
Українська 
мова- одна з 
найкращих мов 
світу (3-тя за 
красою та 2-га за мило-
звучністю, між іншим). 
Щороку, 9 листопада, 
ми відзначали її 

"іменини". Цого дня в КОЛІ символічними стали 
"Мовознавчі олімпійські ігри" серед ліцеїстів. Улюб-
леними ведучими були наші вчителі УКРАЇНСЬКОЇ 
Левіна А.С. та Грицай Ю.В. Всі учасники змагань 
демонстрували свої вміння колективної роботи не 
лише інтелектуально, 
а ще й логічно.  
Участь у конкурсах 
підтвердила високі 
знання учнів. Тому 
вітаємо з перемогою 
у "мовному спарин-
гу" учнів історично-
правового профілю. 
Долучилися до свята й юнаки та дівчата, які мешка-
ють у гуртожитку КОЛІ. Вони влаштували батл між 
знавцями української мови. Інтелектуальний настрій 
доповнювали українські жарти, вірші, пісні. Команди 

активно згадували 
фразеологізми, при-
слів'я, архаїзми. 
Іншим учасникам 
змагань та нашим 
читачам бажаємо 
якнайглибше пізна-
вати рідну мову, 
адже українська мо-

ва - мова єднання!Мова – це серце і душа народу, це 
великий дар природи, це велике досягнення людства. 
Вона віддзеркалює 
душу народу, свою 
історію. Спілкуйся 
українською! 
Анна Золотаревська, 
ФФ-10 

 

 

Запрошуємо до інформаційного простору КОЛІ на 
сайті kzo-koli.com 
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Вітаємо переможців Всеукраїнського (ІІІ) 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН  України – 2020 
Відділення літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства 
Секція «Літературна творчість» 
 Марков Микита        ІІ місце         Логінова Ю.І. 
 
  Секція «Мистецтвознавство» 
Короваєнко Поліна    ІІІ місце          Лисенко О.В. 
 
Вітаємо переможців міського етапу  
конкурсуМАН «Проба пера» ! 
Роль Олександра ІФ-11  І місце  Грицай Ю.В 
Сопко Елизавета ІФ-11  І місце   Грицай Ю.В. 
   
Вітаємо команду КОЛІ "Нейрон"   
за ІІ місце у Біоквесті (онлайн) від біолого-
екологічного факультету ДНУ 
БХ-11: Плакідін С., Запорожець Д., 
             Конечна А. Рют В. ;  

БХ-10: Петриченко І. 
 

Бажаємо успіхів! Йдіть завжди вперед! 

 

17.12 відбулося засідання клубу «Дебати». Команди 

«Ствердження» та «Заперечення» обгрунтовано до-

водили та спростовували тему «Демократичне ви-

ховання повинне переважати над усіма інши-

ми стилями». Проблема сучасного виховання є 

актуальною та масштабною. Учасниці дебатів розг-
лянули ліберальний, демократичний та авторитарний 
стилі виховання, ознаки, наслідки та приклади. Кож-
на команда аргументовано і толерантно відстоювали 
свої думки. Вперше в «Дебатах» рахунок гри зійшов-
ся на нічиї. Журі визначило кращих учасниць: Дарія 

Єгорова (ФФ-11) та Олександра Роль (ІФ-11). 

Від редакції 

 

 

 

ГРУДЕНЬ ,  2020 
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Україна, ХХ століття. 

І не рік, а криваве клеймо "32 - 33".  
26.11 в актовій залі КОЛІ пройшов вечір "Свіча па-

м'яті" (вшанування 
пам'яті жертв Голодо-
мору).  
В залі була тиша... Те-
атралізована мініатюра 
про сучасних братика 
та сестричку перено-
сить у далекі 1932-33 
роки. Учні вслухалися 

у слова ангеликів, у скорботний зміст пісні, відчули 
Материні голосіння в танці та були зворушені аніма-
ційною історією "Голодний дух".Ми живемо в ін-
ший час і не при-
четні до тих стра-
шних подій. Тема 
знищеного ди-
тинства тяжка. 
На обличчях уча-
сників та гляда-
чів – співчуття та 
розуміння. 
Україна пам'ятає! Ми пам'ятаємо! Світ визнає !  

Анастасія Фесенко, ФФ-10 

 

25 листопада стартува-
ла Міжнародна соціаль-
на акція «16 днів про-
ти гендерного насиль-
ства». В КОЛІ вона 
тривала до 10 грудня – 
Міжнародного дня за-
хисту прав людини.  

В цей час у світі проводяться заходи, спрямовані на 
те, щоб привернути увагу суспільства до проблем 
насильства в сім’ї, тор-
гівлі людьми, захисту 
прав дітей, жінок тощо. 
 В рамках акції 
в ліцеї проходив кон-
курс соціальної рекла-
ми «Наш вибір – життя 
без насильства». Голо-
сування відбувалося на 
соціальних сторінках ліцею у Facebook   та Insta-
gram. Всі класи охоче створювали фото та відео-
реклами. За результатами голосування І місце (3126 
голосів) – ФФ-11, ІІ місце (3067 гол.) – БХ-11,  ІІІ 
місце (1898 гол.) – ХЕФ-11. 

Інформацію надала Наталія Бабова,  

соціальний педагог 

22.12  креативні  учні-майстри  представили ціка-
ві новорічні вироби, виконані різними техніками. 
Естетичне задоволення отримали від усіх компо-
зицій, але журі визначило місця так:  

І - ФФ-11; ІІ - ХЕФ-11, ІПФ-11; ІІІ-МФ-10, 11кл. 

Спеціальну відзнаку за оформлення шикарної но-
ворічної фотозони отримують учні МФ-10,11 кл. 

 Напевне ти вже серйозно міркуєш над подаль-
шим навчанням після КОЛІ. Яку обрати професію, в 
якому ВНЗ продовжити навчання, в Україні чи за кор-
доном? Відповіді на ці та інші питання ти починаєш 
шукати все частіше. 15.12 учні 11-х класів гуртожитку 
за підтримки вихователя Гуро К.В.  провели патріотич-
ний дайджест "Народжені в Україні". Учасники пред-
ставили чимало аргументів щодо ефективної самореа-
лізації на платформі української освіти. Проведене со-
ціологічне опитування серед випускників КОЛІ пока-
зало, що ліцеїсти віддають перевагу вітчизняним уні-
верситетам. Але якщо ти обираєш на майбутнє закор-
донне навчання, то по закінченню повертайся в Украї-
ну. Це - ТВОЯ земля, ТВОЯ Батьківщина. ЇЇ доля в 
ТВОЇХ руках. 

Єлизавета Марета, ФФ-10 

  Красу території лі-
цею доповнює сімейство білочок. 
І юнаки 10-х класів, мешканці 
гуртожитку, стали ініціаторами 
виготовлення годівниці для пух-
настих звірят. Родина Миколи 
Недрі, учня ІПФ, допомогла в ре-
алізації задуму хлопців. А 9.12 
було встановлено годівницю.  
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Доведено, що гра з м'ячем покращує кровообіг, зміцнює серце, позитивно 
впливає на легені і дихальну сиситему. З 12.11 - 16.11.2020 в боротьбі 
за першість ліцею з піонерболу своє здоров'я зміцнили не тільки дівчата 
10-х класів, а й вболівальники. Азарт, бажання перемоги, командна підт-
римка додавали змаганням особливої атмосфери. За результатами гри: І 
місце - ІПФ, ІІ місце - ФФ, ІІІ місце - БХ, ІV місце  - ФМ, V місце - 
ІФ, VІ місце - ХЕФ. Цей ігровий тиждень приніс усім позитивні вражен-
ня та неповторні емоції. Вітання переможцям змагань та ба-
жання всім продуктивних тренувань, нових перемог і силь-
ного командного духу!  

 23.11 за ініціативи профільних паралелей ХЕФ, ІФ та 
ФМ пройшла товариська гра з волейболу.  Спортивна на-
снага, відповідальність і дружня атмосфера були по обид-
ва боки волейбольної сітки. Гра закінчилася з рахунком 
2:1 на користь ХЕФ та ІФ - 10,11. Та це все тільки форма-

льно, бо разом всі - одна команда. І ця гра була тренувальною, адже 
попереду - міські змагання з волейболу. Здоров'я, сили духу та пере-
мог  вам, наші любі СПОРТСМЕНИ КОЛІ ! 

З 30.11 - 7.12 пройшли змагання  з баскетболу на першість ліцею не залишили байдужими нікого. Шквал 

емоцій, сканування вболівальників супроводжували м'яч від кільця до кільця. А команди - найсильніші із 

сильних. Тож матчі були динамічними і жорсткими. Реакція, швидкість та гнучкість вивели наші команди 

на такі місця : І місце  - "Прометей", ХЕФ - 10, 11.    

ІІ місце - ФМ - 11,  

ІІІ місце - "Navi", БХ - 10,11.  

IV місце - ІПФ - 11. 

 V місце - ФМ - 10.     

11.12 збірна дівчат КОЛІ нагороджена грамотою, кубком та м’ячем за виборене І місце у змаганнях з баске-
тболу на першість Покровського району. Надалі наші чемпіонки будуть змагатися на першість Покровсько-
го району на рівні міста Кривого Рогу.   

Склад команди дівчат: 

Слободенюк Карина, ІПФ-11  

Гусєва Нонна, ІПФ-11 

 Цабенко Анастасія, ІПФ-11     

Бойченко Наталія, ІПФ-11 

Карпенко Ксенія, ХЕФ-11 

Набокова Наталія, БХ-10 

Кара Аліна, ІФ-10 

 

З Новим Роком, любі спортсмени КОЛІ!  

Будьте здоровими та успішними! 

 

Найщиріші вітання від керівниці  

спортивного клубу «Олімп Наталії Оліхнович!  

       Перемагає не той, хто сильніший, а той, 
хто готовий йти до кінця. 

Андрій Шевченко, український тренер  
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2021 рік буде роком Білого Металевого Бика.  Китайці вірять, що тварина пере-

дає свої відмітні ознаки року, в який вона править. Ліцеїсти , а чи знаєте ви, якого ко-

льору одяг одягнути у новорічну ніч, щоб рік був вдалим ? Увага! Світлий і білий одяг 

стане символом впевненості та рішучості. Відтінки сірого, блакитно-

го, а також сріблястий, білий і пастельні кольори точно сподобають-

ся Бику. А ось від червоного, чорного кольорів і тваринних принтів краще відмовитися - 

вони можуть розгнівати символ року. Астрологи стверджують, що цей рік буде успішним 

для людей, які схильні до самоаналізу. І це саме про наших ліцеїстів! Тож ЗНО випускни-

ки  КОЛІ складуть класно!  

Від Ангеліни Черноусько, ФФ-10 

 Ура! Скоро святкові зимові канікули! 
Пам’ятай прості  правила безпеки. Знову коман-
да творчих учнів ФМ-10 Головко О.(дизайнер), 
Любко Д.(технічний редактор) ілюстрували ін-
структаж «Твоя безпека на зимових канікулах». 
Ознайомся та відпочивай безпечно! 

 З Новим Роком! 

Здрастуй, Діду Морозе! 

 Настав час зимових свят, 
канікул, колядок, мандаринок, най-

кращої в світі куті. Я пишу тобі листа, 
сподіваючись, що новий 2021 рік принесе наба-
гато більше позитивних емоцій, посмішок та го-
ловне - козацького здоров'я! 
 Цей рік видався досить насиченим та не-
простим. Наше життя змінило свій формат із-за 
пандемії коронавірусу COVID-19. Та навіть через 
вірус, дивовижне передчуття чогось казкового не 
полишить сердець жодного ліцеїста.  Всюди ат-
мосфера свята, люди готуються до приходу Но-
вого року - купують пишні ялинки додому, різні 
фрукти і солодощі на стіл, і звичайно, подарунки 

для своїх близьких.  
 Моїм новорічним проханням 
до тебе, Діду, буде лише одне – бути 
здоровою, мати достаток і багато 
приводів для посмішок. 

 І  дуже прошу подарувати це всім-всім! 
Щоб закінчився нарешті карантин. А ліцеїстам 
КОЛІ бажаю гарно відпочити, виспатись, не пе-
реїсти в новорічну ніч. І приємно провести кані-
кули!  

Єлизавета Марета, ФФ-10 

Сердечно вітаємо з Новим 2021 роком та Різдвом Хрис-
товим – святами, що здавна є найбільш світлими і урочи-
стими. Бажаємо новорічної радості і непередбачуваного 
дива, чарівної історії і яскравих веселих моментів. Нехай 
Новий рік додасть наснаги і успіхів у нових починаннях 
та гарних результатів вже зробленої вами роботи.  Зав-
жди йдіть вперед, не зупиняйтесь на досягнутому. Випу-
скникам бажаємо результативного ЗНО. Хай збуваються 
ваші мрії! 

З Новим роком та Різдвом, КОЛІ!  

З любов’ю,  Президент та Кабінет Міністрів КОЛІ 

Ліцейський грудень багатий на веселі та святкові пе-
редноворічні події. Важливі зрізові контрольні і святковий настрій, новорічний дизайн не тільки в фойє й 
класах, а ще й на поверхах гуртожитку!17.12 відбувся конкурс-огляд на краще новорічне оформлення холу 
поверху. Хлопці та дівчата разом з вихователями створювали  новорічні прикраси своїми руками, фантазу-
вали на зимову тематику, прикрашали як удома. А результати конкурсу на найкраще но-
ворічне оформ- лення холу ось такі: 1місце - 2-й та 4-й 

поверхи, 2 місце - 1-й та 5-й поверхи, 
3 місце - 3 поверх. 

          Від Тетяни Єфімової, ФФ-11 


