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Найвища влада — влада над собою
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22 січня відзначається одне з найвизначніших
державних свят – День Соборності України. Цього дня
активна молодь з усіх загальноосвітніх закладів міста
взяла участь в акції «Об’єднаймося в єдиний ланцюг
навколо України та Славутича», яка відбулася на
центральній площі.
Старшокласники влаштували флеш-моб у якому
була використана державна символіка : гімн та прапор.
Приємно, що саме у такі непрості часи для України,
славутицька
молодь
хоче
привернути
увагу
громадськості
і
до
головного
–
щирого
всеоб’єднуючого патріотизму. Бо саме це і має врятувати і об’єднати нашу державу, а в подальшому додасть
їй сили та процвітання.
Латишева Анастасія, 42 група
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«Природа—це вічне життя, становлення і рух. Природа не

визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна,
завжди сувора;вона завжди права; помилки ж і омани
виходять від людей. Природа—творець всіх творців. ”
Й.В.Гете
Людина — невід’ємна частина матінки природи. Світ такий чудовий та
прекрасний, що можна було б вічно милуватися його красою. Та людина почала
нищити його: вирубувати ліси, висушувати болота, викидати шкідливі речовини у
водойми і т.д. Це шкодить не лише природі, а й самій людині. Якщо природні ресурси будуть знищені, то людства також не стане. А доки цього не сталося, людина має обмірковувати усі свої дії, аби “потоваришувати” з матінкою природою, навчитися оберігати та шанувати її.
23 січня 2014 року в бібліотеці Палацу дитячої та юнацької творчості пройшли перші екологічні читання, в рамках яких був організований загальноміський
конкурс читців “Земле — Любов моя!”, у якому взяло участь 46 учасників, серед
них і 4 учениці ліцею: Ніколаєва Анастасія (12 група), що отримала диплом учасника конкурсу, Черняк Валерія (21 група), яка зайняла ІІІ місце, Передерій Яна
(11 група) - ІІ місце. Перемогу в конкурсі отримала учениця 31 групи Мягка
Юлія, яка розповіла власний вірш “Уроборос Земли”
Слід зазначити, що всі учасники були добре підготовані до конкурсу. Вірші
декламувалися українською, російською, німецькою, польською, французькою
мовами.
Проблема взаємозв'язків природи з людиною вічна. Людина повинна навчитися шанувати та щиро любити її.
Черняк Валерія, 21 група
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Проект «Я - творча особистість!»
Звати мене Черняк Валерія Миколаївна. Зараз мені 14, але 9 березня виповниться
15 років, які я святкуватиму зі своєю родиною. Через дату народження мене інколи
порівнюють з батьком України-Шевченком, кажуть, що в мене теж будуть такі чудові
вірші, якщо я почну їх писати. Як казала Олена Пчілка: «Слово-то мудрості промінь,
слово-то думка людська».
Тільки-но я пішла до школи, то, мабуть, як і всі школярі, позаписувалась на безліч гуртків. Куди я тільки не ходила! Займалась гімнастикою, плаванням, бісероплетінням, вибиванням картин, малюванням, в`язанням…Зараз я ходжу на танці, займаюсь журналістикою, бо в майбутньому хочу стати телеведучою.
Мені багато чого хочеться досягнути у житті. Найбільше я хочу, аби моє життя не
було одноманітним. Я люблю приносити радість і тепло іншим людям. Як казав Л. Толстой: «Треба завжди бути радісним. Якщо радість закінчується, шукай, в чому помилився».
Черняк Валерія, 21 група

Проект триває до травня 2014 року
У вас ще є час розповісти про свій талант!

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Тема кохання вічна як в творах відомих письменників, так і в реальному житті. 14 лютого більшість людей відзначають День святого Валентина. У різних країнах
це свято зустрічають по різному. Наприклад, італійці цей день називають —
«солодкий», адже дарують солодощі. В Англії існувало повір'я, що перший чоловік,
якого зустріне дівчина цього дня, стане її Валентином — хоче вона цього чи ні. Але
дівчата знайшли вихід із ситуації: цього дня вони гуляли з зав'язаними очима. У Славутичі, у цей прекрасний день, сповнений любові, закохані дарують один одному валентинки, солодкі подарунки і просто гарний настрій. У цей день 2014 року в ПДЮТ
відбулось цікаве шоу під назвою «П`ять кроків до кохання». Перед початком виступила директор – Єрьоміна Н.А. Вона подякувала тим, хто прийшов підтримати друзів.
Від кожної школи брали участь по 5 дівчат та 1 хлопцю. Правила конкурсу були легкі. Він складався з 2 етапів. У першому хлопці вибирали собі дівчину за її вподобаннями: парфумами, мрією, хобі та улюбленою піснею. Внаслідок цього утворилось 5 пар: Олександр Михайленко та Яна Півунок, Богдан Євтушенко та Порсенко
Дарина, Артем Родіонов та Хаврусь Яна, Святослав Бухарін та Яковлева Яна, Віталій
Захарчук та Корчак Тетяна. Потім настав 2 етап, в якому пари повинні були показати
с в о ї л о г і ч н і ( г р а « К р о ко д и л » ) т а т а н ц ю в а л ь н і з д і б н о с т і .
Журі визначили, що перемогла дружба.
Всі учасники отримали смачні солодкі призи.
Черняк Валерія, 21 група
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