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Вересень-
Жовтень 2018 

Люблять батьківщину 
не за те, що вона велика, 
а за те, що своя. 
(Сенека)   
     

14 жовтня—день козацтва, день заснування 
УПА,свято Покрови Святої Богородиці та 
день захисника  України.Проте це не набір 
свят, адже козаки вважали своєю покрови-
телькою Діву Марію,вояки УПА відстоювали 
ідею козацтва-жити у вільній Україні. А сьо-
годнішні  захисники України продовжують 
справу козаків та воїнів УПА 



“Книга вчить , як на  

світі жить” 

08 жовтня 2018 року у Надвірнянській юнацькій 

бібліотеці відбулася виховна година на тему 

«Книга вчить, як у світі жить» (присвячена Все-

українському Дню бібліотек). Учні І-х курсів на-

шого ліцею активно взяли участь у цій виховній 

годині. Метою заходу було привити любов до 

книги, виховувати любов до рідної України, по-

вагу до інших народів, почуття патріотизму.  

. 

 

Свіжі новини 

Осінні композиції 

У Надвірнянському ліцеї 5 жовтня 2018 року 

відбулася виставка осінніх композицій.При 

самому вході в очі впадало розмаїття теплих 

сонячних кольорів.Над цими композиціями 

працювали учні І-ІІІ курсів. 

У закладі панувала затишна атмосфера осені 

 

  



 

Товариству 

“Просвіта” 150 

років 
 

01 жовтня 2018 р. у Надвірнянській юнацькій бібліотеці уч-

ні  4-их курсів Надвірнянського ліцею організували захід 

"Світло Просвіти", який при-урочили до 150-річчя з часу 

заснування Всеукраїнського товариства "Просвіта". 

Метою заходу є розвиток національної культури, відроджен-

ня історичної пам'яті, формування національної свідомості. 

Серед запрошених був і голова районної організації Всеук-

раїнського товариства "Просвіта" Богдан Адамович Берези-

цький, який розповів про 

історію створення товари-

ства "Просвіта"  

 

 

 

 

Проводився конкурс патріотичної пісні .У кінці 

такого дійства була оголошена  команда-

переможець(ІІІ-Б). Для інших команд було прису-

джено 2 місця , тому що кожна команда була дос-

тойна перемоги . 



Козацькі забави 

У п’ятницю ,12 жовтня , біля малого озера у На-

двірній учнями та педагогами нашого ліцею були 

проведені Козацькі забави. Спочатку біля примі-

щення ліцею була 

проведена святкова 

лінійка ,присвячена 

Дню захисника Віт-

чизни. Опісля всі 

пішли у відпочинкову зону. Там учні готували на-

ціональні страви та давали їх на пробу журі. Та-

кож проводились естафети, які показали спортив-

ну підготовку учнів. Від ліцейського парламенту 

було поставлене завдання — зробити тематичні 

фотографії. Учні 3-4 курсів за допомогою  знань 

з уроків захисту Вітчизни продемонстру-

вали військову підготовку .  

Юнь 

5-7 жовтня 2018 року наші ліцеїсти взяли 

участь у Філологічному фестивалі «Юнь» на базі 

спортивно-оздоровчого табору «Смерічка» в селі 

Микуличин. Організаторами фестивалю були ви-

кладачі кафедри філології Прикарпатського наці-

онального університету імені Василя Стефаника . 

Цьогоріч в оригінальному дійстві взяли уч-

асть п’ять команд. Фестиваль вийшов за рамки 

обласного, адже серед учасників працювала київ-

ська команда. 

Участь учнів Надвірнянського ліцею у Фі-

лологічному фести-

валі «Юнь» засвід-

чила, що значна ува-

га в цьому закладі 

приділяється й гу-

манітарним на-

укам. 



Гостями фестивалю були актори молодіж-

ного театру «АмаТеа» з Чернігова, письменни-

ця Ірина Небеленчук та лауреат міжнародної 

премії імені О. Гончара Христина Козловська 

та інші.Щиро та зворушливо 5 жовтня ліцеїсти 

продемонстрували оригінальні інсценізації, чи-

тали власні поезії, проводили конкурс українсь-

кої пісні. Суботній 

день, 6 жовтня, 

став справжнім 

вибухом емоцій: 

майстер-класи, а 

також змагання у 

літературному квесті, зустріч з письменниками, 

перегляд вистави «Полю-вання на мислив-

ців» (театр «АмаТеа»). І, звичайно, дискотека. 

У неділю, 7 жовтня, учасники здійснили 

похід в гірське урочище, яке в народі 

називають «поляною кохання»,  

Наші ліцеїсти регулярно показують , що наш 

заклад не відстає й за спортивними критеріями, 

отож вітаємо таких людей: 

 Фоміна Христина, Дмитрічкова Яна, Сладецька 

Яна , Мушак Юлія, Пилип’юк Антоніна , 

Фенюк Віра, Кисляк Анна, Левченко Ірина, 

Госедло Адріана—за зайняте І місце у 

зональних змаганнях з міні-футболу 

 Юрчило Олександр, Скрипник Олексій, 

Михайлюк Богдан, Делікатний Владислав, 

Кубриш Ростислав, Добжинецький Максим, 

Пендорак Назарій, Возний Тарас– за зайняте ІІІ 

місце у зональних змаганнях з міні-футболу. 

Ми бажаємо нових перемог. 

 



Перемоги ліцеїстів 

З радістю ми вітаємо перших переможців 

турнірів: 

Шпинта Христина,Штогрин Станіс-

лав,Гуменюк Надія, Савчук Сергій, Де-

путат Денис,Лавринович Анна , Юрке-

вич Вікторія , Гавринюк Аліна, Чуревич 

Софія, Дунець Тарас—за зайняте ІІ міс-

це в обласному турнірі юних географів. 

Грицюк Володимир , Смеречук Адам, 

Боднар Олег, Мушак Юлія, Пилип’юк 

Антоніна—за зайняте ІІІ місце в облас-

ному турні-

рі юних ма-

тематиків 

 

 

Учасники команди 

щиро вдячні координато-

рам за високий рівень ор-

ганізації та створення ат-

мосфери співпраці.На за-

вершення дійства коман-

ді Надвірнянського ліцею вручили Подяку. Грамоту за 

оригінальність та креативність здобув Савчук Сергій.  

 

 


