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БЕРЕЗЕНЬ ,  2020 

Весна – це поцілунок природи, від ніжності якого все ожи-
ває і оновлюється. Весна така чарівна, ніжна, лагідна, як 
жінка. Тому і свято ніжності, свято 8 Березня – навесні. 
Щороку творчий та креативний колектив учнів дарує ней-
мовірні емоції та привітання з 8 березня для жіночої части-
ни ліцею. Сценічний батл між дівчатами та хлопцями на 

порозі свята зарядив всіх позитивом. Вся концертна програма – мікс емоцій. 
Сміялися від гумору сцінівок, зачаровані були танцями, плакали під пісню про ма-
му, підспівували репертуар О. Винника. І все це стало прямим підтвердженням: без Жінки світ стане чорно-
білим у всіх проявах. 

А ще, я впевнена, що в  цей день на всіх дівчат та 
жінок ліцею діє невидима магія. Вони стають ще 
гарнішими: святкові сукні, на підборах і  make up, 
а в руках – квіти. Це прекрасно! 
8 Березня - чудове, веселе, витончене свято, яке 
дарує тільки усмішки і неперевершені враження. 
Саме тому я щороку з нетерпінням чекаю весни і 

мого улюбленого свята, свята ніжності. 
Воєнна Софія, ФФ-10 

  

В переддень свята  8 Березня нам стало цікаво, як юнаки та чоловіки ліцею будуть 
вітати зі святом жіночу стать. Ми вирішили провести бліц-інтерв’ю. 
Ось що нам вдалося. 
1.Якби Ви хотіли здивувати дружину незвичайними квітами, то як і де б Ви їх шука-
ли? Адже в квіткових крамницях є квіти, про які усі жінки вже  знають. 
- Незвичайними емоціями в першу чергу, і квітами теж! Шукав би на полях, в 
лісах...Проліски!(Козаченко І.О., директор КОЛІ) 

2.Уявіть собі, що Вам потрібно  привітати жіночий колектив зі святом  двома словами, які б слова Ви підібрали? 
Два основні, найкращі. 
- Накрасивіші та найпрофесійніші!(Богомолов В.М., психолог ліцею) 
3.Який,на Вашу думку, подарунок був би найромантичнішим для вашої дружини? 
- Звичайно той, що подарує враження! Прогулянка, похід до ресторану, квіти і щось 
солоденьке.(Столяров О.В., вчитель іноземної мови) 
4.Ваша кохана дуже любить поезію. Ви хочете здивувати її на свято. Ви розкажете вірш 
якогось автора чи напишете власний?  
-Напишу власний, якщо вийде, звичайно.(Гуро Р.Г., вчитель іноземної мови) 
5. Як часто даруєте своїм дівчатам солодощі? Не боїтесь, що вони погладшають? 
- Я дарую кожні 2-3 дні. Звичайно, не боюсь, що вона погладшає і взагалі люблю свою дівчину такою, якою 
вона є! (Ертман М., БХ-11) 
- Я взагалі не проти! Дарую кожного дня! (Гількаров Р., БХ-10) 
- Не боюсь, що погладшають, але дарую тільки на свята! (Жуков М.,ФМ-10) 
Підсумовуємо, що заради своїх коханих юнаки та чоловіки ліцею готові дарувати незвичні та романтичні пода-
рунки, враження, емоції, вважають, що найкрасивіші дівчата та найпрофесійніші жінки тільки в КОЛІ. 

Єгорова Дарія, Здор Альона, ФФ-10 
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Ох, коли прокручую спогади в своїй голові про подорож до Карпат, то стає 
так тепло на душі. Такі моменти – незабутні. Окрім гарного настрою, в 
пам’яті відкладаються нові враження та інформація про побачені нові місця, 
нові знайомства. Та як на мене, головне – ліцейський колектив стає 
ріднішим  та міцнішим.  
    Взагалі, за тиждень подорожі ми встигли відвідати стільки чудових місць 
нашої країни! Ми побачили гори спочатку з "осінньої" сторони, а потім на-
солоджувалися білим снігом. Каталися на лижах, обійшли майже все 
містечко Мукачево, потрапивши при цьому під сильний дощ. Але це 
того варте! Потім ми поїхали в славетне місто Львів. Знов захоплююча 
екскурсія, шоколадна та карамельна фабрики, миловарня. Але 
найцікавішим був квест по Львову, по його знаменитих місцях. Це 

було дуже захоплююче, цікаво, але трішки і важко. Ми постійно бігали, шукали місця, які 
нам загадували наші керівники, та ще й погодка буда не дуже тепла. Нашою маленькою 
компанією ми пройшли багато цікавих місць. Тоді я дійсно змогла відчути увесь колорит 
містечка, познайомилась з людьми та зараз підтримую з ними спілкування. Ось чому для 
мене ця подорож так запам’яталася! І я хочу ще раз подякувати керівникам туристичного 
клубу «Стежинами сонця», за такі емоційні та цікаві походи. Я дуже рекомендую кожному 
з ліцеїстів не проґавити такий чудовий шанс - подорожувати. Це того варте!                                                                   
Терещенко Єлизавета, ФФ-10 

А у гуртожитку ліцею – справжній переполох. 
Між хлопцями та дівчатами виникла суперечка: 
хто кращий? Гусєва Нонна (ІПФ-10) та Сергій 
Половінкін (ХЕФ-10) сформували команди, під-
готувалися до конкурсів і 03.03.2020 зійшлися в 
батлі виборювати першість. І почалося: хлопці 

відгадували типи жіночого манікюру, дівчата – футбольні команди; всі намагалися швидко складати слова; 
підключивши інтуїцію, команди визначали інтереси один одного; вікторини та бонусні питання були справж-

нім мозковим штурмом. Одним словом, було гаряче. У рахунку хлопці вир-
валися вперед. Та це була просто стратегія дівчат. Бо в останніх конкурсах 
вони зібрали докупи свої харизму, інтелект, чарі-
вність і перемогли з невеликою перевагою. Та 
хоч між юнаками та дівчатами існує чимало від-
мінностей, кожен є кращим в тому, що вирізняє 
його з-поміж  інших. 

Єфімова Тетяна, ФФ-10   

Життя ліцеїстів невгамовно кипить щодня. Активна й 
талановита молодь ліцею не сидить ні хвилини без діла. 
А тому свої знання і вміння учні проявляють не лише на уроках, а 
й у творчому житті ліцею. Так у музично-розважальному конкурсі 
«Шалена зірка» Голганова Поліна, учениця ІФ-10, та Марков Ми-
кита, учень ІФ-11, креативно впорались із завданнями. Учні 
«запекло» вели боротьбу, не бажаючи віддавати перемогу один 

одному. Та вирішальним став останній рівень, у 
якому учасники мали перевтілитись у відомих українських артистів. По-
ліна виступила у ролі Олега Винника, підкорюючи глядацькі серця своєю 
харизмою та акторською грою. Микита вирішив ризикнути і захопити 
симпатію залу шляхом нестандартності. Він вийшов на сцену на підбо-
рах, виступивши в ролі учасника групи "Kazaky". Драйвовим танцем він 
здобув перемогу у цьому конкурсі. Настрій був шаленим. Всі підспівува-
ли музичні хіти, підтримували шаленими оплесками учасників гри. А піс-

ля привітань учасників  на ліцеїстів чекала остання дискотека у цьому навчальному році. 
Марета Руслана, ФФ-11 
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23 січня 2020 в ДЮСШ 6 пройшли змагання на першість міста зі 
стритболу. Команди дівчат та юнаків ліцею гідно захищали честь По-
кровського району. За результатами змагань із семи команд міста на-
ші дівчата вибороли 4 місце, а команда хлопців посіла 7 місці. Ви мо-
лодці, попереду ще будуть перемоги!  Склад команди дівчат: Базака 
Ганна, ІФ-11; Плеханова Вікторія, ІФ-11; Слободенюк Карина,ІПФ-
10; Гусєва Нонна, ІПФ-10. Склад команди хлопців: Корецький Во-
лодимир, ФФ-11; Зайченко Богдан, ФФ-11; Тараненко Олексій, ХЕФ-
10; Мухін Андрій, ІПФ-10. 

Спортсмени КОЛІ в складі збірних команд Пок-
ровського району активно змагалися у щорічному 
міському ювілейному турнірі з баскетболу на ку-
бок пам’яті народного депутата України 
В.М. Гурова.   
З 17.02 по 20.02.2020 юнаки КОЛІ в складі збірної 
команди Покровського району вибороли 4 місце у 
цьому турнірі. Наші спортсмени: Зайченко Богдан 
(ФФ-11), Корецький Во-
лодимир(ФФ-11), Запо-
рожець Олександр (ФМ-
11), Грицай Ілля (ІФ-11), 
Мухін Андрій (ІПФ-10), 
Тараненко Олексій 
(ХЕФ-10), Гількаров 
Ронен (БХ-10).  

02.03-05.03.2020  Команду 

Покровського району пред-
ставляли спортсменки КО-
ЛІ, які стали переможниця-
ми районних змагань. Збір-
ну команду на міських зма-
ганнях доповнили спорт-
сменки ЗОШ №52 і КПЛ. 

Наші дівчата, Базака Ганна (ІФ-11), Плеханова Вікторія 
(ІФ-11), Свищ Аліса(ІФ-11), Демидова Тетяна (ІПФ-
11), Слободенюк Карина(ІПФ-10), Гусєва Нонна ( ІПФ-
10), Крижановська Вікторія (ІПФ-10) проявили себе 
гідно в цій напруженій боротьбі. Всі команди міста бу-
ли нагороджені м’ячами для бас-
кетболу.  

З 27.02 по 02.03.2020 проходив щорічний турнір з во-
лейболу серед юнаків на першість ліцею. Усі команди 
намагалися продемонструвати якнайкраще свої спор-
тивні здібності. Команди виборювали бажані очки і вирвалися вперед, захопи-
вши психологічну ініціативу. Так, змагання виявились дуже цікавими та на-
пруженими, кожна із команд показала гарні результати.  
І місце закріпили за собою юнаки ХЕФ- 10,11;ІФ-10;  
 ІІ місце – ФМ-11; 
 ІІІ місце БХ-10;  
ІV місце – ІПФ-11; 

 V місце –ФМ-10; 
VІ місце – ІПФ-10. 
Переможці та призери були нагороджені солодкими призами, медалями та грамотами. 
Бажаємо спортивних успіхів та перемог! 

Керівник клубу «Олімп» – Оліхнович Н. В. 

Здавна існує стереотип, що дівчина – слабка особа і її постійно треба захи-
щати. Та після конкурсу «Нумо, дівчата!» я ще раз впевнився, що дівчата 
КОЛІ – сильні, відважні, енергійні, кмітливі. А коли вони змагаються, то 

дуже-дуже чарівні. А до назв команд «Торнадо» та «Екстрим» хочеться до-
дати епітети «милі «Торнадо» та «усміхнені «Екстрим». Долаючи спортив-
ні перешкоди в естафетах, дівчата довели, що в будь-якій справі головне не 

сила, а командний дух, підтримка, характер. Це був конкурс, а тому є переможниці. Перемогла збірна ко-
манда дівчат 11 класів «Екстрим». Та любі наші дівчата, чи то «Екстрим», 
чи то «Торнадо», ми вас поважаємо і будемо зав-

жди допомагати і захищати вас. А ви будьте просто 
чарівними, щирими, добрими, привабливими, весе-

лими…. 

                   Грицай Ілля, міністр спорту КОЛІ 
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