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В очікуванні новорічного
дива

ІІ курс, історичний клас

Дракону ми рукою махаємо услід,
Змія в свої права нині вступає.
Бажаємо жити в цьому році без бід,
Нехай символ року ніколи не кусає.
Нехай багато-багато щастя
принесе,
Нехай настає Новий,
довгоочікуваний Рік
А що не вдалося – все мине.
І в ньому лише радість буде повік!
Від
імені
IІ
історикоправознавчого класу вітаємо всіх з
Новим Роком та Різдвом Христовим.
Бажаємо вам успіхів, наснаги, кожного
дня працювати над собою та вірити у
власні сили.

Настала холодна пора – зима.
Однак у нашому ліцеї завжди тепло та
яскраво. Ліцеїсти дарують один одному
лагідні
посмішки, які зігрівають у
холодні зимові дні.
Нещодавно в нас пройшло свято
Нового Року,
на якому ліцеїсти
подарували собі, один одному, батькам
та
вчителям
гарний
новорічний
настрій, а також повністю змогли
показати себе та свій талант.
Кожен із учасників, що виходив на
сцену, торкався душі й серця глядачів.
Велика заслуга в цьому класного
керівника І історичного класу Мазур
Н.П, яка несла відповідальність за
якісну підготовку нашого новорічного
свята. Кожен учень отримав солодощі
від Діда Мороза, а за високі
досягнення в навчанні старанним
ліцеїстам були вручені грамоти та
подарунки.
Наше новорічне свято пройшло на
відмінно!
Щасливого вам Нового Року!!!

Рубрику підготувала
Шекера Яна, учениця ІІ курсу
історико-правознавчого класу

Щедрий вечір!

11.01.13 відбувся масштабний
фестиваль «Колядок-Щедрівок».
У ньому брали участь усі
навчальні
заклади
міста:
дитсадки, гімназії, музичні та
загальноосвітні школи. Уперше
учасником цього свята був наш
ліцей. Велика відповідальність! Як
усе зробити на високому рівні? Як
не підвести наш рідний ліцей?
І ось почалося… Сценарій! Наш
наставник Сопова Т.А створила
такий сценарій, що було цікаво не
тільки його читати, а й
утілювати в життя.
На
репетиції
ми
мчали
стрімголов. Ось і костюми
дістали, ролі роздали, уже й
текст від зубів відскакує. Час
летить швидко…
Прийшов день виступу. Перед
нами свої виступи показували
різні заклади. Час і нам себе
показати. Ми враз перевтілилися
на Меланку, циганку, лікаря, козу.
Куди там провідному театру до

нас?..
«Щедрик, щедрик, щедрівочка
Прилетіла ластівочка…» співали дівчата в три голоси. А
коза так натурально помирала,
що в залі навіть почали шукати
лікаря. Усе ж наш лікар був
першим і кращим, і тому коза
одужала.
Циганка також
добре зіграла, хоч і гроші
вимагала (потім вона все
повернула).
Загалом, усе пройшло на
високому рівні. Учасники й
глядачі зосталися задоволені.
За виступ нам подарували
грамоту та солодкі призи.
Смакуючи,
обговорювали
концерт.

Рубрику підготувала
Даньшина Віталіна, учениця ІІ
курсу історико-правознавчого класу

Черненко О. та Мельник А. – 2
місце
Макуха Ю. та Дудка О. – 3
місце
Акімкіна А. та Чанковська К. –
1 місце
Сидоренко О. та Хомиченко В.
– 2 місце
Харченко К. та Лесенко В. – 3
місце
Лигун Є. - 1 місце
Криушин І. – 2 місце
Наші ліцеїсти продовжують
підкорювати олімп знань. Так,
відбулися олімпіади з базових
навчальних дисциплін. Наші учні
підтвердили девіз ліцею

«Antrorsum et sursum»,
бо зайняли 1,2,3 місця

Акімкіну А. та Климець Є. – 1
місце
Федько С. та Нінкович В. – 2
місце
Морміль А. – 3 місце
Іноземці теж займають
лідерські позиції
Лінник Л. – 1 місце

Сардак О. – 2 місце
Гребенник Д. – 3 місце
Халимон Т.та Кучерявець І. –
1 місце
Гигиняк В. – 2 місце
Рожок В. – 3 місце
Олімпіада з фізики
придумана чи не для геніїв.
Гигиняк В. – 1 місце
Труба О. та Кучерявець І. –
2 місце
Андрусенко С. та Литовченко
О. – 3 місце
Біологи та географи теж
показали відмінні
результати.

Рудоман Я. – 1 місце
Треньковська Є. – 2 місце

Литовченко О.- 1 місце
Полулях В. – 2 місце
Литовченко О. та Зелінська А.
– 1 місце
Наші хіміки нічого «не
хімічили», але перші місця
завоювали :
Гигиняк В. та Попов К. – 1
місце
Єрьоміна А. – 2 місце
Гусєва А. та Полулях В. – 3
місце
Навіть з екології у нас 2 місце
у Боришкевич О.

Щербина А.- 1 місце

Коваленко А. – 1 місце
Халимон Т. – 2 місце
Щербина А. – 3 місце
Відбулася олімпіада навіть з
педагогіки та психології.
Пархоменко О. зайняла 1
місце. Молодець!

Коноплінова М. – 1 місце
Сидоренко О. – 2 місце
Начкебіа А. – 3 місце
Морміль А. – 1 місце
Іващенко І. – 2 місце
Акімкіна А. – 3 місце
Овод О. – 1 місце
Відзначились учні ліцею і у
предметних конкурсах так
у
турнірі
юних
біологів
(керівники
Гавій
В.М.,
Коваленко С.О., учні: Євжик
Л., Донець В., Гусєва А.,
Лисенко М., Боришкевич О.,
Ющенко
О.)
та
хіміків
(керівник Мазур Н.П., учні:
Боришкевич О., Гусєва А.,
Попов К., Єрьоміна А.,
гигиняк В.) команди ліцею
здобули 1 місце, а в турнірі
юних математиків – 2 місце
(керівник Овчинникова Т.А.,
учні: Гигиняк В., Халимон
Т.)
Ми всіх вітаємо і бажаємо
сягати все вищих і вищих
життєвих вершин!
Рубрику підготувала
Левченко Світлана Іванівна,
класний керівник ІІ курсу історикоправознавчого класу

Наші найкращі вчителі

Ви коли-небудь зустрічали жінку,
яка з легкістю надасть вам юридичну
консультацію з приводу спадку вашої
бабусі чи допоможе обрати найкраще
місце для відпочинку у світі, чи
розповість про героїчні походи
Богдана Хмельницького або про
життєвий шлях монархіста Махна?
Кожен учень історико-правознавчого
класу не задумуючись
миттєво
скаже: ”Та це ж Ірина Іванівна!”
Чесна, справедлива та мудра
людина, учитель від Бога, прекрасна
мати
та
дружина,
чудова
співрозмовниця,
сонячна,
життєрадісна, яскрава та така
рідна… У цієї жінки стільки енергії,
що ти часто не встигаєш за нею, ніби
вона заряджається від сонця…
А скільки думок, планів, ідей,
пропозицій! Та всі вони цікаві,
оригінальні, непередбачувані, шалені,
геніальні!
Як корабель без вітрил, як нічне
небо без місяця, так й історикоправознавчий без Ірини Іванівни. Тільки

вона може так просто, легко та
цікаво подати нам матеріал, що
навіть удома ми хапаємо кодекси,
закони, підручники й учитуємося в
них увесь день, адже настільки
переповнює цікавість, що важко
зупинитись.
А
не
зробивши
домашнього завдання, просто не
знаємо, куди діти очі! У ту хвилину
її суворий погляд пробирає кожну
нашу клітину, і вже ввечері
вчимо абсолютно все, щоб завтра
побачити лише тепло в її очах.
Вона
б
могла
стати
справедливим
адвокатом,
від
виступів якого перехоплювало б
подих, тисячі людей займали б
довжелезні черги до її кабінету.
Однак вона залишається зі своїми
дітьми,
тому
що
набагато
приємніше через декілька років
дізнатися про успіхи своїх учнів, про
те, якими вони стали відомими,
розумними, чесними
юристами,
адвокатами, прокурорами, суддями.
Та й учні завжди її пам’ятають і
дякують за все, що вона зробила для
них.
Ірина
Іванівна
залишає
незабутні враження й добрі спогади
в їхніх серцях.
Рубрику підготувала
Лигун Єлизавета

Ліцейські помічники

Франківська, Києва, Чернігова,
Карпат.
Лізо, залишайся такою, яка ти
є! Наш клас поважає тебе та цінує.
Ми бажаємо добра й теплоти, будь
славною, милою, завжди красивою.
Ти найкраща!
Рубрику підготував
Стеценко Михайло, учень ІІ курсу
історико-правознавчого класу

Присвячується старості ІІ історикоправознавчого класу

Староста класу – відповідальне
та почесне доручення. Саме на цю
людину
покладена
організація
самоврядування в класі. На початку
навчального року ми знову обирали
старосту – і нею стала Лигун
Єлизавета, бо саме ця тендітна
дівчина
вселяє
довіру,
вона
відповідальна,
на
неї
можна
покластися. Ліза – найкраща подруга,
добра, розумна, чесна. Саме якісна
робота нашої старости допомагає
нам у ліцейському бутті:
у нас
завжди
чистий
клас,
дружній
колектив. Єлизавета - постійна
помічниця куратора в його нелегкій
справі.
За
весь цей час ми дуже
здружилися і відвідали багато цікавих
місць: Музей Чорнобиля, Верховну
Раду
України,
Пінчукарт-центр:
екскурсії
до
Мукачево,
Івано-
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