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Коли сильний мороз, люди стають тепліши-
ми один до одного та дарують  

спогади, які завжди зігрівають. Редакція  
газети завжди буде намагатися надовше  

зберегти ці тепленькі та приємні враження 
спеціально для вас. 

 Редактор газети —  Соцкова Вероніка 
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“Шкільна форма 
– це стильно і 

модно!”  
  

 3 

НВК-life 4-7 
  

Таланти              
ліцею   

 8-9 

 Timeout  10-
11 

Опитування  12 

  Привітай  13 

Читайте  у номері: 

  Як сила тяжіння зближує планети, так і   
любов об'єднує людей, незважаючи на різні   
характери, смаки та інтереси. Любити – зна-
чить дивитися не один на одного, а дивитися 
в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше   
відшукати це почуття, а тим, хто вже   
знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем 
Святого Валентина! 
  

День Святого Валентина! 

“Шкільна форма – це   
стильно і модно!”  

Талант ліцею   
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 “Шкільна форма – це стильно і модно!”  
Шкільна мода – це абсолютно особливий розділ модної інду-
стрії. Шкільний одяг повинен бути не тільки   

максимально практичним, адже він належить до   

розряду повсякденного, але й дуже красивим, щоб процес на-
вчання не здавався нудним. 

    Діти повинні з дитинства долучатися до того, що кос-
тюм – це щось більше, ніж просто одяг. Це засіб   
комунікації. Від того, як ти виглядаєш, залежить, як з то-
бою будуть спілкуватися оточуючі. 
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 Мова – голос нації 

    21-го лютого всі народи світу відзначають Міжнародний день рідної   

мови.   В цей день люди нагадують одне одному про те, як важливо берегти рідну мо-
ву, адже це великий скарб народу. 

Шанувальники рідного слова, учні 7ПМ класу, взяли уч-
асть   у мовознавчому коллажі «Мова – мого життя  
основа!»Діти дізналися від бібліотекаря  Томко О.В. про  історію  виникнення 
рідної мови, про цікаві факти розмаїття мови, а також про те, де і коли народилася 
традиція святкування Міжнародного дня рідної  
мови. Учні декламували вислови видатних людей світу про мову, які  
закликали їх любити і говорити рідною мовою, вивчати, берегти її та збагачувати. 
Було представлено добірку книг під назвою «Мова – голос нації» 

16 
робіт МАН, у якому взяли участь 
відділеннях та 
наукові проекти перед журі конкурсу, захищали і обстоювали свої дослідження та 
творчі доробки. 
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Вітання переможцям обласного етапу Всеукраїнського  

 конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН! 

16 лютого у м.Рівне завершився ІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН, у якому взяли участь 695 юних дослідників області. 22 наукові роботи у 9 
відділеннях та 21 науковій секції представили наші ліцеїсти. Учасники презентували 
наукові проекти перед журі конкурсу, захищали і обстоювали свої дослідження та 
творчі доробки.  
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30 річниця виведення радянських військ з 
Афганістану 

    Цього року відзначаємо 30 річницю виведення радянських військ з          Аф-
ганістану, коли 15 лютого 1989 року остання колона з нашими військовими пе-

ретнула кордон. Війна, яка мала тривати місяць, а   розтяглася  майже на 10 
років. Завершилося десятилітнє протистояння різних політичних систем і людсь-
ких поглядів, що увійшло в історію під назвою Афганська війна. В Афгані загинуло 
понад 15тис. людей, в тому числі і наші земляки. А ті, хто вижили, досі не ро-

зуміють, кому потрібно   було все це?! 
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    До уваги читачів ліцею бібліотекою представлено книжково-
ілюстративну виставку – вшанування учасників бойових дій в   
Афганістані під назвою «Відлуння тих далеких днів сльозами н 
очах бринить»  , на якій подана коротка інформація про загиблих 
воїнів у війні з нашого району: Котяша П. Л. (с. Залужжя), Борща В. 
А.   
(с. Орв’яниця), Коєту М. В. (с. Бережки), Камінського В. Г.   
(м. Дубровиця), Ютовця М. Л. (с. Нивецьк), Остемчука В. М. (с. Руд-
ня), Пігаля М. О. (с. Удрицьк), Хмарука В. С. (с. Тумень), Скарженця 
П. О. (с. Людинь). Пам’ятаймо  поіменно всіх полеглих учасників бойових 
дій в Афганістані! 
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«Що слід знати про безпечний Інтернет та соціальні 
мережі?»  

Такою була тема нашого психологічного діалогового майданчику, котрий  
 надав можливість учням 5-7 класів ознайомитись з ідеями безпечного   
користування Інтернетом та сучасними цифровими технологіями. Приєм-
но, що в Дубровицькому НВК «Ліцей-школа» діалоговий майданчик постійно 
набуває нових учасників – активних, небайдужих до території, на якій жи-
вуть і навчаються. Учениця ПМ2 класу Кравець Олеся із   
захопленням розповіла як реалізовувати поважливе онлайнове спілкування 
задля забезпечення інформаційної  безпеки в Інтернеті та надала усім при-
сутнім практичні та корисні поради безпечного користування Інтернетом 
та соціальними мережами.  

Газета № 6   
Лютий 2019 р. 



8  

8  

1.Привіт, Іване! Скажи , будь ласка, з якого віку ти   
почав серйозно займатися науковою діяльністю?  
Добре вчитися я завжди полюбляв, але все ж таки початок 
моєї наукової діяльності припадає на 9 клас. 
 2.Чи є у тебе хобі? 
 Звісно є! Я дуже полюбляю займатися спортом, особливо 
футболом. 
 3.У яких змаганнях та олімпіадах ти брав участь? 
 Я приймав участь у легкій атлетиці 100м., 200м., 300м., 
400 м.,у баскетболі, у вільній боротьбі, у футболі та ту-
ризмі, а також у турнірі з біології, олімпіаді з екології, 
біології та хімії. 
 4.Чи плануєш ти пов’язати свою майбутню професію 
з науковою діяльністю?  
 Я поки не знаю на 100% чи буде моя професія пов'язана з на-
уковою діяльністю, але все ж таки не виключаю такого 
варіанту.  
 5.Що надихає тебе надалі продовжувати підкорюва-
ти вершини?   
Мені просто довподоби вивчати щось нове, але найголовніше 

те, що займаючись наукою я піклуюся про своє майбутнє. 

-- Дякую за інтерв'ю! Бажаю тобі успіхів у навчанні!  

-- Дякую! На все добре! 
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Пінчук Іван 11 клас 
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  АЛІСА У ЗАДЗЕРКАЛІ  
З ТИХ ПІР ЯК АЛІСА ПОКИНУЛА КАЗКОВУ КРАЇНУ І ВИЯВИЛАСЯ В 
ЗВИЧНІЙ РЕАЛЬНОСТІ, ПРОЙШЛО КІЛЬКА РОКІВ. ГОЛОВНА   
ГЕРОЇНЯ НЕ ПЛАНУВАЛА ПОВЕРТАТИСЯ В ЗАДЗЕРКАЛЛІ,  
 ЖИВУЧИ ЗВИЧАЙНИМ ЖИТТЯМ. ОДНАК НЕЗАБАРОМ У ДІВЧИНИ   
ЗНОВУ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ПОЧУТТЯ, ЩО ЇЙ ПОТРІБНО КУДИСЬ   
ПОСПІШАТИ. ЗГАДАВШИ МИНУЛІ ВІДЧУТТЯ, ВОНА РОЗУМІЄ, ЩО 
КОМУСЬ ІЗ ЖИТЕЛІВ ЗАДЗЕРКАЛЛЯ ПОТРІБНО ЇЇ ДОПОМОГА.  
ОПИНИВШИСЬ ПО ТОЙ БІК ДЗЕРКАЛА, МАНДРІВНИЦЯ РОЗУМІЄ, 
ЩО ВСЕ НАБАГАТО СЕРЙОЗНІШЕ, НІЖ ВОНА ДУМАЛА. У КРАЇНІ 
СТАВ З'ЯВЛЯТИСЯ «ЧАС» - ЛЮДИНА-ГОДИННИК, ЯКИЙ ЗДАТНИЙ 
ПОДОРОЖУВАТИ КРІЗЬ ПРОСТІР І ЧАС. ЦЕ ДАЄ БІЛОМУ КРОЛИ-
КУ І ЙОГО ТОВАРИШАМ ЗРОЗУМІТИ, ЩО ЗБУВАЄТЬСЯ ДАВНЄ 
ПРОРОЦТВО, ЯКЕ ПРОРОКУЄ КІНЕЦЬ СВІТУ. РОЗУМІЮЧИ, ЩО 
ВОНА ОСТАННЯ НАДІЯ СВОЇХ КАЗКОВИХ ДРУЗІВ, ДІВЧИНА   
ВИРІШУЄТЬСЯ САМОСТІЙНО ВРЯТУВАТИ БОЖЕВІЛЬНОГО   
 КАПЕЛЮШНИКА, А ЗАОДНО І ВСЕ КОРОЛІВСТВО.     

 ВЕЛИКИЙ І ДОБРИЙ ВЕЛЕТЕНЬ. 
 СОФІ - МАЛЕНЬКА ДІВЧИНКА, ЯКА НЕ РАЗ ЧУЛА МО-
ТОРОШНУ ІСТОРІЮ ПРО ВІДЬМИН ГОДИНІ, КОЛИ 
З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ТАЄМНИЧА ІСТОТА, І ПОЧИНАЮТЬ 
ЗНИКАТИ ЛЮДИ. БАГАТО ХТО ВВАЖАЄ, ЩО ЦЕЙ ЧАС 
НАСТАЄ ОПІВНОЧІ, АЛЕ СОФІ ВПЕВНЕНА, ЩО ЖАХ-
ЛИВІ ПОДІЇ ВІДБУВАЮТЬСЯ В ТРЕТІЙ ГОДИНІ НОЧІ. 
ОДНОГО РАЗУ ВОНА ВИРІШИЛА НЕ ЛЯГАТИ СПАТИ І 
ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ Є ПРАВДОЮ ЦІ СТРАШНІ ЧУТКИ.   
САМЕ В ЦЮ НІЧ ВОНА ПОБАЧИЛА У ВІКНО   
ВЕЛИЧЕЗНОГО ВЕЛЕТНЯ, ЯКИЙ ПОМІТИВ ЇЇ І ЗАБРАВ 
В СВОЮ КРАЇНУ. ПІЗНІШЕ ДІВЧИНКА ДІЗНАЛАСЯ, ЩО 
В КРАЇНІ ВЕЛЕТНІВ ЇЇ ВИКРАДАЧ Є ЄДИНОЮ ДО-
БРОЮ ІСТОТОЮ. ДІЮЧИ ДУЖЕ ОБЕРЕЖНО, ВІН КО-
ЛЕКЦІОНУЄ ХОРОШІ СНИ, ЯКІ НОЧАМИ РОЗДАЄ ДІ-
ТЯМ, І  
РОБИТЬ ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ЇМ НЕ СНИЛИСЯ   
КОШМАРИ ... 
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 ДІМ ДИВНИХ ДІТЕЙ МІСІС ПЕРЕГРІН. 
 ШІСТНАДЦЯТИРІЧНИЙ ХЛОПЕЦЬ НА ІМ'Я ДЖЕЙКОБ ПОРТ-
МАН ЖИВЕ У ЗВИЧАЙНІЙ РОДИНІ У ФЛОРИДІ. У ДИТИНСТВІ 
ДІДУСЬ, ЯКОГО ВСЯ РІДНЯ ВВАЖАЛА ДИВАКОМ,   
РОЗПОВІДАВ ОНУКОВІ ПРО ОСТРІВ, НА ЯКОМУ ЖИВ В ДИ-
ТИНСТВІ В КОМПАНІЇ ДИВНИХ ДІТЕЙ З ДИВОВИЖНИМИ ЗДІБ-
НОСТЯМИ. ХЛОПЧИК ВИРІС НА ДІДОВИХ ІСТОРІЯХ, ЯКІ ВІДРІ-
ЗНЯЛИСЯ ДИВНОЮ РЕАЛІЗМОМ, І ЩИРО ВІРИВ В РОЗПОВІДІ 
СТАРОГО. ЙШЛИ РОКИ, ДЖЕЙК РІС І З ЧАСОМ ПЕРЕСТАВ ВІ-
РИТИ В КАЗКИ ДІДА, ПОКИ ОДНОГО РАЗУ НЕ СТАВСЯ ДИВ-
НИЙ ВИПАДОК, ЩО ПЕРЕВЕРНУВ СВІТ З НІГ НА ГОЛОВУ І   
ПІДТВЕРДИВ ІСНУВАННЯ ДИВНИХ ДІТЕЙ. 

   2+1  

 Життя головного героя була легка й безтурботна 

рівно до тих пір, поки одна з його колишніми не   

підкинула йому немовляти. Вирішивши, що така 

проблема йому не потрібна, він поїхав шукати  

матір дівчинки Глорії. Але все склалося інакше ... 

 Білосніжка та мисливець 2 

Підступна королева Равенна вбила короля і за допомогою магі-
чної сили Дзеркала стала невразлива. Незважаючи ні на що її 
сестра Фрейя продовжувала їй вірити. Незабаром трапляється 
нещастя - у Фрей народжується дочка від чоловіка, який був   
заручений з іншою жінкою, і цей чоловік спалює дитини. Від   
злості про горя у Фрей з'являється величезна магічна сила, і   
вона тут же заморожує вбивцю. Потім Фрейя видаляється в   
північні землі. Там вона будує свій замок і стає Крижаний   
королевою. Фрейя починає підкорювати землі півночі,  
 відбираючи дітей у їх батьків. З них вона виховує армію   
сильних воїнів, яким забороняє любити. 
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шелест, пісня ночі...
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Як ви вважаєте чи 
може існувати  

кохання в підлітко-
вому віці? 

Я вважаю, що  кохання не може 
існувати у підлітків. Тому, що  
у дітей не може бути любові, 
максимум вподобання.  
         Котяш Андрій, група І-2 На мою думку, кохання існує в 

будь-якому віці. Отже, у   
підлітків воно також може бути.  
       Антосюк Дарина, група І-1 

Я  дотримуюсь нейтральної точки 
зору. Адже в окремих випадках це 
може бути дійсно кохання, а в  
інших лише симпатія. 
              Осецька Ярослава, 9-СГ  
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 14 січня свій день народження святкує  Пришко 
Bалетнита учениця  9-ПМ класу. Редакція газети 
щиро тебе вітає з днем народження! Так всього 

багато зичимо, що й не полічить.. В мирі,  
радості, здоров'ї все життя прожить. Хай воно 

прекрасним буде, як вишневий сад,  Хай тобі  
приносить щастя вічний зорепад. Хай приходять 

ранки з добрими надіями, Щоб завжди усі  
збувались задуми і мрії. 

 
   
  

22 січня святкує свій 
день народження   

Герасимчук Олександра  учениця  10 класу  
групи ФМ-1. Редакція  газети вітає тебе з 
днем народження. Твій День народження  

прийшов, а це таке важливе свято! Хай буде 
радість і любов, і щирих привітань  

багато, зоря найкраща з усіх зір і  квітів  
шелест, пісня ночі... У своє щастя ти повір —

 і матимеш усе, що хочеш ! 
 

14 січня святкує свій 17-й день народження Bеле-
нець Bалентин  учень 11 класу групи ПМ-2.  

Редація газети вітає тебе з днем народження.  
Бажає тобі  незабутніх вражень, щасливих 

 подій, здійснення задумів, втілення мрій! Хай  
прекрасним цвітом шлях життя  

рясніє, справджуються завжди заповітні мрії. Хай 
палають в серці почуття високі, доля хай дарує  

повні щастям роки. 
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