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Перемогу здобула команда 2 курсу
фізико - математичного класу на чолі
з
Олегом
Юрченком.
Хлопці
заслужено вибороли цю перемогу й
стали кращими футболістами ліцею!

Футбольні змагання
10 лютого в стінах ліцейського
спортзалу відбувся футбольний турнір,
який закликав усіх хлопців ліцею
зайнятися спортом і продемонструвати
зважену командну гру.

Саме 22 січня 2014 року пройшов
футбольний турнір, який показав, хто
кращий спортсмен. Кожна команда
проявила себе з кращого боку. У
змаганні брали участь наші найсильніші
та найпрудкіші хлопці: 2 курс історикоправознавчий клас, 2 курс фізикоматематичний клас, 1 курс історикоправознавчий та збірна 1 і 2 курсів
лінгвістичних класів. Турнір пройшов на
досить високому рівні,
команди
старалися й показали гарні результати.
Вирішальна гра була між двома
найсильнішими
та
найдружнішими
командами – це 2 курс
історикоправознавчого та 2 курс фізикоматематичного класів.

Друге місце зайняла команда
учнів
2
курсу
історикоправознавчого класу на чолі з
Євгеном Петлюшенком. Вітаємо
спортсменів! Бажаємо й надалі
розвивати свої спортивні здібності та
підкоряти
найвищі
сходини
турнірних таблиць.

Рубрику підготувала
учениця 1 історико- правознавчого класу

Аліна Романенко

Нещодавно в нашому ліцеї відбулося
свято творчості та азарту – «Кліп-арт» –
конкурс кліпів. Учні з ентузіазмом
узялися за нелегке завдання, адже
потрібно було придумати оригінальну
постановку номеру, знайти костюми,
зробити декорації та розподілити ролі,
синхронізувати рухи на сцені, а
найголовніше – знайти час для тренувань
серед нескінченних домашніх завдань. І
ось нарешті в одну з п’ятниць випала
нагода показати результати кропіткої, але
цікавої праці.
Усього на конкурс було представлено
шість кліпів. Учні обирали пісні як
сучасних виконавців, так і метрів естради.
Як і очікувалось, класи ліцею виявили
різноманітність та креативність. Кожен
виступ не залишився без уваги журі. Так,
перший курс природничого класу отримав
нагороду в номінації «Феєричність»,
повідавши про історію кохання, яка
розгорталась у літаку (на пісню Дзідзьо).
Другий курс природничого класу вразив
зал своїм «Бугі-вугі», повернувши
глядачів у часи стиляг та рок-н-ролу, за
що й отримали диплом у номінації
«Креативність».

Перший курс історико-правознавчого
класу представив кліп на пісню Микити

Малініна «Моя Марусечка» в
сучасній обробці. Глядачі помітили
старанну
підготовку юнаків та
дівчат до конкурсу, яка проявлялась
в ретельно підібраних костюмах,
цікавій композиції, високій техніці
виконання номеру, а головне в
настрої, який зуміли передати
виконавці. Журі нагородило учнів
дипломом в номінації «Новаторський
підхід». Третє місце на конкурсі
здобули учні першого курсу фізикоматематичного класу, які змогли
передати патріотичні настрої кліпом
«Не стидайся, то твоя земля», на
пісню Андрія
Скрябіна та
Олександра Пономарьова.

Друге місце отримали учні
першого курсу лінгвістичного класу,
які показали справжню іспанську
пристрасть під пісню Катерини
Бужинської «Тореро». І, нарешті,
переможцем став кліп другого курсу
історико-правознавчого класу, які
перенесли глядачів у літо (було
використано пісню Дзідзьо «Ялта»).
На сцені було створене справжнє
шоу з декораціями, акторською грою,
настроєм щасливого відпочинку на
морі, а головне, у кліпі був задіяний
майже весь клас, що є неодмінною
заслугою
дружнього
колективу
майбутніх адвокатів та прокурорів.
Рубрику підготувала
учениця 1 курсу історико-правознавчого класу

Тетяна Рибалко

Четвертого березня, напередодні
весняного жіночого свята, хлопці
зробили
дівчатам
своєрідний
подарунок. У ліцеї були проведені
спортивні ігри "Козацькі розваги".

У турнірі доблесті та мужності взяли
участь учні першого та другого курсів
фізико-математичного,
історикоправознавчого та збірна команда
природничих класів.

Змагання проходило в чотири
етапи. В усіх конкурсах хлопці
показали
гарні
результати,
продемонстрували
наполегливість,
спритність та цілеспрямованість і
довели,
що
гідні
називатися
справжніми ліцеїстами, а також
мужніми та сміливими юнаками,

нащадками
козаків.
Хлопці
показували свою спритність у
естафеті, перетягуванні канату,
виявляли влучність під час
закидання м’яча у баскетбольний
кошик.

Отже, маємо такі результати: 1
місце посіли учні 1 курсу
історико-правознавчого
класу,
друге – юнаки 2 курсу фізикоматематичного класу, третіми
були учні 2 курсу історикоправознавчого класу.

Тож ми раді привітати
сильну половину нашого ліцею з
перемогою
і
бажаємо
їм
подальшого успішного фізичного
розвитку,
натхнення
та
спортивних здобутків.
Рубрику підготувала
учениця 1 курсу історико-правознавчого класу

Баган Діана

Що не самостійна, то "Битва
екстрасенсів". Що не контрольна, то
шоу "Інтуїція" :)

Шкільний учитель каже колезі:
– Hі, працювати стало зовсім
неможливо:
учитель
боїться
директора, директор – інспектора,
інспектор – керівників з міністерства,
міністр – батьків, батьки бояться
дітей. І тільки діти нікого не бояться...

Екзамен з історії.
Питання:
– Яка жінка була першим пілотом
України?
Голос з задньої парти:
– Баба-яга!

Розмовляють два студенти після
складання екзамену:
– Сань, ти щось написав?
– Ні, порожній аркуш здав.
– Але ж ти і дурне!
– Це ж чому???
– Я теж здав чистий, тепер
подумають, що ми один в одного
списували.

Географія.
– Петю, скажи, що ти чув про
Панамський канал? – запитує
вчитель.
– Нічого, наш телевізор такий
канал не ловить.

Підходить студент до розкладу й
думає:
1 курс: "Скільки предметів! Багато
буду знати!"
2 курс: "Скільки предметів! Буду,
напевно, утомлюватися!"
3 курс: "Скільки предметів! Який би
прогуляти?"
4 курс: "Скільки предметів! На який
би піти?"
5 курс: Бачить, що розкладу немає, і
запитує: "А що, сесія вже була?"
Підготувала учениця
1 курсу історико-правознавчого класу

Анна Кузьменко

