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Запахло весною…

І курс, історико-правознавчий клас

Нараз потепліло, запахло весною.
Весна поспішає легкою ходою.
А сонце пригріло, настала відлига:
Закапало з даху і тоншає крига.
Ще будуть морози і вітри холодні,
Та з даху аж ллється наразі сьогодні.
І пташка весела не знає спокою,
Бо враз потепліло, запахло весною.
А сонце на захід — повисли бурульки,
Затихли пташині веселі свистульки.
Зібралися хмари, вночі засніжило
І снігом біленьким всю землю накрило.
Під ранок замерзло і льодом взялося.
Усе заскрипіло, чи то так здалося?
Вітри закружляли у парі з зимою,
А вранці вже знову запахло весною…

Від
імені
I
історикоправознавчого класу вітаємо всіх зі
святом весни. Ми бажаємо гарного
настрою, теплоти в душі та високого
польоту думок!!!

Перед
приходом
весни
останні зимові дні пройшли в
ліцеї по-святковому.
Так, 24 лютого відбулося
свято «Любов перемагає все!».
Щойно
дізнавшись
про
свято,
кожний
клас
почав
готуватися
до
нього,
придумуючи найцікавіші номери.
Хоча свято промайнуло швидко,
проте
залишило
незабутні
спогади.
Гумористичні
сценки,
різноманітні пісні, танці та
мюзикли разом з невгамовними
ведучими
наповнили
свято
морем позитиву й учнівського
драйву. Свято було пронизане
мотивом кохання, який кожен
клас розумів по-своєму.
Наш I історичний клас
виявився справжніми героями.
Уперше на сцені зібралися наші
дорогоцінні
хлопці,
які
продемонстрували
неабиякі
акторські здібності!!! Хочеться
сподіватися, що такі зоходи
будуть відбуватися частіше, адже
вони пробуджують у студентів
любов до мистецтва.
Рубрику підготувала
Красновид Марина

Увага ! Увага!

Хочете почути «олімпіадні»
новини ?
У лютому відбувся II етап
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад з базових дисциплін
2011-2012 н.р.
З
української мови та
літератури
призові
місця
зайняли: Костюк А., Лемещенко
А., Нінкович В.;
З математики – Рожок В.,

Шовковий В., Кучерявець І.,
Салівон О.
З історії – Сардак О., Бєлов
Н.
З біології – Семенець А.,
Рудоман Я., Єрьоміна А.,
Колочко В., Петровський А.

З основ правознавства –
Сокол Д. та Падалка Р.
З географії – Загній Т.,
Гусєва А.
З німецької мови –
Хомиченко В.,
ФесенкоВ., ЛесенкоВ.,
Лисенко Д.
З хімії – Єрьоміна А.,
Попов К., Клочков А.,
Петровський А.
З російської мови та
літератури –
ЛемещенкоА.,
Коноплінова М.
З фізики –
КучерявецьІ., Кубрак В.
З астрономії –
ШевчукО., Погребна М.
З екології – Найда К.,
Загній Т.
З англійської мови –
Лінник Л., Цапенко Т.,
Лемещенко А., Дудка О.
З основ економіки –
Сіренко О.
З педагогіки та
психології – Валуйська К.
Є у нас і майбутні
науковці,
учні-члени
МАН,
призери
II
Всеукраїнського етапу.

З Чернігова, де проходив II
етап Всеукраїнського
конкурсу МАН, ліцей привіз
15 дипломів.
Так, дипломи I ступеня
отримали: Стеценко К.,
Фесенко В., Семенець А.
Дипломи II ступеня
вибороли: Сіренко О.,
Шевчук О.,Пісоцький І.,
Семенець А.,Кульбако М.,
Іванців А.,Харлан Т.,
Петровський А.
Дипломами III ступеня
нагороджені:Боришкевич
О.,Іванова М.,Цапенко
Т.,Загній Т.,Бабич А.
Ліцей та місто пишається
нашими
вихованцями.
Сподіваємося, що на них
чекає світле майбутнє. Адже
ці
учні
вже
стали
науковцями,
хоча
ще
«маленькими».
Велика
подяка
вчителям,
які
помітили в учнів потяг до
знань та світу науки!!!
Рубрику підготувала
Левченко Світлана

Наші спортсмени

Як з'ясувалося, чемпіони - серед
нас!!! Завітайте до I історичного і
ви неодмінно впізнаєте Нікіту
Шалая, який у запеклій боротьбі
отримав перемогу в поєдинку з
боксу та здобув титул чемпіона
Чернігівської області у вазі до 66
кг. Шлях до перемоги для Нікіти
був
нелегким,
адже
юний
спортсмен йшов до нього з
самого
дитинства.
Вітаємо
тренера Нікіти та його самого й
зичимо подальших успіхів у
спортивній кар′єрі. До речі,
привітання
з
перемогою
посипались
на
Нікіту
вже
наступного
дня.
Дівчата
подарували юному спортсмену
купу шоколадних медалей, дуже
схожих на справжні спортивні
нагороди, а на кожній зробили
підписи-побажання.
Дуже хочеться вірити в те, що
Нікіту Шалая чекає блискуче
спортивне майбутнє, і з нього
вийде справжній «Кличко» гордість нації та держави.

Рубрику підготувала
Лигун Єлизавета

Мазур Наталії Павлівні. Вона

Ліцейські «кадри»

нам допомагала готуватися до
не

вселіцейського свята «Любов

найкращий педагогічний колектив

перемагає все». Ми не були в

у

собі впевненими, не могли

У

ліцеї

світі,

працює

адже

чи

завдяки

нашим

вчителям ми отримуємо ґрунтовні

визначитися

знання.

варіантом,

Упевнені,

що

нас

з

кінцевим

але

Наталія

підтримають у будь-якій ситуації,

Павлівна

вислухають

переконала та підтримала нас

усі

наші

думки,

у ці хвилини відчаю.

націлять на праведний шлях.
Дні

в

ліцеї

не

порадила,

проходять

Викладаючи в нас хімію,

одноманітно саме завдяки нашим

вона

вчителям. За півроку

навчання у

цього нелегкого предмету. Ми

нас, в історичному класі, було

з задоволенням відвідуємо її

проведено справжні суди, брейн-

пари. Дивлячись на те, що

ринги, конкурси з відео-задачами,

більшість з нас хоче стати

видані

правознавцями,

збірники

задач

з

розбудила

любов

нам

до

може

правознавства… І це далеко не

знадобитися й хімія, зокрема

все, що спроможні ми разом з

тим,

нашими

експертами-криміналістами.

вчителями.

профільні

У

ліцеї

предмети

хто

хоче

стати

нам

викладають професіонали своєї
справи

–

Манойленко

О.І.,

Пархоменко І.І., Мицик Л.М. Ці
люди

безмірно

зацікавлюють

та

глибоко

історією

та

правознавством.
Однак,

вивчаючи

профільні

предмети, ми ніколи не забуваємо
про інші:

точні

та природничі

науки.
Особливу
висловлюємо

подяку
вчителю

хімії

–

Відповідальні за випуск:
Лигун Є., Красновид М.,
Породько Ю., Даньшина В.
Проколійко К.- учні І курсу
історико –правознавчого класу

