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      Ліцеїст   
В  Е  Р  Е  С  Е  Н  Ь – Ш  К  О  Л  Я  Р 

   День знань по-заморськи    
Не в усіх країнах діти 

йдуть до школи 1 
вересня, хоча День 
знань вважається міжна-
родним святом.  

Так, у США діти 
сідають за парти і напри-
кінці липня, і в серпні, й 
у вересні, бо кожен освіт- 

ній округ сам визнача-
ється з цією датою. 
Іспанські школярі розпо-
чинають навчання напри-
кінці вересня – на 
початку жовтня, а завер-
шують у середині 
червня. Щоденників, 
оцінок у зошитах немає,  

тож, якщо батьки не 
виявлятимуть бажа-
ння дізнатися про успіхи 
своїх нащадків, ніхто їх 
і не інформуватиме  На 
Шрі-Ланці учні сідають 
за парти, коли наші діти 
розгортають подарунки 
від Діда Мороза. Діти  

Фінляндії та Швеції, 
скажімо, йдуть до класів 
15 серпня.  
Проте, коли б не 
починався навчальний 
рік, та навчатись треба. 
До праці!   І нехай нові 
знання стануть сходин-
кою до втілення мрій!                                            

 
Усім, хто прийшов до 

школи у цей день здобувати 
знання, бажаю успіхів, 
натхнення, снаги до знань та 
волі до перемоги. 

Особливо хочу привітати з 
цим святом 67 наших першо-
класників - ліцеїстів! 

Бажаю, щоб ваші перші 
кроки дорогою знань стали 
міцною основою 
майбутнього навчання та 
саморозвитку! Тож прошу 
увесь учнівський колектив 
прийняти «першоклашок» до 
нашої шкільної сім’ї і завжди, 
у разі необхідності, 
приходити їм на допомогу. 

Випускники ліцею! Бажаю 
кожному успішно закінчити 
навчання у школі, визначити 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
свою стежину у житті й упевнено 
досягати успіхів і підкорювати 
вершини! 

Дорогі наші учні! Зичу вам успіхів, 
здоров’я, посидючості і 
наполегливості у здобутті нових 
знань, умінь та навичок. А 
найголовніше – приносьте своїм 
батькам якнайбільше радості і 
гордості за вас, та щонайменше 
прикрощів  

Тож, шанові ліцеїсти, щиро  вітаю 
вас зі святом! 
 Я вірю у вашу нестримну енергію і у 
вашу здатність змінювати країну. 

 

Впевнений, що ви,             
молоде покоління, будете 
становити основу майбут-
ньої еліти, яка побу-
дує міцну високорозви-
нену європейську 
Державу-Україну! 

Щира вдячність і вам, 
дорогі педагоги, за само-
віддану працю, за бездо-
ганне виконання такої  

 
відповідальної місії, як виховання 
підроста-ючого покоління. Адже саме 
ви сприяєте формуванню юних осо-
бистостей, від яких залежить наше 
майбутнє, завтрашній день Україн-
ської держави. 

Аркадій Олексійович             

Горбатюк, директор  
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1 ВЕРЕСНЯ – СПРАВЖНЄ  СВЯТО !!! 
Перший раз у перший клас 

Цей день обов'язково буває у житті кожної людини. Але 
буває лише один-єдиний раз у житті. І, може, тому він такий 
хвилюючий. Хвилюються всі.           Хвилюється, щось весь час 
примовляючи, твоя мама. Мовчки, закусивши губу, хвилюється 
тато. Раз у раз підносить до очей хусточку схвильована бабуся. 
Напускаючи на себе роблено-веселу бадьорість, метушиться 
дідусь... 

  

Перший дзвоник дають:  

Дар’я Буюклі (учениця 1 класу), 

Дмитро Ткач (учень 1 класу),  

Володимир Січкар (учень 11 класу),  

Євгенія Король (учениця 11 класу)  
 
І, звичайно, хвилюєшся ти.  
Ще б пак! Відсьогодні 

починається для тебе нове життя - шкільне. Сьогодні ти вперше йдеш до 
школи. Перший раз - у перший клас!  

На тобі нове платтячко з білим мереживним комірцем і біленький фартушок 
(якщо ти дівчинка!) або новенька шкільна форма, піджачок і брюки (якщо ти 
хлопчик!). І портфелик за плечима. І великий букет у руках. Тепер у тебе не 
лише права, а вже й обов'язки.  

Тож хай ті обов'язки стануть для тебе святими й непорушними. Хай шкільне 
твоє життя буде для тебе щасливим! Хай стеляться тобі сонячні дороги у 
широкий світ знань, умінь, праці і звершень!  

 

                                            Учні 11 класу посвячують дошколяриків у        

першокласники, одягаючи малечі стрічку і даруючи подарунки 

Ліцеїсти уміють святкувати: 

 пісні співати, вірші читати, 

танці танцювати! 
Ех! Яке ж свято без урочистостей та без пісні!  
Ой, пісні наші ліцеїсти співати не лише хочуть, але й 
уміють! І це без перебільшень! Так, Свято Дня знань 
піснею відкрили Сабріна і Олександр Слободянюки 
(ну і що, що мікрофони тарахкотіли ). А у момент, 

 
 
 
 

Одинадцяти-

класники 

обдаровують  

квітами своїх 

перших 

учителів 
 

 
коли техніка підвела і мелодія козацього маршу не 
пролунала у хвилини внесення державного Прапора 
України, усі присутні, хто як умів, разом заспівали 
Гімн України… Після Державного Гімну прозвучала 
інша мелодія – хвилина мовчання в пам'ять про 
загиблих за самостійність і незалежність України… 

 
Слава 

Україні! 
Героям 

Слава! 
Із привіта-
нням до 

учнів 
зверну-

лися і 
батьки, від 
імені яких  

Винесення Державного Прапора 

 
говорила мама першокласника Тетяна Ліщинська. 
Мама зі сльозами на очах (сподіваймося,що від 
радості ), як годиться, побажала дітям щастя і 
розуму та посіяла житом-пшеницею на добрий і 
легкий шлях до науки. Від імені учителів виступила 
Наталя Турчак, звертаючись до першачків: 
«Перешкоди долати ми будем щодень, я навчу 
тебе мислити і рахувати, читати й писати, 
співати пісень». 
І,звісно ж,виступили і самі одинадцятикласники 
(ай-яй-яй читати з листочка чотири рядочки ). Та 
не лиш словом, а й танцями! То було весело! І не 
лише дітям, але й батькам, котрі намагалися 
«зловити ритм»! А далі відбулося традиційне 
урочисте покладання квітів до пам’ятних знаків…  
І… ласкаво просимо на перший урок! Дзинь-дзінь! 
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Дорогії гості у ліцеї… 
Свято без поважних гостей ми, українці, не мислимо! А тому щиро раділи і 
тішилися тим, що на свято 1 вересня до нас, в ліцей, змогли прибути 
шановані любашівчани.  
Кожен із них ділився спогадами про своє «перше вересня», давали 
настанови і 
 
Сергій Паровик: 
«Учитель –  
професія від Бога,  
а решта професій 
від учителя» 
 

 поради учням, бажали усяких гараздів у навчанні та 
в житті. Проте найбільше запам’яталися слова Сергія 
Паровика щодо істинної ваги учительської праці. А 
своєю щирістю і відкритістю вразила Стефанія 
Кокота, котра виховала неодне покоління дошкільнят 
 До речі, аби подарувати квіти пані Стефанії, слід 
було ставати у чималу чергу! 
                                                                                          Михайло Панченко – голова батьківського комітету; 
                                                                                          Сергій Паровик – голова районної ради; 
                                                                                          Аркадій Горбатюк – директор ліцею; 
                                                                                          Стефанія Кокота – завідувач дитсадка «Сонечко» 
 
Ми, ліцеїсти, вдячні гостям за їхній час і їхню непідробну схвильованість на нашому святі!  
Будемо раді бачити вас в ліцеї! Сподіваємося, нам буде чим похвастати при наступній зустрічі  

Є у світі керівники, але у нас, в ліцеї, 

КЛАСНІ КЕРІВНИКИ  
1-А клас – Надія Дмитрівна 

Медведенко; 
1- Б клас – Наталя Володимирівна 

Турчак; 
1-В клас – Олена Іванівна Дрома; 

 

5-А клас – Наталія Вікторівна 
Дехтярьова, 

учитель біології та 
образотворчого мистецтва; 
5-Б клас – Людмила 

Василівна Ткач,  
учитель української мови та  
літератури; 

5-В клас – Ірина Миколаївна 
Литвинчук,  

учитель математики та 
інформатики; 
10-А клас – Вікторія Леонідівна 

Добровольська,  
учитель географії та основ  
економіки. 

Знайомтеся, шановні батьки! 

                                Ще трохи         

                                            свята у 

 фото  
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ВІТАЄМО! ПИШАЄМОСЯ! 
     

Пишаємося! 
Без зайвих слів, 
коментарів, ахів-охів, але 
з усією повагою і щирим 
захопленням та радістю 
маємо за честь назвати 
тих ліцеїстів-педагогів і 
ліцеїстів-учнів, досягнення 
і перемоги котрих визнали 
усі! 
    Так, почесною 
грамотою районної 
державної адміністрації та 
районної ради за 
багаторічну сумлінну і  

Анатолій Крячик, начальник районного відділу освіти;  

Тетяна Скапровська, голова РДА; 

        Катерина Буюклі, учитель ліцею;  

Сергій Паровик, голова районної ради;                                                                                 
бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, успіхи у справі навчання і виховання підростаючого поколі-
ння на щорічній серпневій конференції освітян району нагороджено Лідію Григорівну Бездітну – 
 «сильний» учитель хімії. До слова, фотографія пані Лідії розміщена на «Дошці пошани Любашівського 
району». 
    Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за 
багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, високу 
професійну майстерність нагороджено також нашу Катерину Вікторівну Буюклі – талановитий учитель 
української мови та літератури. 
Окрім того, грамоту отримав увесь педагогічний колектив ліцею як символ визнання досягнень! 
Ми того варті! (скромність тут недоречна ) 

Редколегія:  

Аркадій Горбатюк – засновник газети; 

Надія Сироватко –  головний редактор 

                                (керівник гуртка журналістики) 

Вікторія Добровольська – рецензент,  

Анастасія Бойчук – коректор, 

…………………., ……………….. – журналісти; 
…………………., ……………….. – фотокори; 
……………- відповідальний за випуск і верстку; 
……………- ідейні натхненники номеру; спонсори 

Впиши своє ім’я в історію! 

Тобі смішно? 

Та це ж правда життя! 
01. Ніколи вдома не буває 

так чисто, як перед 

приходом мами з 

батьківських зборів. 

02. Від знань поки ніхто не 

вмирав, але ризикувати не 

варто. 

03. Мене весь час 

переслідують розумні думки, 

але я швидший. 

04. У молодших класах 

покарання — сісти на 

останню парту, а в старших 

— на першу. 

Вітаємо! 
Ох і мліє дівоче серце, дивлячись на цього … 
одинадцятикласника – Дениса Чеботаря! Так-так, 
прямо таки на святі Першого вересня, ще навіть поріг 
школи не переступивши, але отримав медаль та 
визнання.  
Вітаємо із спортивними  досягненнями  у пауер-
ліфтингу і всеукраїнським визнанням тебе, Денисе, як 
майстра спорту у цьому виді спорту!  
 
мама Дениса, Денис, краля  
 
Шановні ліцеїсти, займайтеся спортом – прославляйте Любашівщину, як це 
робить Денис!  
 

Етеншн! Етенсьйон! 

ОГОЛОШЕННЯ 
Знаєш, що можеш вигадати цікавіші 
рубрики? Хочеш створювати супер- газету 

без втручання адміністрації і батьків? 
Умієш мислити або любиш правду-матку? 

Звертайся до педагога-організатора, чи до 
директора! Або стань членом гуртка 
журналістики, який запрацює з 15 вересня! 

Ти ПОТРІБЕН своїй газеті «Ліцеїст»! 


