і друзів 

з Новим роком 

поштовими 

листівками. В 

Україну і Росію 

ця традиція 

прийшла з 

Англії. 

Прообразом 

вітчизняних 

вітальних 

листівок можна 

вважати 

популярні серед 

народу лубочні картинки.  

У дореволюційні часи початку XX 

ст. на таких листівках зображувалися 

пейзажі зимової  природи з 

занесеними снігом хатинками, а також 

лихі трійки.  

 У кожній 

країні з часом 

склалися свої 

власні 

традиції, 

пов'язані з 

новорічними 

листівками.  

У Японії, наприклад, на листівках 

обов'язково зображується тварина, 

відповідне наступаючого року за 

східним гороскопом.  

 Власником найбільшої колекції 

новорічних листівок є канадець Бут, 

який, як стверджує книга рекордів 

Гіннеса, зібрав понад 200 тисяч 

примірників.  

 

Головний редактор, 

Чернецька О.В. 

Пухнастий сніжок, ялинка, Дід 

Мороз, гора подарунків та весело 

проведений час у компанії, чи з 

рідними - усе це говорить нам про 

прихід Нового року, але чи у всіх 

країнах світу його зустрічають саме 

так? 

Наприклад, в Італії в новорічну 

ніч заведено голосно кричати. Італійці 

- любителі голосно розмовляти, але в 

Новий рік офіційно дозволено волати 

щосили, прощаючись зі старим роком. 

А ось в Іспанії за традицією 

жителі виходять на вулицю й 

відправляються на центральну площу 

їсти виноград. Також на Новий рік 

іспанці перегороджують вулиці 

парканами, ставлять капкани й 

пастки, неначе для полювання. 

Вважається, що в цей час по вулицях 

гуляє нечиста сила і краще 

переловити її у старому році, щоб 

вона не перебралася в новий. 

У Туреччині не забороняється 

зустрічати Новий рік, однак не 

рекомендується прикрашати ялинку і 

запрошувати Діда Мороза. Про це 

говориться в новорічній заяві глави 

турецьких мусульман. 

У Японії бронзові дзвони 

буддійських храмів відбивають у 

новорічну ніч 108 ударів. Цифра 108 

обрана не випадково. Японці 

вважають, що кожний із цих ударів 

виганяє одну з 108 пагубних звичок, 

які затьмарюють життя людини. 

Очищаючись таким чином, японці 

зустрічають свій загальний новий рік 

народження (в Японії не заведено 

святкувати свій, індивідуальний день 

народження). Сто восьмий удар 

новорічних дзвонів додає відразу 

цілий рік кожному жителю Японії, 

навіть новонародженим. Кожен 

японець може поздоровити іншого з 

днем народження й у відповідь 

почути таке ж привітання. У це дивне 

свято японці одягають кімоно й 

роблять неймовірно складні зачіски. 

Новий рік у Китаї триває кілька 

днів. Як правило, напередодні китайці 

купують новорічні подарунки, 

прибирають у хаті, фарбують двері й 

вікна новою червоною фарбою 

(червоний-колір щастя), а також 

шиють або купують нові сукні, 

кофточки, костюми та інше. 

Обов'язковий ритуал - Новорічна 

вечеря, за якою збираються всі члени 

родини. 

У Кореї всю новорічну ніч заведено 

проводити на ногах. Навіть є таке 

повір'я: "Якщо в ніч на Новий рік 

спати, то брови посивіють". От і 

гуляють до ранку. Дівчата стрибають 

вгору з дошки, покладеної на колоду. 

Хто вище стрибне, швидше й заміж 

вийде. У деяких інших східноазіатських 

країнах - у В'єтнамі, Камбоджі, 

Монголії та інших, неодмінним 

аксесуаром Нового року є граблі, 

декоровані різноманітними дорогими 

прикрасами. Саме ними в новорічну 

ніч "загрібають щастя". 

В Америці головну увагу 

приділяють не подарунку, а його 

обгортці - коробочки й футлярчики. У 

різдвяний вечір родина й друзі із 

захопленням відкривають подарунки, 

які можуть бути загорненими в десять 

одежинок, як капустина . А в 

індіанців Північної Америки зберігся 

звичай зустрічати Новий рік біля 

величезного багаття на лісовій 

галявині. Вони танцюють у білих 

вбраннях, обличчя пофарбовані в 

білий колір, у руках палички з 

кульками з пір'я на кінцях. 

В Естонії щастя приносить, як 

відомо, зустріч із сажотрусом зі 

знаряддями ремесла - високим 

циліндром і гирею на мотузці з 

йоршиком. Тому й часті різдвяні 

подарунки у вигляді глиняного або 

ганчіркового сажотруса, забрудненого 

сажею. 

Ось такі традиції в 

інших країнах, 

можливо, трохи 

дивакуваті але все ж 

особливі. 



Головний редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
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Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

Офіційний сайт ліцею — 

kpliceum.ucoz.ru  

Ст.8                                                                                                            Лікейський сад 

У Фінляндії замість Діда 

Мороза подарунками 

обдаровує дітей різдвяний 

цап, який приходить на свято 

в червоній шубі і з чарівною 

книгою, де записані всі 

дитячі прокази  

 Багато років тому Дід 

Мороз носив не шубу, а 

цапину шкуру. До речі, і 

подарунки розвозив теж на 

цапі. Дід Мороз у фінів 

зветься Йоулупуккі - 

дослівно, Різдвяний цап - і 

його дружина Муорі. 

 

 

 

 

 

В Італії Новий рік 

починається шостого січня. 

Згідно з повір'ям, у цю ніч на 

чарівній мітлі прилітає добра 

Фея Бефана. Вона відкриває 

двері маленьким золотим 

ключиком і, увійшовши в 

кімнату, де сплять діти, 

наповнює подарунками 

дитячі панчохи, спеціально 

підвішані до каміна. Тому, 

хто погано вчився або 

пустував, Бефана залишає 

щіпку золи або вуглинку. 

Ось тобі дарунок на Новий рік, - говорить 

батько, вручаючи синові гітару.  

- Спасибі! - дякує син. - Почекай, а чому вона 

без струн?  

- Не все відразу, синок. Ось навчишся грати, 

тоді і струни купимо.  

 

*** 
Петрик одержав у школі двійку. Батько 

запитує його: 

- Як справи, Петрику? 

- З батьком двієчника - не розмовляю  

 

*** 
Мамо, ти не могла б завтра приготувати 

улюблену татову страву? 

- А навіщо? 

- А я завтра буду показувати йому 

щоденник.  

Аліна Катериняк, 

учениця 23 групи 

Результати  конкурсу читців  
Вітаємо призера 

міського конкурсу 

читців «Чисті роси 

мови дорогої» 
 

Номінація «Гумор» 

Дар’ю Павлішену – ІІІ 

місце          (23 група) 

та її наставника, керівника гуртка 

«Художнє слово» 

Орищук Ларису Миколаївну 

 

 

Результати міського  

фотоконкурсу "Барви осені"  

 
 

У номінації «Портрет» 
– Віру Миколайчук - 

ІІ місце (32 група) 

(класний керівник 

Аносов Д.О.) 

У номінації «Пейзаж» 

– Віру Миколайчук - ІІІ місце (32 

група) (класний керівник Аносов Д.О.) 

У номінації «Комедійне та казкове 

фото» – Віру Миколайчук - ІІІ місце 

(32 група) (класний керівник Аносов 

Д.О.) 

У номінації «Водні фантазії» – 

Марину Гнатюк - ІІ місце (32 група)

(класний керівник Паладійчук Н.О.) 

У номінації «Друзі людини» – 

Анастасію Сукач - І місце (12 група) 

(класний керівник Деркач А.М.) 

Вікторію Дутко - ІІІ місце (23 група) 

(класний керівник Мироненко О.Г.) 

У номінації «Натюрморт» – 

Вікторію Міщишину - ІІІ місце (24 

група) (класний керівник Пристай 

А.В.) 

У номінації «Краща фотографія 

конкурсу» – Анастасію Сукач               

(12 група) (класний керівник Деркач 

А.М.) 

 

 

Результати заочного конкурсу 

юних поетів й прозаїків  

«Я паросток малий землі своєї» 

 

 

 

 

 

 

 

Латошкіна Костянтина           

(34 група)  — І місце 

 

Гнатюк Марину (22 група) 

І місце 

 

Гончарук Саїду (32 група) -  

ІІ місце 

 

Вітаємо переможців та їх             

наставника Орищук Л. М. 
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http://lyceum.osvitakp.com.ua/events/55-rezultati-miskogo-fotokonkursu-barvi-oseni.html
http://lyceum.osvitakp.com.ua/events/55-rezultati-miskogo-fotokonkursu-barvi-oseni.html

