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2 лютого 2019 року 

Вечір зустрічі випускників ліцею 

Промчиться час на сірому коні 

Років тягар зваливши нам на плечі. 

В якій би не були ви стороні 

Прийдіть в ліцей у цей чудовий вечір.  

Тут час сьогодні владу загубив 

Над пам’яттю і душами людськими 

Тут батьківщина всіх дитячих див, 

Що ходять коридорами лункими. 
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Подарунок  
рідному ліцею - 

ноутбук 

Розмова з рот-
ним- як 10 років 

тому 

Знову  
разом 
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В рідному класі 
Друзі поруч 
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14 лютого – День всіх закоханих. В цей день 

для наших ліцеїстів відбувся один з найвизнач-

ніших конкурсів в ліцеї -  “Зимовий бал -  2019”. 

У цей день всі бажаючі мали змогу перевірити 

свої танцювальні навички.  

 Усі взводи довго готували номери для то-

го, щоб добре себе показати в конкурсі . Цього 

року були гарно підібрані як і танці, так і музи-

ка, так і костюми.  
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  Під час виступу ліцеїсти наповнили 

зал та глядачів атмосферою кохання, без якої не 

обійтись в цей день та і взагалі у житті. Коли ко-

жний з ліцеїстів танцював, у нього всередині 

змішались два почуття – адреналін і переживан-

ня, адже багато хто вперше виступав перед журі 

та ще й з партнером.  

 Усі учасники показали гарне шоу, яким 

вразили всіх присутніх. Після 

останнього номеру, судді почали 

підраховувати бали . Усім було 

цікаво, хто візьме Гран - прі, хто 

посяде 1, 2 та 3 місце.  

 І ось пролунала команда 

всім учасниками вийти на сце-

ну . В результаті обговорення 

судді підвели підсумки і були 

готові оголосити переможців . 

Отже вони дійшли до такого ви-

сновку: 

Гран Прі – 11 - В клас 

1 місце – 9-А ,9-В, 11-А,11-Б класи 

2 місце- 10-Д , 10-А,10-В класи 

3 місце – 11-Г, 11-Д, 9-Г класи 

 Після оголошення результатів всі отримали 

змогу зробити фото на згадку про цей незабутній 

день. 

 І тепер ми будемо чекати наступного року і 

нового конкурсу. 

Кореспондент 9-Г класу Сергій Гарюк  
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 21 лютого 2019 року ми отримали запрошен-

ня від Кам’янець-Подільської спілки ветеранів 

Афганістану  на презентацію книги «Опалені вій-

ною. Афганістан», що відбулася у центральній мі-

ській бібліотеці імені Костя Солухи. 

 Читальна зала зібрала дуже багато гостей. 

Від ліцею на заході були присутні учні 9-Г класу 

Іван Гладій, Максим Ревурко, Олександр Ярошев-

ський та бібліотекар Бойко Галина Василівна. 

 Вів презентацію голова правління міської 

спілки  ветеранів Афганістану В.Т. Дудко. Своїми 

спогадами поділилися з присутніми ветерани тієї 

війни Панчеха В.Є. та Кособуцький В.В. 

 У книзі зібрані спогади кам’янчан - учасни-

ків бойових дій в Афганістані, використані фотог-

рафії під час перебування на території ДРА з осо-

бистих архівів, віршовані твори. 

 На закінчення заходу всім присутнім подару-

вали по примірнику щойно видрукуваної книги. 

 Книга надзвичайно цікава й чекає свого чи-

тача на полиці  бібліотеки ліцею. 

Кореспондент 9-Г класу  Сергій Гарюк   
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 21 лютого – День рідної мови.  

 Він пройшов весело, корисно та 

без затертих гасел. Учителі-словесники 

Шинальська І.І., Колендзян О.С., Зуєва 

А.Ю., Іванішена С.В. на чолі з бібліоте-

карями Ползюковою М.М. та Бойко Г.В. 

провели конкурс «Рідна мова», організу-

вавши акцію: «Розкажи вірш – отримай 

подарунок». 

 Учні 9-10-11 класів мали можли-

вість прочитати напам’ять будь-який 

вірш, будь-якого поета за умови, що де-

кламація буде рідною мовою: 

польською, іспанською, українсь-

кою… 

 В акції взяли участь 65 ліцеї-

стів. Ніхто не був обмежений у 

своєму виборі.  

 Читалися поетичні твори 

В.Симоненка, Р.Кіплінга, 

Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Украї-

нки, К.Симонова, вірші Майдану. 

 Учасники мали можливість 

отримати корисні подарунки: ку-

лькові ручки, загострені олівці, 

гумки, закладки для книг – усе канцеляр-

ське начиння, без якого неможливий вда-

лий навчальний процес! 

 Ми за знання рідної мови! 

 Усі залишилися задоволеними та за-

пропонували продовжити у наступному 

році. Наші хлопці надзвичайно таланови-

ті! Ліричні та патріотичні!  

 Ми ними пишаємося!                                          

Прес - клуб “Лідер”      
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 5 березня у 9-Г класі відбувся тренінг 

«Важке мистецтво порозуміння» інформаційного 

циклу «Школа справжнього джентльмена». 

 Ліцеїсти об’єдналися в  чотири  мобільних 

групи. Виконуючи завдання «Це я…», вони пра-

цювали з інформаційним матеріалом «Типи 

людського темпераменту», впізнавали й оці-

нювали себе і товаришів.  

 Напередодні тренінгового заняття со-

ціальний педагог Захаревич М.В. провела 

тестування за методикою Г.Айзенка і дуже 

цікаво прозвучали підсумки дослідження в 

порівнянні з самоаналізом учнів. 

 Завдання практикуму «Стратегія пове-

дінки» були  спрямовані на вирішення різ-

них конфліктів, пошук правильних рішень  у 

ситуаціях, що пов’язані з проявами грубості, хамс-

тва, брутальності, які вибивають з колії, душевної 

рівноваги та часто набувають небажаних наслід-

ків. 

Протягом години ліцеїсти наповнювали «Чарівну 

скриньку», тестували себе як співрозмовників «Чи 

вмієш ти слухати?», повертали пелюстки Ромаш-

кам ввічливості. 

 Метою тренінгу  були поглиблення самоана-

лізу ліцеїстів, підвищення самооцінки, формуван-

ня культури спілкування та розвитку комунікатив-

ної компетенції, виховання культури взаємин у 

колективі, навчання висловлювати свої думки, від-

стоювання власних поглядів і переконань, само 

стверджувальної поведінки. 

 У роботі  в «Школі справжнього джентль-

мена» взяли участь соціальний педагог Захаре-

вич М.В., практичний психолог Рудковська 

А.М., голова методичного об’єднання виховате-

лів ліцею Прибатень І.В. 

 Тренінг провели вихователь Є.М. Ползю-

ков, бібліотекар М.М. Ползюкова, технічне за-

безпечення від бібліотекаря Г.В. Бойко. 
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       19 березня відбувся творчий конкурс «Шлях 
до Кобзаря», який став традиційним у ліцеї, між 
командами ліцеїстів 9-х класів. 
 Цього року він був присвячений 205-й річни-
ці від дня народження великого сина українського 
народу Т.Г. Шевченка. 

  У змаганні взяли участь команди: 
«Патріоти» (9-А клас: Назар Вінник, Олександр 
Бобров, Богдан Олендра); «Юні тарасівці» (9-Б 
клас: Андрій Куткін, Роман Кобилянський, Арсен 
Лисак);  «Хрущі» (9-В клас: Ілля Мандзюк, Іван 
Балабух, Костянтин Наклюцький);  «Козаки Поділ-
ля» (9-Г клас: Іван Гладій, Максим Ревурко, Вла-
дислав Ковальчук).  
 Ведучі заходу Богдан Дідух і Дмитро Гаври-
люк оголошували конкурсні завдання. У  першій 
вікторині «Доля Тараса Шевченка» за 2 хвилини 
учасникам команд необхідно було дати відповідь 
на 10 питань про життєвий шлях поета. Друге кон-
курсне завдання «Крилате слово Кобзаря» перед-

бачало за допомогою трьох підказок впізнати тво-
ри Т.Г. Шевченка.  У творчому конкурсі «Вогонь 
поезії не згас» читці Каленик Іванцов, Олександр 
Горуля, Андрій Куткін, Сергій Гарюк змагалися на 
краще виконання шевченківських поезій. Найваж-
чими були завдання вікторини «Велетень у царстві 
людської культури». Було запропоновано 8 питань 
за творчістю Великого Кобзаря, що потребували 
розгорнутих відповідей. 
 Шквал емоцій переповнював зал. Учасники 
підбирали слова, щоб якнайточніше відповісти на 
питання. Можливо, не завжди точно  відповідь по-
падала в ціль, але як щиро всі старалися отримати 
максимальну кількість балів, яке велике бажання 
перемогти переповнювало кожну команду. А сти-
мулом були приготовані організаторами солодкі 
призи. 
 Конкурси з командами проведено. Поки 
справедливе журі підбивало підсумки чотирьох 
конкурсних завдань, бібліотекар Маріна Миколаїв-
на провела вікторину-гру «Володар у Царстві Ду-
ха» з уболівальниками за схемою 5 питань – 5 від-
повідей. Однокласники мали можливість змінити 
підсумок змагань. 
 Настав хвилюючий момент.  
 Впевнено перемогла команда 9-А класу – 43 

бали, друге місце посіла команда 9-Г класу – 23,2 

бали, третє місце з підсумком у 21,5 бали у коман-
ди 9-В класу. Капітани команд отримали грамоти і 
солодкі призи. 
       Творчий задум, формат проведення, розроб-
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 Напередодні 8 березня в ліцеї традиційно 

пройшов фестиваль - конкурс пісні “Кадетські 

зорі - 2019”. 

Переможців визначали у 4-х номінаціях: 

Солісти: 
І місце - Дмитро Сторожук 

ІІ місце - Денис Козерацький 

ІІІ місце - Сергій Гарюк  

Мала форма: 
І місце – 10-Г клас 

ІІ місце– 9-Б клас 

ІІІ місце – 9-В клас 

Середня форма: 
І місце - 10-А клас 

ІІ місце - 11-Д, 11-Г класи 

ІІІ місце - 10-Б, 11-А класи 

Велика форма: 
І місце - 10-В клас 

ІІ місце - 10-Д клас 

ІІІ місце - 9-А клас 

 Вітаємо усіх наших артистів та їх керівни-

ків і бажаємо подальшого творчого натхнення та 

зіркових успіхів! 
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