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Свято, якого ми всі так
чекали

І курс лінгвістичний клас

Для
першокурсників
це
звичайно радісне свято, адже вони
вступили до ліцейської родини.
Це, безперечно, захоплюючий
шлях до знань, під час якого
трапляються
різноманітні
пригоди, випробовування, цікаві та
складні ситуації, з яких необхідно
буде вийти з честю й винести для
себе корисний життєвий досвід.

А для нас, другокурсників, це
хоча й радісна, але трохи сумна
подія. Бо це останній рік

дитинства, після якого ми
вирушаємо в доросле життя.
Але, звісно, наші педагогиорганізатори подарували нам
всім веселе свято, на якому
були
присутні
не
лише
ліцеїсти, а й наші батьки та
гості.
Оскільки ліцей - це не
тільки свято, а й навчання, то
під час урочистостей
наш
директор Алєксєєнко Світлана
Геннадіївна вручила учням
близько
40
похвальних
листів,
безліч
грамот
й
дипломів учасників різних
навчальних конкурсів. Щоб
ліцеїсти налаштувалися на
новий навчальний рік, у ліцеї
пройшла третя пара.

Рубрику підготувала
Валуйська Катерина

Наш ІІ історико - правознавчий

Наш силач

Увага ! Увага!
Хочете почути
гарну новину?
У листопаді відбудеться
свято талантів
«Ліцейський серпантин».
Номінації:
 вокальне мистецтво;
 музичне мистецтво;
 театральне та
декламаторське
мистецтво;
 хореографічне
мистецтво;
 таланти моєї родини.
Вам є що показати?
Тоді ми Вас чекаємо!

Хотілось би нагадати вам
про нашого силача Бєлова
Микиту, що захищав честь
міста (а також нашого рідного
ліцею!)
на
«Богатирських
іграх», що проходили під час
Покровського ярмарку.
Це неймовірно! Адже у
свої 16 років він взяв вагу в 170
кілограм, але, на жаль, в
боротьбі за перше місце
(потрібно було підняти штангу
вагою 210 кілограм) сила
його підкачала.
Звичайно, нічого не буває
без праці. Микита займається
цим видом спорту близько 6
років. Пам’ятайте: «упорство и
труд все перетрут»! І тільки
так ви досягнете бажаних
перемог. Адже нічого не
дається без праці.

Рубрику підготував
Яковенко Ярослав

Досягнення у спорті!

Балабін Нікіта, нападаючий футбольної
команди ліцею

Блискучий
виступ
наших
спортсменів відбувся 8 жовтня
2011 року. У цей день на міському
стадіоні
«Спартак»
хлопці
відстоювали
честь
ліцею
в
змаганнях з футболу. Суперником
міського ліцею була команда ЗОШ
№ 9. На жаль, перемога дісталась
не ліцейській команді, але хлопці
гідно відстояли почесне друге
місце. Я була очевидцем цієї гри й
можу із впевненістю сказати, що
всі
грали,
як
справжні
професіонали. Більше того, у
наших футболістів було багато
шансів виграти, але, як мені
здалося, суддя занадто строго
оцінював гру наших гравців, що й
заважало грати більш впевнено.
Хоча ми й отримали поразку, але
як же цікаво грали!!!

І обов’язково треба згадати
наших
спортсменів-красенів

поіменно: Кузюра Олексій,
Павлов
Артем,
Труш
Володимир, Семенок Євген,
Філь Микита, Лущик Максим,
Гресь Олексій, Балабін Нікіта,
Шовковий
Владислав,
Литвиненко Сергій, Сердюк
Артем,
Коростень
Петро,
Пономаренко
Олександр.
«Тренером»
команди
був
Пахомов Ігор, який через
травму не зміг допомогти
хлопцям на полі. Проте я з
гордістю можу сказати: наші
ліцеїсти найкраще в місті
грають
у
футбол,
не
дивлячись
на
поразку!
Молодці!!!
Ви
–
наша
гордість!!!!!

Рубрику підготувала
Салогуб Ярослава

Посвята в ліцеїсти

Після цієї урочистої події
всі першокурсники можуть
вважати
себе
справжніми
ліцеїстами. На святі були
присутні, крім ліцеїстів, наші
батьки та багато гостей.

Усе проходило у вигляді
піратської подорожі. Кожен з
класів представив свою маленьку
історію ліцейського життя.
І
природничий
зробив
пародію на популярний серіал
«Доктор Хаус». Це висвітлило їх
інтереси
та
схильність
до
медицини.
Номер
готувати
допомагала
найулюбленіша
вчителька
–
Мазур
Наталія
Павлівна.
Перший історичний вразив
своєю
винахідливістю
та
співучістю. Вони розкрили всі
секрети, як треба (і як не треба)
готуватися до загальноліцейських
свят! А всім цим вдало керує їх
наставник – Даньшина Тетяна
Михайлівна.

зачарували
глядачів
незабутнім співом. У нас є
надія ще не раз почути
Мельничук
Ярославу
на
ліцейських святах.
А старші історики вразили
всіх своїм номером. Сценка з
життя «Що відбувається в
учительській на перервах»
точно відтворила всі події. Усі
впізнали своїх улюблених
вчителів. Сподіваємося, їм теж
було приємно спостерігати за
собою. Шановні, нам вдалося
вас скопіювати?
У ліцеї навчаються тільки
талановиті діти. І в цьому
легко
переконатися,
спостерігаючи
за
представниками інших класів,
які
вразили
своїми
танцювальними та співочими
талантами.
Вам,
шановні
педагоги, є ким пишатися

Рубрику підготувала
Валуйська Катерина

Лінгвісти
показали
своє
веселе повсякденне життя зі
святкуванням
днів
народжень,
захоплюючі пригоди та безліч
вражень від навчання. Згадали
також і свою улюблену Люсю,
незважаючи на те, що Людмила
Сергіївна була дуже далеко - на
курсах підвищення кваліфікації.
Учні
фізико-математичного
класу
презентували
себе
та
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