
За що я люблю осінь? За це загальне умиротворення. За 
тишу, спокій, безмовність. За це відчуття реальної          
нереальності, ніби все навколо завмерло, час зупинився, а 
ти стоїш, вдихаєш морозне, освіжаюче колюче повітря, і 
на душі так тихо... немов решти світу разом з його      
проблемами і суєтою раптом не стало… 
 Не давайте важким будням зруйнувати ваше щоденне 
щастя!  

Редактор газети —  Соцкова Вероніка 
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 25 жовтня   13.00 год  
Загальноліцейський фестиваль 

УКРАЇНСЬКИЙ КОЛОРИТ 

На вас чекають: українські смаколики, народні ігри та забави, майстер
-клас «Смачні галушки», аквагрим, фотозона «Осінні барви», куліш від вчи-

телів 
 

 Приходьте, беріть участь, розважайтесь, відпочивайте!!!  



   Котигорошко 2019 

   Котигорошко – один із важливих елементів національно-патріотичного 
виховання, програми розвитку туризму, організації і пропаганди здорового, 
активного способу життя, виявлення вміння школярів самостійно й колек-
тивно долати перешкоди, жити в польових умовах та спілкуватися з при-
родою. Практичні вміння та навички, нові знання, які отримали на змаган-
нях учні, сприятимуть високій патріотичній свідомості, вірності та любо-
ві до Батьківщини. Приємно бачити активних, упевнених у власних силах, 
налаштованих на перемогу вихованців шкіл.  



 Поліська січ 
  Третій рік поспіль ліцеїсти виборюють гран-прі на            
районному фестиваль-конкурсі патріотичної пісні             
«Поліська січ». Вітаємо  Осецьку Ярославу з перемогою 
та  вчителя музичного мистецтва Голубовську М. І.,                   
бажаємо подальших перемог на обласній сцені.  



День захисника України 
 У передддень 14 жовтня – Дня захисника України, Дня українського козац-
тва, Дня української повстанської армії (УПА), Дня святої Покрови Пресвя-
тої Богородиці  –  проведено урочистий захід  «Слава героям України!» на 
якому були присутні випускники нашого закладу, учасники АТО: Таборо-
вець Василь Олександрович та Попко Віталій Володимирович.  

     І дорослим, і дітям було відрадно, що вони причетні до гарної із славних 
традицій – вшанування захисників Вітчизни. 

    Ліцеїсти з усією щирістю дитячої душі бажали захисникам України             
благополуччя і сил, здоров’я і щастя, мужності, стійкості, витримки. А ще 
з великою надією висловлювали переконання, що Мир – це Добро, а Добро  
завжди перемагає. 

   Мерія ліцею 



Випускник Дубровицького НВК – частинка ліцейського 
серця. Які творять майбутнє України, залишивши при 
цьому 11 років сумлінної праці в школі. Отже, сьогодні 
ми вирішили задати декілька питань розумній, таланови-
тій та інтелектуальній дівчинці, випускниці – Христині 
Андрусенко.  
-Привіт, Христино! 
-Привіт! 
- З твого дозволу задам тобі декілька питань. 
- Звичайно, буду рада відповісти! 
- Як твої справи? 
- Справи чудово, літаю по столиці!  
- Маєш чудовий настрій! Якщо не секрет, як почався 
твій новий етап в житті?  
-Чесно, не знаю, як це працює. Але у мене все почалося 
максимально комфортно. У мене не було дуже великого 
суму за домівкою та й  в цілому за Дубровицею. 
- Розкажи в декількох словах про твою майбутню       
професію. 
- Вчусь на факультативі Телекомунікації, не скажу, що важко, але й не скажу, що й легко. Інколи   
на парах не вистачає наших вчителів. Можна мені, будь-ласка, на фізику сюди                    Богад-
на Йосиповича – сміючись відповідає Христина. 
- В цілому задоволена своїм вибором? 
- На всі 100% не відповім. Але  поки все задовольняє. 
- Чи швидко найшла контакт з одногрупниками? 
- Можна сказати – відразу! Тут  прекрасні люди! 
- Чи спілкуєшся з шкільними однокласниками?  
- Звісно! 
- Як вважаєш , Київ – дійсно твоє місце? 
- Сподіваюсь, що так. Поки мені тут абсолютно затишно, подобається весь цей рух, метушня.  
- Певно було не дивно, якщо запитаю чи сумуєш за школою?  
- Дуже! Сердечко розривається! Так хочеться – зайти, походити по тих маленьких коридорчи-
ках, посидіти на уроках улюблених вчителів. Планую зробити це найближчим часом. 
- Чи маєш декілька порад для майбутніх випускників?  
- Перш за все, мушу сказати – не вимотуйте себе! В тому сенсі, що ЗНО не настільки страшне, 
як про нього говорять, бо на емоціях писати ще складніше. А головне оберіть професію до якої 
лежить душа, яка дійсно подобається! Та впевнено ідіть до своєї мрії! Я впевнена, що у вас все 
вийде!  
- Ти неймовірна! Дуже дякую, за твої відверті відповіді! Було приємно з тобою поспілкуватися! 
Чекаємо в гостях! Удачі тобі! Бувай! 
- Обов′язково приїду! Бувай!   



Я відчуваю ритм 
життя 

 Сьогодні ми взяли інтерв`ю у однієї з ліцеїсток,Осецької 
Ярослави. У вас може виникнути питання, чим вона відрізня-
ється від інших дітей, я вам і відповім. Вона пише вірші і ось 
що нам вдалося дізнатися: 
- З чого усе почалося? Що для тебе стало вирішальним по-
штовхом? 
-Я пишу доволі довго, не зважаючи на свій, доволі юний вік. Та 
поштовх все ж пам`ятаю: Галина Іванівна запропонувала ме-
ні писати наукову роботу, відмовити я їй не змогла. 
- Яку книжку на твою думку варто прочитати кожному? 
-« Багатий тато,  бідний тато ». 
-Що для тебе є джерелом натхнення? Звідки його черпаєш? 
- Надихаюсь  людьми, емоціями та моментами, які займають 
окреме місце у моєму житті. До речі, надихаюсь я саме нега-
тивними емоціями. Всю ненависть я викладаю на папір. 
- Які асоціації викликає у тебе слово щастя? Що  воно озна-
чає особисто для тебе? 
- Які  асоціації у мене викликає щастя?  Насамперед – це різ-
номаніття. Відверто кажучи я не можу терпіти стабіль-
ність. Щоразу відчувати нові, несподівані емоції від спілкування особистостями, ось що я нази-
ваю щастям. Хоча якщо подивитися на це з іншої сторони, бувають ситуації, які мене просто 
вибивають із колії. Саме в такі періоди свого життя я розумію, що спокій, розуміння друзів і під-
тримка батьків - це саме те, без чого я не можу уявити свого життя.  
- Що ти найбільше цінуєш в людях? 
-В людях я ціную  почуття гумору, чесність, справедливість, цілеспрямованість, душевність та 
освітченість. Це напевно найважливіші риси людського характеру. 
- Хто є твоїм кумиром, чому саме цією людиною захоплюєшся? 
- Кумирів не маю, просто захоплююся творчістю виробним інженером, промисловим дизайнером, 
який став всесвітньо відомим завдяки фільму         «Дух час : Додаток» Жаком Фреско. Він є  дій-
сно людиною з великої літери. 
- Якби тобі випав шанс знову прожити якийсь день, ти б скористалась цією можливістю? 
- Доволі провокативне питання, адже я можу з упевненістю сказати, що моє життя досить ці-

каве і різнобарвне, та все ж напевно не скористалася б. Я уже бачу здивування у ваших очах, 

так, не скористалася б. Чому? Бо моменти, які я переживала були яскравими і просто незабут-

німи, та все ж це минуле  і я прагну до кращого і як я  уже казала, люблю усе нове та непередба-

чуване. 



   Як готувати домашні завдання  
 Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання.  

 Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.  

  Навчися користуватися словниками й довідниками. З'ясуй значення      

знайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, форму-

ли в довідниках.  

 Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з його допомогою знаходити пот-

рібну інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних 

таблиць тощо.  

 Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і 

спробуй визначити, скільки часу тобі знадобиться для виконання ко-

жного завдання.  

 Між уроками роби перерви.  

 Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам'ятати.  

 Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або склад-

ний, розбий його на окремі частини й опрацюй кожну частину окре-

мо. Використовуй метод ключових слів.   

 Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на остан-

ній день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, 

рівномірно розподіляючи навантаження.  

 Готуючись до усних уроків, використовуй карти, схеми. Вони допо-

можуть тобі краще зрозуміти й запам'ятати матеріал.  

 





  Тельці- в жовтні на першому плані матимуть родину, ну і далеких роди-
чів, качка б їх копнула так раптово з'явитися "без оголошення війни". Зір-
ки радять помірковано розподілити пріоритети і приділяти більшість 
уваги тим, кому справді хочеться. Не дозволяйте собою маніпулювати, 
але і миріться першими, особливо якщо ви скучили за людиною і вже не 
пам'ятаєте, з чого посварилися. 

  Близнюки- в жовтні помітять, що оточуючі стали їх якось побоювати-
ся і почнуть дізнаватися, в чому ж справа. Зірки радять почувши, що ви 
стали злим і нетерплячим не влаштовувати скандал, щоб довести проти-
лежне, а взяти таймаут і зануритися в себе. Згадайте, коли ви останнім 
разом були у відпустці? Провели повноцінні вихідні? 
   

 Ракам зірки радять припинити "їсти себе", бо від вас скоро такими темпами 
нічого не залишиться. Звісно, легше себе пожаліти і посварити, але вам наба-
гато корисніше буде закачати рукава і добряче попрацювати – тоді і на душі 
стане легше, і багато проблем вирішиться. 
  

  Леви-бандерівці в жовтні занудяться бути домашніми котиками і згадають 
свої хижі звички. Не виключено, що пошук пригод не заведе їх в ситуації, з 
яких вони довго і героїчно шукатимуть виходу. Але закінчиться все добрими 
спогадами і корисним досвідом і леви-бандерівці зрештою будуть дуже задо-
волені. 

  Діви- в жовтні так жалітимуться, позіхатимуть і сваритимуться, 
що на якійсь час аж самі повірять, що в них життя - вже нема куди 
гірше. Переконатися в протилежному вам допоможуть близькі друзі, 
хоч їм і доведеться для цього зламати кілька шаблонів (дякуйте, що 
тільки їх, зануди!) і пустити по вітру кілька забобонів. Тому на вихідні в 
цьому місяці нічого заздалегідь на плануйте, а частину бюджету закла-
діть на "нераціональні" витрати. 

В терезів- в жовтні життя буде просто як карколомний вирій: емоційний пі-
дйом, успіхи на роботі, успіхи в особистому житті, цікаві зустрічі і пригоди. 
Інколи їм навіть захочеться мати хвіст, щоб махати ним як собака, інакше 
вибухнеш. 
  



   Скорпіони- в жовтні будуть як раки-бандерівці, в тому сенсі, що на один 
крок вперед в них випадатиме два кроки назад, а кожен крок буде так ста-
ранно обміркований, ніби вони обиратимуть, спалити спочатку Кремль, чи 
повісити Путіна. 
Але це стосуватиметься тільки роботи. В особистому житті скорпіони-
бандерівці настільки пустяться берега, що інколи їм самим перед собою 
буде трохи соромно.   
 

  Стрільці- в жовтні можуть напахтитися "красною Москвою", намас-
титися кабачковою ікрою і обсипатися стразами і все одно вони вигляда-
тимуть в очах оточуючих як найкрасивіша в світі людина. Ваша енергія, 
чарівність та завзяття завойовуватиме всіх без жодного пострілу (хоча 
це не значить, що не треба тепер тягати із собою хоча б малесеньку гви-
нтівочку). Як наслідок, вигідних пропозицій буде багато і весь місяць ви 
невтомно працюватимете. 
 

  Козероги- в жовтні для багатьох будуть горсиком, в який можна попла-
катися, паралельно слухаючи мудрі поради. І поки оточуючі ридатимуть, 
уткнувшись носом в ваше густе хутро, зірки не радять аж занадто зану-
рюватися в чужі проблеми. Слухайте, співчувайте, але дуже сильно не 
переймайтеся, бо як казав Атос (французький бандерівець часів кардина-
ла Ришельє), люди питають порад або для того, щоб до них не дослуха-
тися, або щоб дослухатися і потім звинуватити порадника в тому, що 
знов нічого не вийшло. 

  До водоліїв- зірки в жовтні ставляться занудливо і пропонують їм гару-
вати з ранку до вечора, щоб поправити фінансове становище. А щоб в го-
нитві за гривнею не заробити горб, доцільно зайнятися спортом, бажано 
таким, який допоможе скинути агресію. 
Звісно, водоліям-бандерівцям на передовій з цим легше за інших. Де ще мо-
жна скинути агресію (дозволеного Мінськими угодами калібру), ще й 
отримати за це премію. 
    

Риб- зірки просили попередити, що в вересні їм доведеться розрахову-
вати тільки на себе. Тож, якщо збираєтеся в бій, не забутьте про до-
датковий БК, якщо витрачати гроші – не сподівайтеся на позику, а в 
справах сердешних 
… Ну, тут можливі ще певні послаблення. Якщо зможете приборка-
ти свою природню жагу до доведення всім своєї правоти. 
Щоб упорядкувати внутрішній стан і скерувати енергію в мирне рус-
ло, зірки радять влаштувати генеральне прибирання або записатися 
в тренажерний зал. 


