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           Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але всяка людина - твій учитель. Східна мудрість 

От скінчились уроки, скінчилось навчання, 

Розставання надходить нам час. 

І звучать найщиріші і милі вітання 

Й побажання найкращі для нас. 

На лінійку зібралась уся наша школа 

Й пролунає останній дзвінок. 

І проляжуть дороги аж за виднокола, 

В серці лишиться кожен урок. 

10 років ми стежку до школи топтали 

І по снігу й по щедрій росі. 

В рідній школі росли і знання здобували 

І дружити навчилися всі. 

А тепер, ніби птахи, гніздо покидаєм, 

Щоб пізнати життя й дивосвіт. 

Прощавай, рідна школо, ми вже відлітаєм  

Нам бентежних сімнадцять літ! 

Тут лишаєм дитинство і спогади чисті. 

І йдемо в невідомі світи. 

Рідна школо! По доброму і урочисто 

Рідним вогником з вікон світи! 

Ми виходимо звідси вершини долати 

Та робити нові відкриття. 

Рідна школо! Ми будем тебе пам’ятати 

Кожен день, кожен раз — все життя!  

Дорогі учні! 

Шановні вчителі та батьки! 

Щиро вітаємо Вас зі святом Останнього дзвоника – святом прощання зі школою!  

Для багатьох ліцеїстів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. 

Тож бажаємо Вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу 

навчання. 

Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду шкільні роки – найбільш 

безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. 

Ви вирушаєте в самостійне доросле життя. Бажаємо, щоб цей шлях був щасливий, насичений гарними 

подіями і здобутками. Віримо, що Ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, 

будете гідними творцями свого життя та справжніми патріотами країни! Бажаємо вам впевненості у 

власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій.  

Глибока вдячність педагогам і батькам, які вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання! Своєю 

любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. 

Щастя всім, добра, міцного здоров’я та успіхів! 
Ред.колегія газети 

“Лікейський сад” 
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        Учитель те подарує вам, що знає й уміє сам.           Георгій Александров 

Нагорний Микола 

24 група 
Предвиборча програма  
• За дорослих 

- Учні знають, що потрібно 

учням. Актив школи зможе 

зробити життя в школі більш 

насиченим яскравими подіями, а 

традиційні дні самоврядування 

допоможуть втілити в життя всі 

їхні задуми.  

-Повернемо вчителів у 

дитинство, дамо їм можливість 

відчути себе школярами, один 

урок для всіх вчителів ліцею.  

2.Життя яскраве. 

- Більше змагань, конкурсів, 

флешмобів, концертів - вони 

зроблять шкільне життя 

незабутнім. -Організація 

тематичних дискотек.  

 

3. Співпраця. 

-Наш ліцей - найкращий, 

безумовно. Мені б хотілося, і я 

думаю мені це вдасться, 

виготовити прапор ліцею з його 

незмінною символікою. -

Майбутнє у ваших руках, 

співпраця з Приват банком, 

оформлення накопичувальної 

картки. 

 

4. Усе для Вас. 

На мою думку, ліцею не 

завадило мати стенд, на якому 

відзначали б не тільки 

переможців конкурсів, олімпіад, 

спортивних змагань, а й учнів які 

активно беруть участь у житті 

ліцею та найкращих учнів груп 

за результатами семестрових 

оцінок . Ця інформація була б 

цікава батькам, учителям та 

учням.  

5. З покоління в покоління. 

Фахівцям різних галузей є що 

розповісти ліцеїстам. Я думаю, 

було б не погано, запрошувати 

більше спеціалістів різних 

професій для бесіди з учнями 

про обрання ними майбутньої 

професії.  

 

6. Твори добро. 

-Мені здається, потрібно 

організовувати традиційну 

благодійну допомогу дитячим 

будинкам два рази на рік. 

Дарувати дітям радість , якої 

вони так потребують- це 

ділитися щастям з іншими .  

 

Ляховський  

Володимир 

21 група 
Предвиборча програма  

 WI– FI інтернет  

Встановлення WI– FI мережі в 

ліцеї. Вже зараз наша WI– FI 

мережа працює в лівій частині 

ліцею. Після виборів, WI – FI 

мережа буде встановлена у 

правій частині ліцею. 

 День народження ліцею  

Щороку святкуватиметься 

день народження ліцею. Програму 

свята складемо за пропозицією 

учнів та вчителів. 

 Радіо в ліцеї  

Відновимо радіо в ліцеї. 

Періодично ви зможете почути 

оголошення, новини з життя 

ліцею. А також рубрика 

«Привітай іменинника». 

 Фруктовий сад ліцею 

Уявіть собі, як приємно, коли 

ти, не поснідавши зранку, завжди 

можеш з їсти соковите, корисне 

яблуко з яблуні ліцейського 

садку... 

 Книга рекордів  

Запровадження книги 

рекордів надасть можливість 

фіксувати найбільші успіхи у 

сфері особистого, творчого та 

навчального життя ліцеїстів. 

 Змагання з шахів, шашок 

та кіберспорту  

Запровадимо щорічний турнір 

з шашок, шахів, під пильним 

наглядом професійних суддів. 

Також щорічно відбуватиметься 

змагання з Соuntег strikе, Саll of 

duty, Quаке. 

 

Креативність, 

щирість, порядність,  

 дієвість 

 

Порожні обіцянки 

— це не про нас! Наша 

WI– FI мережа вже 

працює в ліцеї   
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На питання, як учням досягти успіхів, Аристотель відповів: "Доганяти тих, хто спереду, і не чекати тих, 

хто позаду."                                                                                                                             Аристотель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюк Анастасія 

22 група 
Предвиборча програма  

  Ярмарка професій 

  Дошка пошани 

(продовжуємо традицію) 

  Проведення змагань 

«Найрозумніший» 

  3устрічі із видатними 

представниками профілю 

  Зробити день батьків «Мама, 

тато, я - ми за здоровий спосіб 

життя. Ми обираємо сімейні 

старти» 

  Встановлювати дружньо - 

партнерські відносини між 

іншими школами міста (участь у 

культурних та спортивних 

заходах 

  Проведення квестів «Шалені 

ігри» 

  Проведення тематичних 

вечірок 

  Започаткувати команду КВК 

за підтримки «Подільського 

формату» 

  Шкільні ярмарки (виручені 

гроші будуть йти на 

благодійність) 

  «День профілю» 

  Проведення акцій милосердя  

«Подаруй дітям казку», 

«Прояви вдячність ветеранам 

 Удосконалюємо подвір'я 

нашого ліцею (лавки, турніки, 

смітники) 

  Створення скриньки побажань 

та пропозицій 
“Мрії збуваються,  якщо за них  

Чайковська Уляна 

23 група 
Предвиборча програма  

 
 Скринька милосердя  

(допомога ветеранам та дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування) 

 

 Пошта ліцею 

 (анонімні побажання для 

покращення життя в ліцеї) 

 

 Книга рекордів школи 

(занотовувати рекорди у 

швидкості мислення, найбільші 

результати нормативів) 

 

 Налагодження співпраці з 

бібліотекою  

(макулатура, книги) 

 

 Змагання з настільного тенісу 

 

 Організувати групу 

підтримки (для спортивних 

змагань) 

 

 Проведення щомісячних 

дискотек  
(тематичні святкові вечірки) 

 

 Вікторини 

(між різними категоріями класів 

для всебічного розвитку та 

розваг) 

 День привітань 

(щомісячна організація привітань) 

 

Якщо є згода — незначні 

справи виростають, а при 

незгоді найбільші гинуть 

30 квітня 2013 р. в ліцеї відбулись вибори 

президента, у яких взяли участь 373 ліцеїсти. 

В результаті перемогу здобув представник 24 

групи Нагорний Микола. 

ВІТАЄМО 
 

Голоси розподілились наступним чином: 

1. Нагорний Микола —184 голоси 

2. Ляховський Володимир —103 

3. Семенюк Анастасія — 48 

4. Чайковська Уляна — 27 

Не підтримали жодного кандидата —11 
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        Школа готує нас до життя в світі, я кого не існує.           Альбер Камю 

       ПЛАН - ПОНАД УСЕ 

1. Приберіть зі столу зайві 

речі, зручно розставте 

підручники, довідники, 

зошити, папір, олівці тощо. 

2. В інтер'єрі кімнати мають бути 

речі жовтого і фіолетового кольорів, 

оскільки вони підвищують 

Інтелектуальну активність. 

3. Складіть план занять на кожен 

день і чітко визначіть, які теми і коли 

будете опрацьовувати. Враховуючи 

те, хто ви - «сова» чи «жайворонок», 

максимально використовуйте ранко

вий чи вечірній часи. 

4. Розпочніть із найскладнішого, з 

того, що знаєте найгірше. Але якщо 

важко зібратися, можна почати з 

найбільш цікавого матеріалу. 

Увійшовши ж в робочий ритм, справа 

легко зрушиться з місця. 

5. Чергуйте заняття з відпо

чинком. Наприклад, 40 хв. занять, 10 

хв. - перерва. 

6. Варто структурувати матеріал, 

склавши на папері плани й схеми. 

Плани корисні ще й тому, що їх легко 

використовувати під час коротких 

повторень матеріалу. 

7. Використовуйте якомога 

більше різних тестів. Такі тренування 

ознайомлять з конструкціями 

тестових завдань. 

8. Засікайте час виконання тестів. 

9. Залишіть один день перед 

іспитом на те, аби вкотре повторити 

всі відповіді. Ще раз зупиніться на 

найскладніших запитаннях. 

ДО ІСПИТУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НІЧ 

1. Дехто вважає, щоб підго

туватися до іспиту, вистачить ночі. Це 

не правильно. Не можна себе 

перевтомлювати. Звечора перестаньте 

готуватися, прийміть душ, 

прогуляйтеся і добре відпочиньте. Іспит 

— це своєрідна боротьба, в якій 

потрібно проявити себе, показати 

можливості та здібності 

На іспит потрібно з'явитися за 30 

хв. до початку. Якщо здаєте ЗНО, при 

собі треба мати пропуск, паспорт (не 

свідоцтво про народження) і про запас 

декілька гелевих або капілярних ручок 

з чорними чорнилами. 

УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЦЕПТИ 

ДЛЯ ВДАЛОЇ ТАКТИКИ 

1. Заповнивши бланк, зосе

редьтеся і забудьте про навколишніх! 

Перед тим, як вписати відповідь, двічі 

перечитайте запитання, аби 

переконатися, що правильно 

зрозуміли його. 

2. Починайте з легкого! Відпо

відайте на ті запитання, в знанні яких 

не сумніваєтеся. Не зупиняйтеся на 

тих, котрі викликають довгі роздуми, 

доки не заспокоїтеся і голова не почне 

ясно працювати. 

3. Читайте завдання до кінця, 

4. Коли бачите нове завдання, 

забудьте все, що було в поперед

ньому. Як правило, завдання в тестах 

не пов'язані один з одним. Ця порада 

має й інший психологічний ефект - 

забудьте про невдачу в минулому 

завданні. Думайте про те, що кожне 

нове завдання - шанс набрати 

додаткові бали. 

5. Чимало завдань можна ви

рішити швидше, якщо послідовно 

виключати відповіді, які не підходять. 

Метод виключення дозволяє 

сконцентрувати увагу на двох 

варіантах. 

6. Заплануйте два кола? Роз

рахуйте так, щоб за дві треті 

відведеного часу пройтися легкими 

завданнями («перше коло»). Тоді 

встигнете набрати максимум балів на 

цих завданнях, а потім спокійно 

повернутися і подумати над важкими 

(«друге коло»). 

7. Перевірте! Залишіть час для 

перевірки роботи, аби встигнути 

пробігти очима і виправити помилки. 

8. Вгадуйте! Якщо не впевнені у 

відповіді, але інтуїтивно надаєте 

перевагу одній, то інтуїції треба 

довіритись! 

9. Не засмучуйтеся! Намагайтеся 

виконати всі завдання, але майте на 

увазі, що тести розраховані на 

максимальний рівень складності, і 

кількість виконаних завдань може 

бути достатньою для хорошої оцінки. 

Дотримуйтеся цих рекомендацій, 

повірте у власні сили - і результат 

вас не розчарує!  

Світлий час визволення міста 

прийшов у кінці березня 1944 року. 

Ввечері 24 березня передові під. 

розділи 63-ї гвардійської Челябінської 

танкової бригади полковника            

М.Г. Фомичова, знищивши на 

околицях Довжка ворожий заслон, 

атакували колону німецьких 

автомашин біля спиртзаводу. В ніч на 

25 березня танкові і механізовані 

бригади, оволодівши Зіньківцями, 

Татарисками і Кубачівкою, вийшли на 

річку Смотрич. 

Штурм Кам'янця-Подільського 

розпочався о 5 годині вечора 25 

березня.  А вже до 8 години вечора 

війська 4-ї танкової армії оволоділи 

Старим містом, Новим планом, 

Руськими і Польськими фільварками, 

а вранці 26 березня після знищення 

решток ворожого гарнізону біля 

залізничного вокзалу, оволоділи всім 

містом. Над старовинною ратушею в 

центрі Старого міста замайорів 

прапор перемоги. 

Визволяючи Кам'янець-

Подільський, радянські війська 

знищили близько 2 тисяч солдатів і 

офіцерів, противника, 50 танків і 

бронетранспортерів, 17 гармат, 

захопили 400 кулеметів, 4 тисячі 

автомашин, 500 мотоциклів. 

Командування Червоної Армії 

високо оцінило ратний подвиг військ, 

які штурмували Кам'янець-

Подільський. 27 березня Москва на 

відзнаку здобутої перемоги 

салютувала 20 артилерійськими 

залпами з 224 гармат. За успішне 

виконання бойового завдання 49-ій 

механізованій і 6-ій понтонно-

мостовій бригадам, 56-у танковому 

полку, 88-у окремому інженерному 

батальйону і восьми авіаційним 

частинам присвоєно почесне 

найменування "Кам'янець-

Подільський", Свердловська танкова 

бригада удостоєна ордена Червоного 

Прапора. Орденами і медалями 

нагороджені сотні бійців і офіцерів, а 

груди гвардії лейтенанта Я.Д. 

Хардикова прикрасила Золота Зірка 

Героя Радянського Союзу.  
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  Школа дає знання тільки тим, хто згоден їх взяти     С. Скотніков 

Залишаючи ліцей, не будемо говорити про 

те, як нам хотілося б озирнутися назад, наново 

прожити ці три роки. Адже завжди, коли щось 

дуже хороше закінчується, хочеться 

повторювати його знову і знову. Тому просто 

хотілося б побажати ліцею жити і працювати 

ще багато-багато років. Адже що таке 20 років 

для того, хто знає секрет вічного життя?  

Випускники 34 групи 

 

Залишаючи ліцей, хочемо сказати величезне 

спасибі нашим дорогим учителям за те, що ви несете 

своїм учням не тільки знання, ви даруєте їм сердечне 

світло доброти, намічаєте високий шлях серця й розуму. 

Наші батьки не помилилися 3 роки тому у виборі школи 

для нас. Вона стала другим домом. Тут завжди 

зрозуміють твої проблеми, втішать в горі, розділять 

приємні хвилини радості. Спасибі тобі, ліцей! Низький 

уклін нашим улюбленим учителям!  

Випускники 332 групи 

Залишаючи ліцей, хочеться подякувати тим, 

завдяки кому він став другою домівкою, хто 

підтримував у важкі хвилини й давав поради, хто 

змусив ходити до ліцею, щоб дізнатися щось нове, а 

не тому що треба. 3 роки ліцейського життя 

навчили не тільки шкільним предметам, але й 

важливим у житті якостям, 

спілкуванню з людьми різного 

віку, вмінню відповідати за свої 

вчинки, не пасувати перед 

труднощами, розрізняти добре і 

погане. Ми хочемо, щоб уроки, які 

дають наші вчителі, не були 

марними.  

Залишаючи ліцей, не можемо стримати 

сліз. Це сльози щастя і сльози радості. Адже 

саме ліцей зробив нас такими, якими ми є. 

Бажаємо майбутнім випускникам зберігати 

пам'ять про нього і не занепадати духом!  

Випускники 33 групи 

Залишаючи ліцей, хочеться сказати: «Це 

були чудові роки нашого ще молодого життя!" Ми 

вдячні ліцею й нашим вчителям за все, що вони 

зробили для нас. Хочемо побажати іншим класам: 

«Не забувайте ліцей,  беріть участь у його житті,  

Зберігайте традиції, які складалися у ньому 

протягом багатьох років, поважайте 

вчителів!» 

Нещодавно у стінах 

Кам'янець-Подільського 

ліцею проведено благодійну акцію 

"Подаруй казку дітям". 

Ініціатором цього проекту 

стала 24-а група на чолі з класним 

керівником Наталею Кольцовою, 

яка завжди закликає нас 

співчувати й допомагати іншим. 

Усі учні та вчителі долучилися до 

акції. За декілька тижнів вдалося 

зібрати велику кількість іграшок, 

книг та одягу, які пізніше 

подарували Орининській 

загальноосвітній школі-інтернату 

І-ІІІ ступенів. Також на отримані 

кошти були куплені солодощі та 

речі, необхідні дітям для навчання 

та розвитку.  

Ліцеїсти 24-ої групи разом із 

Наталею Олександрівною та 

завучем Валентиною Василівною 

Шликовою особисто відвідали 

школу-інтернат. Спочатку 

зустрілись із учнями 2-11 класів. 

Нам було дуже приємно, адже 

діти влаштували теплий прийом.  

Потім спілкувались із 

дошкільнятами та учнями 

першого класу.  

Наш колектив був 

вражений привітністю та 

добротою малечі. Ми грали в ігри, 

слухали дитячі історії, 

фотографувались. І за це були 

нагороджені чудовими піснями та 

віршами, які виконали вихованці 

школи.  

Але настала мить прощання. 

Малеча не хотіла нас відпускати, 

просила про наступний візит та 

дякувала за дарунки.  

Ми, ліцеїсти, закликаємо всіх 

людей до таких милосердних 

акцій! Для вас це не буде 

коштувати великих зусиль, але 

принесе безмежну радість діткам, 

зробить їхнє життя яскравішим та 

щасливішим. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

науково-дослідницької діяльності по лінії МАН 

у системі роботи з обдарованими учнями 

Кам’янець-Подільського ліцею за 2012-2013 навчальний  рік 

№ 

п\п 

Прізвище, 

ім’я  учня 

Науковий 

керівник 

Учитель-

предметник 
І тур ІІ  тур 

ІІІ  

тур 

 1. Лєнська Анастасія 

Михайлівна 
Коваль Я.Є. 

Коваль Я.Є. 
І     

 2. Лобашов Іван 

Ігорович 
Смольницький 

Ю.М. 

Коваль Я.Є. 
І ІІІ   

 3. Остапишин Андрій 

Юрійович 
Криськов А.А. Коваль Я.Є. 

І І ІІІ 

 4. Муяссарова 

Катерина 

Володимирівна 
Гай Ю.Б. 

Московчук Г.Д. 

І     

 5. Карпова Ірина 

Олександрівна 
Гай Ю.Б 

Московчук Г.Д. 
І І   

 6.

6

. 

Бевз Марія 

Олегівна. 

Волковинський 

О.С. 

Пристай Л.Й. 

І ІІ   

 7. Гнатюк Марина 

Миколаївна 
Пристай Л.Й. 

Пристай Л.Й 
І І ІІІ 

 8. 

Лаврук Сергій 

Віталійович. 
Бондарчук А.С. 

Московчук Г.Д. 

І ІІ   

 9. 
Гончарук Олена Пристай Л.Й. 

Пристай Л.Й 
ІІ     

10

. 

Заморська 

Олександра 

Михайлівна 
Атаманчук С.І. 

  

Атаманчук С.І. І ІІІ   

11

  

Барабанова Діана 

Анатоліївна Пристай А.В. 
Пристай А.В 

І ІІІ   

 12 Газіна Катерина 

Володимирівна 
Білецька Т.В. 

Пристай А.В 
І ІІ   

 13 Гуляк Оксана 

Олегівна 
Ганаба С.О. 

Пристай А.В 
І ІІІ   

14  Пиріг Ірина 

Іванівна 
Лозовий В.В. 

Пристай А.В. 
ІІ     

15  Ігнатьєва Марія-

Валерія Геннадіївна 
Рудик Л.І. 

Атаманчук С.І. 
І     

16

  

Ярема Богдан 

Ростиславович 
Смольницький 

Ю.М. 

Московчук Г.Д. 
І ІІ   

17

  

Микитюк 

Олександра 

Володимирівна 
Ружицька Ю.Б. 

Ружицька Ю.Б. 
ІІІ     

 18 Решетнік Андрій 

Олександрович 
Пристай А.В. 

Пристай А.В. 
ІІ     
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7 правил  
здорового  

способу життя  
Не можна не відзначити 

всезростаючий останнім часом інтерес 

до здорового способу життя. Рано чи 

пізно починаєш замислюватися, що 

спосіб життя, який зараз ведеш, не 

кращим чином позначається на 

здоров'ї. І добре, якщо це станеться 

рано ... Найчастіше людина починає 

замислюватися про свій спосіб життя і 

здоров'я, коли наздоганяє якась 

проблема, з'являється хвороба чи 

нездужання. Турбота про своє здоров'я 

не має бути проблемою турбота про 

своє здоров'я повинна бути образом 

життя. Здоровим способом життя. 

Пропонуємо Вашій увазі 7 

найважливіших правил здорового 

способу життя.  

Здоровий спосіб життя: 

правило № 1 Найважливіше при 

здоровому способі життя - це 

харчування. Правильне харчування! 

Більше фруктів і овочів, продуктів, 

наповнених корисними для нашого 

організму речовинами. Ніяких 

гамбургерів, пепсі, чіпсів. Як говорив 

сам Гіппократ, їжа повинна бути 

нашими ліками, а не ліки їжею. В 

ідеалі, звичайно, потрібно відмовитися 

від шкідливої їжі назавжди, але ... Але 

як відмовитися від улюбленої їжі, 

навіть не найкориснішої, але коханої? 

Це як будь-яка шкідлива звичка: 

розумієш, що шкідливо, але 

відмовитися не можеш. Іноді можна 

себе побалувати .  

Здоровий спосіб життя: 

правило № 2 Активність, активність і 

ще раз активність! Будьте активними, 

життєрадісними і відкритими до світу. 

В умовах постійної зайнятості важко 

знайти час на відвідування спортзалу, 

заняття спортом … А даремно! І все-

таки навіть якщо на спорт часу немає, 

то піші прогулянки на свіжому 

повітрі, ранкову пробіжку, зарядки 

вранці ніхто не відміняв. Ходіть 

більше пішки, гуляйте в парках та 

лісах, будьте рухливими. Від серцево-

судинних та інших серйозних 

захворювань потрібно йти або навіть 

тікати. У прямому сенсі слова. 

Рухайтеся назустріч міцному 

здоров'ю !  

Здоровий спосіб життя: 

правило № 3 Здоровий спосіб життя 

жодним чином не сумісний зі 

шкідливими звичками: курінням, 

вживанням алкоголю і тим більше 

наркоманією.  

Здоровий спосіб життя: 

правило № 4 Основа здорового 

способу життя - правильний 

розпорядок дня. При здоровому 

способі життя обов'язково повинен 

бути правильний розпорядок дня. Що 

значить правильний розпорядок дня? 

Це, перш за все, 8-ми годинний 

здоровий сон. Потрібно привчити свій 

організм лягати і прокидатися в один і 

той же час, не залежно від того, який 

день тижня: будній чи вихідний. В 

ідеалі, звичайно, прокидатися треба 

без будильника - це означає, що 

виспалися. Чому важливо висипатися? 

Хоча б тому, що існує прямий зв'язок 

між недосипанням і появою надмірної 

ваги та ожиріння.  

Здоровий спосіб життя: 

правило № 5 Одне з найважливіших 

правил здорового способу життя - це 

гарний настрій! Не зациклюйтеся 

на невдачах і промахах. Не 

вийшло встояти перед тортиком або 

тістечком, ну і Бог з ним! Не варто 

через це засмучуватися! І навіть, якщо 

постійні тренування і дієти не 

допомагають скинути зайву вагу, це не 

привід для відчаю! Спробуйте , 

можливо, якусь іншу дієту...  

Здоровий спосіб життя: 

правило № 6 Здоровий спосіб життя - 

це так само дбайливе ставлення до 

себе! Себе треба любити, про себе 

потрібно піклуватися. Наприклад, під 

час занять у спортзалі потрібно 

думати не про те, щоб швидше пійти і 

рахувати хвилини, а займатися із 

задоволенням, з думками про те, що 

кожна вправа підтягує ваші м'язи .... 

Кожна вправа наближає Вас до ідеалу! 

Навряд чи вийде схуднути, якщо 

постійно лаяти себе: «Я товста!», «Я 

нічого не можу!». Треба говорити 

собі: «Я сильна, я впораюся!», «У 

мене все вийде!”.”Я найкраща!” 

 Здоровий спосіб життя: 

правило № 7 Вести здоровий спосіб 

життя легше не поодинці, а в компанії. 

В ідеалі, звичайно, потрібно, щоб усі 

навколо дотримувалися такої ж 

життєвої позиції - разом веселіше, і є 

дух суперництва, наприклад, у 

позбавленні від зайвої ваги. Уявіть, що 

всі навколо ведуть здоровий спосіб 

життя, всі у прекрасному настрої, 

бажають один одному тільки добра. 

Зранку всі домочадці не за ванну 

лаються, а бажають один 

одному чудового дня. Ех, 

не життя, а казка! Турбота 

про своє здоров'я не має 

бути проблемою, це має 

бути способом життя! 

 

12 Квітня 

- 

всесвітній День авіації і 

космонавтики 

 

Цього дня  

12 квітня 1961 року громадянин 

СРСР майор Юрій Олексійович 

Гагарін  на космічному кораблі 

"Восток" уперше у світі вчинив 

орбітальний обліт Землі, відкривши 

епоху пілотованих космічних 

польотів. 

Він вчинив один виток навколо 

земної кулі, що тривав 108 хвилин. 

Розвиток пілотованих польотів у 

нас у країні проходив поетапно з 

урахуванням досягнутих науково-

технічних результатів і появи нових 

наукових, господарських і 

технічних завдань. Від 

перших пілотованих 

кораблів й орбітальних 

станцій до 

багатоцільових 

космічних 

пілотованих 

орбітальних 

комплексів - такий 

шлях, пройдений 

радянською 

 



Шеф- 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  

Неофіційний форум ліцею—

www.liceykp.7bb.ru 
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Московчук Галина Дмитрівна 
 

Найближчим часом - удачі на іспитах, 

щасливих тестів, хороших сусідів в 

аудиторії, спокою під час іспитів.  

 У майбутньому — бути порядними 

людьми, гідно носити ім'я випускника 

Ліцею 2013. Гармонійно розвивати всі свої 

здібності, стати самодостатніми людьми, 

кохати і бути коханими! 

Паладійчук Наталя Олександрівна 
Хочеться побажати випускникам 

весняного !настрою, впевненості у своїх 

силах, душевної гармонії.  

 Не забувайте, що попереду іспити! Удачі 

Вам! А далі вас чекає велике прекрасне життя, 

повне світлих і радісних миттєвостей. Щастя, 

любові й успіхів у всьому! Завжди чекаю в 

гості 

Роляк Мирослава Васильєвна 
 

Бажаю бути успішними, сильними, порядними 

людьми, що зуміли самореалізуватись у житті. Я 

думаю, що це будуть політики та співаки, художники 

та інженери, кінорежисери і лікарі, вчителі і 

модельєри, спортсмени й економісти, бізнесмени й 

військові.  

 Пам'ятайте, що не місце красить людину, а 

людина  місце! 

Сцисловська Олена Іванівна 
Кожного з вас я бачу прекрасною 

людиною, успішною, впевненою в собі.  

 Хочеться вірити, що в житті кожного 

збудеться те, про що він мріє.  

Шликова Валентина Василівна 
Сердечно вітаю вас з чудовим святом Останнього 

дзвоника! Удачі на іспитах, поменше прикростей. Усі 

ваші мрії неодмінно збудуться. Життя перед вами 

відкриває нові сторінки. Ідіть по ньому сміливо та 

впевнено! 

Демчук Галина Богданівна 

Дорогі випускники!  
 Знайте, чого ви хочете, вірте в себе і свої сили! Не 

кажіть: "Швидше б це закінчилося!" - Життя і так 

коротке. Сказавши "А", не поспішайте сказати "Б" - 

може, це інша формула?  

 Удачі, успіху і ще раз удачі вам, дорогі! 

Пристай Андрій Васильович 
Бажаю вам, дорогі хлопці й дівчата, світлого шляху 

до тих цілей, що ви намітили, удачі й успіхів на 

шляху, здоров’я і щастя! 

 

          Ковальська Тамара Григорівна 

                           Дорогі діти!  
 Ось і підійшов до завершення останній ваш навчальний 

рік. Ця подія одночасно і радісна-попереду самостійне 

доросле життя, - і сумне - розставання зі школою та 

шкільними друзями. Але це - ЖИТТЯ! Вона завжди буде 

з радощами і печалями, злетами і падіннями, тому нехай 

це вас не засмучує. Адже ГОЛОВНЕ попереду-пошуки 

своєї дороги, свого покликання, здійснення бажань. 

Мрійте і дерзайте! І завжди пам'ятайте: дорогу здолає 

той, хто йде!  

Ябажаю вам великих успіхів на іспитах  і везіння!   

 

Мироненко Олена Григорівна 

 
      Пам'ятайте рідний ліцей, приходьте 

частіше, ми будемо раді вас бачити: у кожного 

з вас вчителя вклали частинку своєї душі, свого 

серця. Повірте моєму багаторічному досвіду - 

це не просто слова. І мені дуже хочеться, щоб 

ми пишалися вами, випускниками 2013 року. 

Живіть гідно, чесно, будьте добрими і 

милосердними, бійтеся нудьги і байдужості.  

 «Людина створена для щастя, як птах для 

польоту», - сказав письменник В. Короленко. І 

я бажаю вам щастя у всьому, у всіх ваших 

звершеннях!  

 У добрий час, дорогі випускники!  

 І нехай він буде світлим! 

Президентська Рада ліцею 
Нехай вам небо безхмарне сміється, 

Нехай вам усе у кожній стежині, 

Вірних друзів завжди на путі. 

І нехай усе, що потрібно людині, 

Супутником буде у вашім житті 

удається, 

Бажаємо щастя на житті. 


