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«Міс та Містер ліцею-2011»
З приходом весни в ліцеї розпочалась нова хвиля
конкурсних
шоу-програм.
Цікавою
стала
програма «Міс та Містер ліцею-2011», метою
якої
є
виявлення
найчарівніших,
найпривабливіших, найоригінальніших дівчат та
найнеординарніших хлопців нашого ліцею.
11 березня
2011 р. в актовій залі НДУ
ім.М.Гоголя обирали Міс та Містера ліцею.
Легким, сонячним, теплим, як сама весна, було це
свято.

9 дівчат та 5 хлопців здобували почесний титул,
демонстуруючи членам журі та глядачам свій
талант і вроду. Чарівний голос, професійна
хореографія, поетичний дар, неординарне
мислення – ось неповний перелік того, що подали
на розгляд конкурсанти. Важко було зробити
вибір, бо гідними були усі. Чесно кажучи,
хотілося не оцінювати, а просто насоджуватися
чудовим конкурсом.
Титул «Міс ліцею 2011»
отримала Подолянко Юлія,
учениця I курсу лінгвістичного
класу. «Містером ліцею 2011»
став
учень
II
курсу
природничого класу Горнов
Дмитро.
Арвахі
Роза-Марія
з
I
лігвістичного та Євлах Сергій
з I природничого святкували
перемогу, ставши «Віце-міс» та «Віце-містером».

Кожен з учасників переміг в одній з номінацій.
Так,
звання «Міс та Містер глядацьких
симпатій» здобули Арвахі Роза-Марія, учениця
I курсу лінгвістичного класу, та Гусєв Ярослав з
II історико-правознавчого. У номінації «Міс
грація» перемогла учениця I курсу історикоправознавчого класу Солобай Віталіна , а «Міс
елегантність»
стала Лемещенко Анна з I
лінгвістичного. Шаленими оплесками зустрічали
глядачі «Міс вишуканість» Шевченко Валерію
та «Міс чарівність» Александренко Марію з
того ж I курсу лінгвістичного класу. Чутлива
дівчина з I історико-правознавчого класу Горбач
Ксюша стала преможницею в номінації «Міс
ніжність», а Салівон Юлія, учениця I курсу
математичного класу, найкращою була в
номінації «Міс загадковість». Погребна Марія з I
математичного стала «Міс артистичність».
Наші хлопці - справжні герої, адже сміливо
вийшли та майстерно продемонстрували нам свої
таланти:
Павлюк
Максим
–
«Містер
огигінальність»; Лясковський
Дмитро –
«Містер артистизм», Гусєв
Ярослав -«Містер галантність».
Кожний
полюбляє
фотографуватися, а особливо
Александренко Марія, яка
перемогла в номінації «Міс
фотошарм» та Лясковський
Дмитро, який
став переможцем у номінації
«Містер фотошарм».
Конкурс пройшов, але емоції
та
спогади
залишилися.
Бажаємо вам залишатися
завжди такими ж яскравими
та неповторними!

Підготували Черевко Софія та
Подолянко Юлія

Man spricht Deutsch
17 березня учні лінгвістичних класів відвідали
виставку, присвячену популяризації німецької
мови, яка проходила в Києві.
Ліцеїсти були вражені тим, як оформлена сама
виставка. Відвідувачі могли самостійно
підходити до стендів та переглядати
короткометражні фільми з тієї чи іншої
тематики. Окрім цього, на кожному стенді
була цікава й надзвичайно корисна для нас
інформація, яка відрізнялася оригінальністю
оформлення. Мені сподобався стенд, на якому
можна було, взявши
слухавку, натиснути
певну клавішу пульту та прослухати короткий,
але цікавий анекдот чи любовну сценку,
яскравий вислів.
Усі ліцеїсти звернули увагу
на цікавий
«експонат» - стінку сучасного німецького
підлітка. Вона вся
обклеєна певними
вирізками, фото, наліпками й усім тим, чим
молода людина цікавиться. Ми могли також
побачити еволюцію підліткових субкультур та
переглянути відео про проблеми дітей, їхні
погляди на життя, починаючи з 60-х років
минулого століття й до сьогодення.
Ми
вдячні
вчителям
німецької
мови
Тимченко Н.В. та Унтіловій Т.М. Чекаємо на
ваше наступне запрошення!

Автор ідеї Лисенко Діана

Відпочинок у «Терміналі»
«На весняних канікулах велика група ліцеїстів
відвідала
торгівельно-розважальний
центр
«Термінал» у Броварах.
Лінгвісти люблять складні випробування, тому
«Льодова Арена» стала одним із них. Ми швидко
навчилися кататися на ковзанах і під кінець
сеансу стали майже справжніми професіоналами.
Відвідування кінотеатру залишило в нашій
пам’яті не менш яскраві спогади, бо це дуже
цікаво
–
першими
побачити
новинки
кінематографу. Переглянувши фільм «Службовий
роман. Наш час», були вражені…
Поїздка довела, що відпочинок у гарній компанії
друзів – це чудово. Наші серця завжди
потребують нових вражень, пригод, знайомств.
Ліцей може зробити всі ці мрії реальністю та
гарантувати нових друзів і гарно проведений
вільний час.

Враженнями поділилась Кульбако Марія

День відкритих дверей
Фесенко Вікторія

Поки всі гарно відпочивали на весняних
канікулах, учениця I курсу лінгвістичного
класу Фесенко Вікторія захищала честь
ліцею та Чернігівської області на IV етапі
Всеукраїнської олімпіади з німецької мови,
яка відбувалась цього року в Тернополі. Ця
дівчина зважилась на важливий крок,
оскільки ще рік тому вона навіть не могла
цього собі уявити. Кропітка праця не була
даремною. Першу свою перемогу вона
здобула на загальноліцейському етапі
олімпіади, потім – на міському, далі –
обласний рівень, а ось нарешті – Україна.
Підтвердивши у Чернігові те, що її німецька
максимально наближена до справжнього
Deutsch’а,
Віка
поїхала
за
новими
перемогами до Тернополя, на який довго
очікувала.
Щодня дівчина збагачувала словниковий
запас, шліфувала комунікативні навички,
опрацьовувала німецькомовну літературу і
просто посилено готувалась. І ось результат
- диплом III ступеня і 7-е місце у рейтингу
найкращих знавців німецької мови в Україні.
Спілкуючись зі своїми однолітками, які
проживали чи неодноразово були в
Німеччині, Віка довела, що мрії збуваються
завдяки наполегливій праці. Вона перша в
історії ліцею першокурсниця, яка перемогла
на Всеукраїнській олімпіаді.
Це й перемога її вчителів - Сидоренко
Марини Миколаївни та Тимченко Наталії
Володимирівни, які вкладають у неї свій
досвід та любов. Вікторіє, бажаємо тобі
подальших перемог і звершень у житті!

Наш світ є занадто тісним місцем для формування й
розвитку індивідуальності.
Ще з моменту навчання в школі людина прагне
проявити
себе,
показати
з
кращого
боку,
продемонструвати свої здібності, словом, виділитися із
юрби. Але з часом розумієш, що звичайних умов тобі
недостатньо. Потрібно щось більше, щось краще, щось
нове. Це означає, що ти переходиш на новий етап,
піднімаєшся на одну сходинку вище, так би мовити,
ВПЕРЕД і ВГОРУ. Саме так звучить гасло нашого
ліцею,
котрий
відкриває
двері
для
усіх
дев’ятикласників,
що
прагнуть
змінитися.

За традицією, кожного року
перед весняними
канікулами ліцей збирає майбутніх учнів. На День
відкритих дверей, який відбувся 19 березня, завітало
чимало школярів, а також їхніх батьків, знайомих.
Після концерту, підготовленого ліцеїстами, на
дев’ятикласників, які обрали лінгвістичний профіль,
чекала ще одна значуща подія – відкрита пара з
англійської та німецької мови, до якої першокурсники
так старанно готувалися.
Обидві підгрупи були на висоті. Кожен знав, що треба
зробити, аби зацікавити наших гостей та переконати їх
у тому, що навчання в ліцеї є дійсно цікавим. Учні
поводилися напрочуд стримано, але водночас вільно,
словом так, як під час звичайної пари. Школярі
спочатку лише спостерігали за роботою, а потім і самі
стали її активними учасниками.
Теплою, надзвичайно дружньою та веселою була
година спілкування – знайомство. За доброю традицією
дивилися відеокліпи із загальноліцейськими святами,
традиційними лінгвістичними поїздками, зустрічами,
спілкуванням за філіжанкою кави. Напрочуд цікаву
презентацію підготувала Лисенко Діана. Ми сміялися
від душі,а разом з нами – майбутні ліцеїсти та їхні
батьки. Під кінець кожен з гостей отримав маленький
подарунок на пам’ять.
Додому й дев’ятикласники, і лінгвісти розійшлися
щасливими та задоволеними. Сподіваємося, що мрії
наших вступників здійсняться: кожен з них дуже скоро
1 вересня святкуватиме вже не в школі, а в стінах
нашого ліцею. Бажаємо їм успіхів та натхнення!

З повагою Діана Лисенко
Раділа разом з усіма Лемещенко Анна

День самоврядування
У п’ятницю, 01.04.2011, у День сміху (чи День
дурнів) відбувся традиційний загальноліцейський
«День самоврядування».
До
процесу
обрання «нових»
вчителів зі своїх
рядів
у
I
лінгвістичному
підійшли дуже
ретельно,
оскільки й пари
найскладніші.
Вчителем правознавства став Пахомов Ігор
Валентинович. На посаду вчителя математики
претендували декілька чоловік, а от пощастило
Арвахі Розі-Марії Тамразівні. З фізикою
проблем не було. Софія
Олександрівна
Черевко не тільки гарний лінгвіст, але й чудовий
фізик. Англійське та німецьке країнознавство із
задоволенням погодились провести Ковтун
Анастасія
Андріївна,
Лемещенко
Анна
Анатоліївна та Цапенко Тетяна В’ячеславівна.
Але найбільша боротьба зав’язалась за посаду
куратора. П’ять
чоловік
змагалися за це
почесне
«звання»,
але
виборола
його
Калитка Поліна
Сергіївна.
Отже, вчительський колектив на чолі з
куратором на цей день було обрано.
День прийшов. Ігор Валентинович зовсім не
хвилювався і впевнено розпочав урок. Однак не
пройшло й хвилини, як у клас залетіла Поліна
Сергіївна, щоб перевірити
присутність учнів. На цьому
занятті особливо відзначився
найкращий
правознавець
Манойленко Олег, заробивши
«плюсик».
Коментар «вчителя» після
уроку на запитання «Як все
пройшло?»: «Це просто…».
Наступною була математика.
На жаль, друга частина пари затьмарилася
контрольною роботою, але Роза Тамразівна
впоралась із завданням «на ура», весь час
прикрикуючи і не даючи нормально списувати.

Коментар Рози на те
ж запитання: «Я себе
почувала комфортно
в цій обстановці.
Загалом все було
супер».
У цей же час дві наші «вчительки» англійської
мови Світлана Михайлівна
Саєнко
й
Валерія
Максимівна
Шевченко
проводили
пару
на
I
математичному. За їх словами,
вони
відчували
особливу
підтримку
зі сторони
хлопців цього класу.
Фізика взагалі розпочалася
дивно…На
жаль,
Софії
Олександрівні не вдалось
показати свій вчительський талант - пару
проводив
Гусєв
Ярослав. Несподівана
контрольна робота теж
не покращила всім
настрою… Але була не
такою складною, бо
вчитель був досить
поблажливий. Сподіваємося на 12 балів!..
Країнознавство пройшло весело. Анастасія
Андріївна Ковтун, Цапенко Тетяна В’ячеславівна
в парі з Лемещенко
Ганною Анатоліївною
продемонстрували свій
професіоналізм.
Ну от і все. День
самоврядування майже
закінчився.
Поліна
Сергіївна
підвела
підсумки.
Ретельно
перевіривши щоденники, познайомила з цікавою
інформацією своїх учнів. Як виявилося, робота
куратора не тільки цікава, але й важка.
Отже, День самоврядування в першому
лінгвістичному пройшов активно й весело. Ми
бажаємо вам проводити так кожен день і
насолоджуватися життям! =)

Спостерігала за подіями Жайворонок
Вероніка

Головний редактор газети Черевко Софія

