
     Весна - це справжнє диво, це така пора року, коли     

треба починати щось нове, це час змін та нових        

пригод, це достатній привід для вчинення значних       

дурниць без жодних вагомих причин, це ще один шанс...   

Редакція газети бажає, щоб весна розквітала у ваших 
серцях! Теплих вам днів і сонячного настрою!  

Редактор газети — Соцкова Вероніка 
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   Нехай у цей березневий день          
посміхаються всі навколо, нехай всі 
дивляться на вас із захопленням і, 
яка не була б за вікном погода, хай у 
вашому серці буде світло та ясно від 
уваги й любові друзів, рідних й               
коханих. Відчуйте у свято 8 березня 
себе королевою, і залишайтесь нею            
назавжди! 
  

 З 8 березня! 

Примножуємо зелену     
скарбницю Дубровиччини!  

Земля – наш спільний дім  
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Примножуємо зелену скарбницю Дубровиччини!  

   Напередодні Міжнародного дня лісів, 18 березня, учні                                         
9-х класів  Дубровицького НВК « Ліцей – школа » долучилися до                   
Всеукраїнської акціі « Ліси для нащадків ». Учні та вчителі вправно                 
виконували свою роботу. Хлопці гострими мечами та лопатами  пробивали 
ґрунт, дівчата бережно опускали у ці отвори корінці маленьких сосонок та 
берізок. Кілька чітких рухів – і позаду залишається зелений пунктир             
нового ряду майбутніх лісових велетнів. Між пнями спиляної визрілої            
діброви пролягли борозни з сосновими і березовими сіянцями. Хай               
зростають, щоб через десятиліття радували людей своїм                         
життєстверджуючим шумом! Напевне, хто своїми руками садив                  
дерева – має назавжди розуміння, повагу і любов до рідної природи, шану 
до праці лісівників.  
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КВК “Птахи прилетіли” 
   Ліцеїсти Дубровицького НВК «Ліцей-школа»  щороку стають учасниками 
акції «Допоможемо птахам», в рамках якої старшокласники розповідають 
молодшим школярам, як у зимовий період допомогти птахам, чим їх можна 
підгодовувати, підказують, як облаштувати гніздо для лелек тощо. Учні       
виготовляли та розвішували годівниці та шпаківні. 

Семикласники провели захоплюючий і пізнавальний для всіх КВК під           
назвою «Птахи прилетіли». Для участі у конкурсі підготувалися команди 
«Соколи», 7-ПМ, капітан Кренько Богдана, та «Пінгвіни», 7-СГ, капітан Ткач 
Олександр. Ведуча Буткевич Марія познайомила з програмою гри. Команди 
взяли участь у конкурсах: «Привітання», «Конкурс капітанів»,                   
«Конкурс-реклама годівниць, корму для птахів, шпаківень», «Пісенний            
конкурс», «Конкурс ерудитів», «Домашнє завдання», «Пташиний танець». 
Журі у складі Кренько В.І., Соцкової Вероніки, Климчук Софії, Лясковець               
Владислави об’єктивно оцінили виступи команд. За підсумком гри, перемогу 
здобула команда «Соколи», 7-ПМ. 

Отож, птахи прилетіли – на крилах весну принесли! 
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Земля – наш спільний дім  
      14  березня відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спіль-
ний дім».     

   Члени агітбригади звернулися до учнівської молоді  та до усіх небайдужих 
дубровичан  із закликом підтримати впровадження роздільного способу       
сортування сміття, яке розпочато в нашому ліцеї. 

За допомогою художнього слова, танцю, співу та наочної агітації діти              
розповідали про особливості природи нашого краю, розкривали екологічні 
проблеми, давали власні рекомендації щодо покращення стану довкілля та          
пропагували способи невиснажливого, дбайливого господарювання. 

Команда ліцею «Бурштинові краплинки» виборола гран-прі. Вітаємо юних 
захисників природи з заслуженою перемогою! Так тримати!!!         
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Всеукраїнська олімпіада з екології:                     
заключний етап 

 Підсумковий етап IX Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології відбувся 
у м. Кременець минулого тижня. До міста приїхали кращі представники усіх 
областей України, котрі на своїх олімпіадах стали переможцями. Це учні     10
-11 класів. Серед них – Пінчук Іван, ліцеїст групи БХ-2 нашого закладу, який 
успішно подолав попередні етапи і став найкращим знавцем екології  в об-
ласті. 

Змагання для учасників проходили у Волинському ліцеї ім. Нестора                
Літописця. У вівторок учні писали конкурсні завдання – контрольні тести.         
А в середу та четвер конкурсанти долали найвідповідальніший етап цих               
змагань –  захист наукових проектів. Іван на розгляд журі представив           
наукове    дослідження з теми  “Еколого-енергетичні ефекти застосування 
Міскантуса Гігантеуса на землях, порушених унаслідок несанкціонованого 
видобутку бурштину”. 
Надзвичайно напружений етап захисту проекту (10 – саме стільки разів         
доводилося обстоювати важливість проекту перед авторитетним журі) при-
ніс бажаний успіх – ІІІ призове місце.   
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Твердун Тетяна – «Суперчитач -2019»  
стала в результаті відбіркового  І (шкільного) етапу                                                
Всеукраїнського   конкурсу «Найкращий читач України – 2019» серед 
читачів 7-х класів , що проходив другого дня в рамках Тижня дитячого 
читання. 

«Книга творить Людину» – під такою назвою пройшов  урок                    
позакласного читання, організований  вчителем української літератури         
Романушко Л.Б.. У дружній компанії книголюбів учасники конкурсу            
презентували своїм однокласникам улюблені книги. Найактивнішими були : 
Твердун Т., Поліщук Т., Ярощук А., Гудак О., Шишов Д., Шанько В., Кушнір 
О., Семеняка О., Буткевич О., Драган Б., Ксенько Б., Гладка А., Момонт Д. 
Усі , хто виступав, отримали сертифікати учасника конкурсу. 

 В результаті, Твердун Тетяна стала  «Супер  читачем   ліцейської            
бібліотеки – 2019». 

А 20 березня на ІІ (районному) етапі конкурсу, який проходив у міській             
дитячій бібліотеці, Тетяна достойно представила бібліотеку ліцею,                 
змагаючись за звання «Суперчитач  Дубровицького району -
2019».   До  конкурсу      вона підготувала ілюстрацію до улюбленої книги   К. 
Бейкер «Сирітський  потяг» та цікаву розповідь про неї, а також                      
представила свій Читацький  щоденник .  Юна читачка увійшла у п’ятірку 
кращих читачок Дубровицького району та   отримала Диплом за найкра-
щий Читацький щоденник. 
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- Привіт, Ярославе! З кількох років ти почав грати на       
музичних інструментах? Яких?  

- Я почав грати на баяні з 2 класу, а пізніше зацікавився 
грою на гітарі.  

- Чому ти почав займатися саме грою на музичних              
інструментах? 

- Ще у дитинстві я мріяв стати відомим та популярним            
музикантом. Пізніше  став втілювати це у життя, 
але  коли я  подорослішав  мої пріоритети змінилися.  

 - Чи є у тебе хобі, окрім музикування?  
- Я обожнюю моделювання та створювання технічних              

новинок. 
 - Чи є у тебе нагороди за твою творчу діяльність? 
 - Я завоював 3 місце на міжнародному конкурсі                

«Україна єднає світ».  
- Чи можеш ти дати декілька порад                                      

музикантам-початківцям? 
 - Насамперед, якщо ви поставили перед собою мету, то  

обов’язково намагайтеся її досягнути. Також  я радив 
би вам обирати вчителів-новаторів, які допоможуть 
розкрити та розвивати ваш потенціал.  

- Дякую тобі за відверте інтерв’ю! 
   - На все добре!  
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3 місце на міжнародному конкурсі                
«Україна єднає світ».  



Газета №7  
Березень 2019 р. 

Самореалізація 

Як знайти свій шлях у житті?       
Потрібно робити те, що виходить 
краще всього. Або те, в чому себе 
завжди хотілося спробувати. При 
цьому треба відкинути всі сумніви. 
Багато хто саме із-за них закопують 
свої мрії і бажання. А даремно. Що 
втрачати? Адже недарма кажуть - 
краще зробити і жаліти, ніж жаліти, 
що не зробив. Навіть якщо не вийде 
– людина буде знати, що він           
спробував. Адже свій потенціал дуже важливо реалізувати. Це – базова необхідність 
для кожної людини. Аристотель говорив, що щастя можна досягти, лише втіливши в 
дійсність свої потенційні можливості. Але для цього людині потрібно позбутися від 
слова «треба». Практично кожен другий скаже: «Так, я б хотів займатися музикою/
хореографією/спортом/туризмом, але весь мій час займає навчання». Так, така        
реальність. Але зміни в житті  потрібні!   

Усвідомлення свободи 

Ось що справді важливо. Людина, що замислюється про те, як знайти правильний 
шлях у  житті, повинен в першу чергу зрозумі-
ти, що він абсолютно вільний. І  може робити 
все, що     йому хочеться. Але багато людей по 
життю йдуть чого завгодно, але тільки не своїм           
бажанням. Вони слухають батьків, ЗМІ,           
керуються умовними  загальноприйнятими     
нормами і законами, що існують у відповідності 
з    банальної моделлю життя. Немов забувають, 
що господарями свого життя є лише вони і ніх-
то інший. Але свобода доступна кожному. Пра-
во на неї закріплено навіть в Конституції. Сво-

бода – це здатність людини жити і діяти у відповідності з особистими цілями та інте-
ресами, керуючись                пізнанням об'єктивної необхідності. І ні в якому разі не  
можна про це забувати. 
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Правила, які потрібно запам'ятати 

Як знайти правильний шлях у житті? Потрібно слідувати простим                  
рекомендаціям: 

· Пам'ятати, що ніколи не пізно змінити життя на краще. 
· Не забувати, що проблеми є у всіх. 
· Сприймати невдачі й неприємності як можливість отримати досвід. 
· Регулярно відчувати (провокувати) нові відчуття. 
· Займатися улюбленою справою. 
· Забути себе в минулому і полюбити своє «Я» в сьогоденні. 
· Приділяти увагу своїм навичкам, саморозвитку та хобі. 
· Поставити мету, і ні за що від неї не відступати. 
І найголовніше - пам'ятати, що життя – це ряд зусиль. Знайшов-
ши мета, вийде побачити і дорогу. І це покладе кінець блукан-
ням, дасть сили для впевненого ходу назустріч до неї.   
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народження             Приходько Марина   учениця  11 
класу групи І
днем народження!  Нехай чудовий пазл твого жит-
тя складається тільки з шматочків щастя і скла-
дає загальну        картину радості й успіху. Нехай усі 
його щасливі        шматочки будуть приклеєні один 
до одного міцним здоров'ям, а з кожним новим днем 
народження їхня кількість тільки зростає!
 
  
 19 березня святкує свій 17
ревич Ірина   учень 11 класу групи ПМ

Що найважливіше у 
житті дитини?  

Найголовніше в житті людини - 
родина. Бо без  неї не має       
щастя.   
Колода Яна, І-1 

Хвилини щастя - це 
найважливіше у житті.   
Радько Діана, І-1  

Відчуття перемоги, до якої довго 
ідеш, прикладаючи багато зусиль, 
іноді падаєш, але говориш собі: 
“іди в перед, ти зможеш”. Через всі            
негаразди, всі сумніви, отримуєш  
результат.   
Соцкова Вероніка, І-1  
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22 березня свій день народження святкує  Земляна 
Олександра учениця  8-ПМ класу. Редакція газети 
щиро  вітає тебе з днем народження! Нехай твоя 
життєва чаша буде переповнена щастям, здоров'ям 
і любов'ю, а всі твої мрії нехай збуваються! Словом, 
хай в тебе все буде так, як ти того бажаєш. Любимо 
тебе! 
 
  
  
26 березня  святкує свій день 

народження             Приходько Марина   учениця  11 
класу групи І-2.     Редакція  газети вітає тебе з 
днем народження!  Нехай чудовий пазл твого жит-
тя складається тільки з шматочків щастя і скла-
дає загальну        картину радості й успіху. Нехай усі 
його щасливі        шматочки будуть приклеєні один 
до одного міцним здоров'ям, а з кожним новим днем 
народження їхня кількість тільки зростає! 
 
   
 19 березня святкує свій 17-й день народження Куха-
ревич Ірина   учень 11 класу групи ПМ-2. Редакція газети  вітає тебе 

з днем народження та бажає кохання, щастя, 
здоров’я,                  впевненості у собі, щирих 
почуттів, посмішок, натхнення та добробуту. 
Нехай сьогодні  твоя зірочка  засяє у сто разів  
яскравіше, нехай        завжди на тебе чекають  
веселі пригоди та великий успіх! 
 

 


