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Листопад 2019 

 

І де тепер той жовтень вже шукати… 

На зміну лине темний листопад, 

Похмурий, дощовий… Та й він не вічно. 

З дерев він зніме листя все підряд, 

Ліси й гаї оголить блискавично. 

І темні та короткі дні прийдуть, 

А ночі довгі, чорні й загадкові… 

Вони нам холоди і морок приведуть, 

Хоч будуть ще траплятись дні чудові…   У цьому номері: 
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Дорогі читачі!  

Прийшла пора для пізньої осені. Листопад- це звичайно не травень,  але в          

будь-якому   

випадку, це не привід піддаватися смутку. Тому бажаю вам прагнути та        

рухатися до нового.  
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А ви спробували перевірити 

свої знання в диктанті? 

 
8 листопада 2019 року в Дубровицькому НВК відзначали 
День української писемності та мови. Проходячи холом, я 
зрозуміла, що реально ми покоління XXI століття, адже на 

рухомих стендах було розмаїття завдань з QR-кодами.  
Дітям особливо сподобався «QR-простір «Прокачай  

мізки», бо нарешті завдання  треба було виконувати з  
допомогою улюблених гаджетів. 

Здавалося б, щороку писали Всеукраїнський диктант  
єдності, однак цьогоріч до цієї акції долучилися з  

особливою цікавістю та гордістю не лише учні, а й усі  
працівники закладу. А ви спробували перевірити свої 

 знання в диктанті? 
                                                                                       

 

                                                                   Осецька Ярослава 
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Екологічний проект  

«Сортуємо заради майбутнього» в  дії! 

Протягом вересня-жовтня 2019-2020 навчального року ліцеїсти  

продовжували сортувати сміття в навчальному закладі та вдома,  

правда, не так активно як у минулому навчальному році.  

Відсортовану  вторинну сировину, а це папір, пластик, скло та  

метал приносили до закладу. Відділ екології мерії ліцею,              

очолюваний Швед Анастасією, провів облік зданої вторинної       

сировини, який розміщено в таблиці, яку ви можете побачити на 

сайті і закликає до подальшого сортування сміття.  

Дякуємо всім, хто долучається до сортування вторинної  

сировини і робить свій дім, свій заклад, своє місто, свою 

країну чистішою! Не зупиняймося!  
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Ліцеїсти виводять формулу успіху 

Від чого залежить успіх у нашому житті? Чи може він бути стабільним і довгостроковим?    

Чи існує універсальний рецепт успіху? Чи, насправді, успішна здача ЗНО – це і є   складова           

невідомої формули успіху? На всі ці запитання ліцеїсти 10-11 класів  шукають відповідь.             

А допомагають старшокласникам розібратися в цих питаннях успішні випускники ліцею.  

   Знайомтеся, Котяш Олег, випускник ліцею 2011 року. Склавши 

успішно ЗНО та отримавши золоту медаль «За високі досягнення у 

навчанні», Олег вступив до Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького на стоматологічний  

факультет. Продовжив здобувати професію лікаря-стоматолога у 

Івано-Франківському національному медичному університеті. Ще, 

будучи студентом, почав практикувати у різних клініках, набувати 

навички майбутньої професії і зрозумів, що стоматологія – це 

складна і дуже цікава наука, яка вимагає великих знань,  

постійного вдосконалення та саморозвитку. А тому підвищення 

своєї кваліфікації, як лікаря-стоматолога стало невід’ємною  

складовою його власної формули успіху. Відвідування лекцій  

відомих стоматологів країни в різних містах у вихідні дні, участь в 

онлайн-форумі, як одному з найпопулярніших видів спілкування в 

інтернеті з лікарями-стоматологами для проведення дискусій,  

обміну досвідом та ідеями з якоїсь проблеми – все це приводить 

до успішного лікування, а, отже, популярності молодого  

лікаря-стоматолога Олега Котяша в нашому місті.  

  Отож, поради від Олега Котяша для виведення власної формули 
успіху: 

 навчайтеся, щодня виділяючи для навчання не менше 2-х    
годин; 

 вчіть не лише предмети, з яких будете складати ЗНО, але й  
інші предмети для всебічного розвитку; 

 читайте художню літературу, це допоможе у подальшому       
спілкуванні з викладачами Вузів; 

 оберіть свою майбутню спеціальність вже зараз і оберіть         
заклади вищої освіти, які нададуть вам найкращі знання,            
незалежно в якому місті вони розміщені; 

 користуйтеся мобільними телефонами лише для самоосвіти; 
займайтеся спортом, бо успіх залежить від вашого здоров’я. 
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Толерантність врятує світ 

У рамках відзначення  Міжнародного дня Толерантності та з метою формування в учнів 
загальнолюдських моральних цінностей,   15  листопада   2019  року  в  Дубровицькому 
НВК «Ліцей – школа»  відзначили  «День Толерантності». 

         Учні ліцею спільно з педагогами створили справжній сад доброти з «Парканом  

ввічливості» та «Деревами толерантності»,  а учні  4-х класів на інтерактивно-
му   психологічному  уроці здійснили подорож на «Планету доброти». 

 Усі ми ще раз переконалися, що у світі діють закони добра, терпимості, чесності,  

щирості, співпереживання та любові, а толерантність врятує світ.  
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Друге життя побутових відходів 

Чи може сміття стати витвором мистецтва? Чи може воно мати друге 
життя? Чи можливо вирішити цю проблему в Україні за допомогою 
мистецтва? Відповісти на ці запитання змогли учні школи розвитку, 
які взяли участь у своєрідній виставці. 

  «Друге життя побутових відходів» – назва виставки і разом з тим мета 
учнів, які змалечку привчені дбати про навколишнє середовище.          
А мистецтво проникає значно глибше, аніж будь-які заклики до дій.     
Воно впливає на кожну людину по-своєму і кожен розуміє це-по своє-
му, але суть одна: ми забруднюємо наше довкілля і пора робити щось 
поки не пізно! 

  На виставці можна побачити різноманітні скульптури,  арт-об’єкти 
та  конструкції зі вторинної сировини, створені дітьми. Активно  

долучились   до проекту і батьки, за що їм велика вдячність. 

 Тільки відповідальним ставленням до сортування відходів можна  

уникнути нагромадження сміття в нашій країні та зберегти природу. 

І кожен з нас може вже зараз почати творити гарні справи. 
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Сльози, твої, Україно! 

Не сьогодні це сказано:     

Час народжувати і час помирати. 

Час руйнувати і час будувати, 

Час розкидати каміння і час збирати. 

Час мовчати і час говорити, 

Прийшов час говорити після десятиліть мовчання. 

Минуле століття пронеслося над Україною трьома голодоморами: 1921-1923рр.,                
1932-1933рр., 1946-1947рр. Такої страшної трагедії, яку пережив український народ        
у 30-х роках, не зазнав, мабуть, жоден народ в історії людства. І тому щороку у четверту 
суботу листопада ми  відзначаємо День пам’яті жертв Голодомору. 

Законом від 7 серпня 1932 року а повна його назва: Постанова ЦВК і РНК СРСР   «Про 
охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення                
громадської  (соціалістичної) власності» заборонялося збирати колоски на полі           
навіть перед їх заорюванням. 

Закон передбачав як судову репресію за розкрадання колгоспного і кооперативного 
майна «розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною за пом’якшувальних            
обставин позбавленням свободи на термін не нижче 10 років з конфіскацією всього 
майна». Амністія у цих випадках заборонялась. З 1932 до 1940 років за цим законом   
було засуджено 182.173 особи. Зокрема, засуджували дітей, які намагалися знайти хоч 
якусь їжу. 

Для вшанування пам’яті жертв Голодомору в Дубровицькому НВК «Ліцей-школа»       
відбувся ряд заходів: урок – реквієм  «Голодомор – геноцид українського                       
народу»  (7 класи), година спілкування  «В пам’ять про Голодомор» (8 класи),                      
урок-проект «Територія терору» (10 класи), інформаційний вісник                                
«Голодомор в цифрах і фактах» та літературно-музична композиція                                
«Сильні духом»  (8-11 класи). 

 Хай же пам’ять про всіх невинно убієнних згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Сильні духом 

Я – Україна. Простори безмежні 

 Правого берегу, лівобережні. 

 Гордих синів я з любов’ю зростила – 

 Лиш вберегти не змогла. Відпустила 

 В небо морозне, як гідності чин, 

 Крізь чорну прірву палаючих шин. | 

В попільну сутінь, свинцем нашпиговану 

 Живими з убитими вщент пошматовану…  

21 листопада, у День Гідності та Свободи, ми вшановуємо громадянський  подвиг,         
патріотизм і мужність учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності. За 
цієї нагоди в нашому закладі відбулися такі заходи: імпреза-реквієм  «Сильні                     
духом» (8-11 класи), година пам’яті «Народжені вмерти за Батьківщину –   залиша-
ються  жити  у     віках»  (5 класи), виховна година  «Європа і Україна – єдиний            
союз»  (7 класи), година спілкування «Єдина і незалежна держава» (9 класи), круглий 
стіл «Герої-хто вони?» (11 класи), перегляд фільмів «Шлях до свободи», «Революція       
Гідності-Майдан», «Зима,що нас змінила». 

Україна – це територія гідності й свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції – 
наш Майдан 2004 року, який був святом Свободи, і Революція 2013 року – Революція   
гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонструва-
ли свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. 

Відзначаючи День Гідності та Свободи, ми сповнені гордістю за наших співвітчизників, 
які понад усе цінують свободу і гідність та продовжують боронити незалежність України 
від зовнішньої агресії. 

         Ми – українці – свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. 
Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між    
сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. 

Тож давайте дивитись у майбутнє з оптимізмом та виборювати для себе та наступних по-

колінь те життя, якого варта наша Батьківщина. Бажаємо усім нам миру, благополуччя, 

любові та достатку! 


