
Привіт, 
ліцею! Ось і 1 Вересня! 
День Знань! День 
зустрічі друзів та 
знайомств!  Учні 11 
класу вишикувались на 

ліцейському подвір’ї в очікуванні свята. Інтерв'юєрка  
Дарія цікавилась, які емоції переповнюють  11-
класників в цей день. І всі 
емоційно розповідали як вони 
радіють зустрічі з друзями та 
педагогами КОЛІ! 

А 10-класники , наші 
«чіріки», чекають запрошення 
на лінійку. Неозброеним оком 

можна помітити, що хтось з 
них хвилюється, а хтось з 
цікавістю розглядає інших 
«чіріків», а хтось заявляє вже 
про себе в увесь голос. Бо так 
голосно 
звучать 

оклики улюблених профілів: 
«ФізМат!» або «БеХа»! 
«ФілФак»!    А словами ве-
дучих Ярослава та Тетяни ска-
зав кожен з нас, як ми скучили 
за КОЛІ. 
Привітання, нагородження , пісні, танці додали ей-

форії зустрічі ліцеїстів. А коль-
орові кульки, запущені в небо, 
ніби сповістили про старт до но-
вих досягнень. 
Перший урок для «чіріків» - це 
знайомство з учнями з різних 

куточків Дніпропетровщини чи з інших областей. З 
гордістю можна сказати, що ці діти - разом в одному 
класі. Від "КОЛІ + Я" всі отримали побажання на май-
бутнє.  

А для учнів 11 класу цей рік стане 
відповідальним. Тож для них одне, але 
дуже об'ємне побажання. «Вдалого стар-
ту!», бо попереду дуже відповідальний 
навчальний рік.  
Вдалого старту всім нам! 

Єлизавета Терещенко, ФФ-11 
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Цьогоріч на одній сцені два довго-
очікуваних традиційних осінніх 
свята: ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  та         
ПОСВЯТА В 
ЛІЦЕЇСТИ! 
Приємно зга-

даймо дзвінкоголосих 
співаків ліцею Ісадченко Д., 
Савкіну Д. та Плакідіна С. 
Згадаймо, як у бурхливих оваціях «викупали » 

дебютантів - «чіріків»: 
запальну Кам'янську А., 
Горун О. з вокалом 
французькою та роман-
тичного гітариста Бо-
ровскіх Є. А запальні, 
чутливі та пристрасні 
танцювальні номери від 

хореографічного гуртка "Гармонія" були диво-
вижними. І переможцями 
конкурсу "Фото з улюб-
леним вчителем" стали 
учні МФ-11. Гасло їхньо-
го фото "Логіка - фішка 
фізмату" отримало 
дійсно пророчий харак-
тер. Спеціально для вчителів було створено лоте-

рею подарунків. Зі сцени 
гордо звучала Клятва 
ліцеїста. А відеокліп 
"Клятва вчителів" був 
чутливим моментом свя-
та. Любі наші вчителі, 
вітаємо зі святом, і хоч 

ми ще дуже мало знайомі, та  вже відчули вашу 
любов до нас, відповідальність за нас. А ми, вже 
ліцеїсти, будемо дууууже стара-
тися пізнати всі глибини 
профілю та  будемо обізнаними 
з інших дисциплін.  
   
   Анна Золотаревська,  ФФ-10,       
       Єлизавета Красуля, ФФ-10 

ЖОВТЕНЬ ,  2020 
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За результатами голосу-
вання Президентом 
ліцею 2020 - 2021 став 
Вакаренко Ярослав 
(БХ-11). Прем’єр-
міністром КОЛІ стала 
Власова Анна (МФ-
11)! 
Вітай оновлений 
Кабінет Міністрів 
ліцею! 
Міністерство освіти і 
науки: Цвіркун Катери-
на (МФ-11); 
Міністерство інформації: Терещенко Єлизаве-
та (ФФ-11); 
Міністерство юстиції та прав захисту дітей: 
Радченко Катерина (ІПФ-11); 
Міністерство охорони здоров’я та спорту: Іль-
ченко Вадим (ХЕФ-11); 
Міністерство культури та дозвілля: Гуманенко 

Вікторія (ІФ-11); 
Волонтер ліцею Шляп-
цева Софія (БХ-11). 
Всім – злагодженої 
ефективної співпраці, 
добрих, корисних і 
цікавих справ! 

Анастасія Левіна, педагог-організатор 

 В рамках декади "Ліцей - мій 
рідний дім" відбулася акція 
"Паркан думок". Учні мали 
можливість закінчити речення 
"Ліцей для мене...." та при-

кріпити на 
"паркані".  
Бажаючих 
було бага-
цько! Бо 
всім 
хотілося поділитися думками 
про СВІЙ ліцей, про СВОЇХ 
друзів, про пережиті в ліцеї 
щасливі емоції. Автор кожної 
думки отри-
мував солод-
кий ком-

плімент. І всі думки учнів та пе-
дагогів стали підтвердженням, 
що КОЛІ - велика дружня роди-
на.  

Н.С. Бабова, соціальний педагог 

 

Для мене театр – це вже не просто сло-
во,  а й незвідані емоції та приголомш-
ливі враження. Емоції щастя перепов-
нювали мене та моїх друзів під час пе-
регляду вистави за мотивами Давньої 

Скіфії «По той бік кургану» в театрі «Академія руху». Ми 
ніби потрапили в паралельний світ, звідки віє загадковістю сивої давнини. Було 

помітно, як всі ліцеїсти, спостерігаючи за дійством на 
сцені, намагались розгадати за масками акторів емоції ге-
роїв. Особисто я була настільки в 
захваті, що хотілось самій опи-
нитися на сцені. «Браво», гучні 
оплески, квіти – щира дяка акто-
рам театру за можливість відчути 

мистецтво пластики. 
Тепер я знаю, що театр – це місце, куди б я з радістю навіда-
лась ще не раз. 

Невідома Олександра, ІФ-10 
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Турзліт. Ювілей на березі моря. 
Турзліт 18-20 вересня на березі Чорного моря в Залізному Порту для учасників  ліцейського ту-
ристичного клубу «Стежинами Сонця» став ювілейним. 15 років!  

 Програма на ці дні була досить насиченою і святковою: по-
долання смуги перешкод, конкурси, ігри, приготування їжі, 
смакування пирога, перегляд фільму про подо-
рожі клубу. А розв’язкою свята став незабутній 
яскравий феєрверк.   
Тепла, сонячна погода, гарний настрій дали 
змогу всім учасникам зльоту відпочити, позма-
гатись, розважитись. Атмосфера була дружнь-
ою. Хоч осіннє море і сонце не завжди знаходили теплий 
компроміс. Всі отримали багато яскравих і позитивних 
емоцій на весь довгий навчальний рік.  
Турзліт- море емоцій від нових      
знайомств та спілкування, від азарту 
змагань та зміцнення дружби з одно-

думцями по спільному хобі – туризму. Всіх моментів нашої поїздки не опи-
сати в рамках однієї замітки, та головне – всі учасники з нетерпінням бу-
дуть чекати наступного туристичного зльоту. Бо такі моменти – це дружба, 
навчання і досвід, незабутні враження.  

 Терещенко Єлизавета, ФФ-11 та Єфімова Тетяна, ФФ-11 

День Здоров' я - це найголосніший день в житті ліцеїста, особливо «чіріка»! Адже це день на 
витримку й підтримку, на вміння бути разом, на творчі експерименти в 
оформленні бивака та командному захисті. Це день здоров’я та позитивних 
емоцій! І дуже важливо, що разом з нами – наші педагоги. Дякуємо організа-
торам цього спортивного дійства Оліхнович Н.В. та Сидорову А. С.   
     Не зраджуючи традиціям, ми всі разом йдемо на наше 
місце біля річки, там кожен профіль обирає місце, де бу-
де його простір та починає підготовку до змагань. Одні 

готують їжу, інші прикрашають свою «точку», а хтось вже бореться за перші 
місця у змаганнях! Танці, співи, веселі сценки на різні тематики - усе це по-
казує нам наскільки талановиті та креативні наші ліцеїсти. Та головне, що 
цей День згуртовує всіх учнів КОЛІ в одну велику та  сильну команду.  
Результати змагань:  
Туристична естафета – 1 місце -ХЕФ -10+11; 2 місце - ФМ-10+11; 3 місце - БХ10+11; 4 місце –

ІФ-10+11; 5 місце ІПФ -10+11; 6 місце -ФФ-10+11 
Перетягування  каната:  1 група А: ІФ-ФФ-10+11: 1місце вибороли - ІФ-
10+11; 2 місце –    ФФ-11+10. 
                                         2 група Б: 1місце - ФМ 10+11; 2 місце - БХ-11+ 10; 
3 місце - ХЕФ-10+11; 4 місце - ІПФ-10+11 
Стрибки  через скакалку: 1місце - БХ-11; 2 місце – ХЕФ-10+11 ; 3 місце – 
ІПФ-10+11; 4 місце –ФМ-10+11 ; 5 місце – ІФ-10+11;  6 

місце – ФФ-10+11. 
 Силова підготовка : піднімання гантелей руками за 30 сек: юнаки: 1місце 
– ФМ-10+11; 2місце – ХЕФ-10+11 ; 3 місце – ФФ-10+11 ; 4 місце – БХ-10+11 ; 
5 місце – ІФ -10+11 ; 6 місце –  ІПФ-10+ 11. 
Лідерами з оформлення бивака стали БХ-10+11. 
Ось так продуктивно, емоційно та незабутньо розпочалося спортивне життя 
КОЛІ!                                                                                                    Єлизавета Терещенко, ФФ-11 
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9 Вересня відбулася товариська зустріч між збірними 
командами юнаків 10-х та 11-х класів. Всі шанувальники 
футболу КОЛІ спостерігали за напруженою грою юнаків 
ліцею. В результаті наполегливої боротьби переможця-

ми стали юнаки 11-х класів з рахунком 5:2. Та команда суперників ма-
ла реальні шанси подвоїти забиті голи. Але 
м’яч пролітав або мимо воріт, або ж голкіпер 
вправно його перехоплював.  В ході гри заби-
ли м'ячі Олег Перетяка - 3, Андрій Мухін - 1, 
автогол - 1, Владислав Матощенко -2. Всі мо-
лодці! Спортивних успіхів, витримки та пере-
мог! 

Кожного року доброю традицією є проведення змагань з волейболу 
серед навчальних закладів Покровського району. З 12.10 по 16.10 
збірні команди юнаків та дівчат КОЛІ стали активними спортсмена-
ми у районних спортивних іграх «Олімпійські надії з волейболу» і 
обидві збірні стали АБСОЛЮТНИМИ ЧЕМПІОНАМИ. Ура!!!  
Наші переможці нагороджені кубками, грамотами відповідного 
ґатунку та м’ячами для гри у волейбол.  
    Склад збірної команди юнаків:                  Склад збірної команди дівчат: 

Ільченко Вадим, ХЕФ-11- капітан        1. Вако Ганна, ІПФ-11-– капітан 
Вакаренко Ярослав, БХ-11                      2. Шевченко Вікторія, ІФ-11 
Хом’яков Єгор, БХ-11                               3. Головачук Анастасія, ІФ-11 
Плакідін Сергій, БХ-11                            4. Карпенко Ксенія, ХЕФ-11 
Запорожець Дмитро, БХ-11                     5. Слободенюк Карина, ІПФ-11 
Судак Микола, ФМ-10                             6. Шляпцева Софія, БХ-11                   
Бугаєнко Тимур, ІПФ-10                          7. Мулявка Анастасія, ІФ-10 
Рєпін Артем, ХЕФ-10                               8. Заярчук Валерія, ІПФ-10 
Пльонкін Дмитро, ХЕФ-10 
Романів Іван, ФМ-10 

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ПРИЗЕРАМ! ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ ТА МАЙБУТНІХ ПЕРЕМОГ! 

 
Як правильно економити? Відповідь на це питання у кожної людини 
своя. На разі проблема збереження  енергетичних ресурсів є актуаль-
ною. Пам’ятай: необхідно починати із себе та своєї оселі! Учні МФ-
10, Євген Пасхальний, Олек-
сандр Головко, Денис Любко 
пропонують власний варіант 
економного використання елект-
роенергії в гуртожитку КОЛІ.  

Осінні канікули – це чудовий 
час для гарного відпочинку. Але 
щоб він був корисним та безпеч-
ним, треба дотримуватись прос-

тих правил безпеки. Команда творчих учнів ФМ-10 Головко О.
(дизайнер), Пасхальний Є., Любко Д., Дяченко О. (технічні ре-
дактори) ілюстрували "Інструктаж безпечної поведінки під час 
осінніх канікул". Ознайомся та відпочивай безпечно! 


