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У таємний незвіданий Всесвіт
Шлях нам мудра книго, вкажи.
Проведи по всіх зоряних трасах,
Стати вченими допоможи.
Нам відкрий усі вічні закони,
Таємниці минулих століть.
І в майбутньому, книгою, навчи нас
Вберегти від важких лихоліть.

У рамках Місячника шкільних бібліотек «Потужна ліцейська
бібліотека – якісна освіта» 17 жовтня відбулась презентація періодичних видань «Журнали читаєш – Всесвіт пізнаєш», у якій були задіяні учні 22 та 11 груп.
Уваренко Олена підготували презентацію «Історія створення книги», у другій частині заходу учні презентували рекламу періодичних видань: Зінченко Поліна – «Абетка права»,
Фальшовник Владлена – «Художники України», Матрос Кирило – «Школа юного вченого», Рижкіна Катерина –
«Аристократ», Репех Катерина – «Вокруг света», Шульгін
Ілля – «Наука и жизнь», Смоліговець Андрій – «Країна
знань».
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«Славутицький ліцей – пантеон освітньої слави».
25 жовтня відбулось традиційне свято посвяти першокурсників у ліцеїсти «Славутицький
ліцей – пантеон освітньої слави».
Славну ліцейну родину у цьому році поповнили 43 завзятих і наполегливих учнів, які, без
сумніву, підкорять найвищі вершини у навчанні і праці.
На початку свята Гавриленко Поліна подарувала всім присутнім чарівну українську пісню.
Ведучі концерту Голубець Світлана, Гавриленко Поліна зуміли створити на сцені веселу
невимушену атмосферу. Чудові гімнастичні номери Сергієнко Тетяни, Ареф’євої Юлії,
Швець Катерини додали святу ліричного настрою.
Першокурсники на святі мали можливість продемонструвати свої таланти і творчі здібності.
У колі друзів, учителів і батьків першокурсники присягалися бути працьовитими, цілеспрямованими, дисциплінованими учнями; своїми перемогами у навчанні, гарними справами
примножувати добру славу ліцею; завжди і у всьому бути гідними носити ім’я ліцеїста. Право зачитати присягу було надано президенту ліцею Гніденко Аліні.
Свято закінчилося традиційним виконанням гімну ліцею, який об’єднує у дружню родину.
Без сумніву, день посвяти – один із найбільш знаменних і улюблених днів у житті ліцеїстів.
Любі першокурсники, ви вже зробили перші кроки на шляху знаходження себе у житті, на
шляху зростання як особистостей, на шляху здобуття знань. Тепер ви – ліцеїсти! Ви – найбільше багатство, краса і надія нашої держави, її майбутнє!
Іди вперед, мій друже - ліцеїсте,
Роби сміливо кроки у життя!
І пам'ятай: ти не один на світі.
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Спортивні змагання «Козацькі розваги»
У спортивній залі ліцею відбулись традиційні
спортивні змагання «Козацькі розваги» для
учнів І курсу.
Учні мали можливість показати свій твердий
характер, бійцівський дух, ерудицію при
виконанні конкурсних завдань: "Прапороносці
на коні", "Влучні козаки", "Козаки - богатирі",
"Ерудит - турнір", "Весела рибалка", "Важкий
мішок - сильний козак", "Перетягування канату",
та під час конкурсу капітанів "Захисти фортецю".
За підсумками восьми конкурсів перемогу вибороли учні 12 групи.

Молодці!
Так тримати!

Обери своє майбутнє!
Вітаємо
команду
«ГАРТ» за уктивну
участь, творчий підхід
та зайняте ІІІ місце у
міському змагально –
мотиваційному конкурсі
« О б е р и
с в о є
майбутнє!»
Склад команди: Півень
Кирило, Гончар Катерина, Уваренко Олена,
Бакумова Олександра, Смоліговець Андрій, Дятлов Андрій,
Матрос Кирило, Репех Катерина, Мишко Ярослав, Коробчук
Олександр.

Проект «Я – творча особистість!»
Хто може найкраще розповісти про вас, як не ви
самі? Хочете, щоб про вас, як особистість,
дізналися інші?
Кожен учасник проекту у вигляді ессе або в
інший спосіб, обраний ним, описує себе, свої захоплення,
уподобання,
досягнення
тощо.
Розповідь ілюструється фотографіями, прикладами робіт або малюнками.
Проект триває до 20 грудня 2013 р.

КОТ
С тобой весело всегда
И не скучно никогда.
Ты мяукнешь, помурчишь,
Рядом сядешь, насмешишь.

Накормлю тебя, мой милый,
Поцелую тебя в нос.
Чтобы был всегда красивый,
Расчешу пушистый хвост.

Подойдешь ко мне ты тихо
И потянешь за носок.
Посмотрю на тебя лихо.
Улыбнусь тебе в глазок.

Рубан Тетяна, 23 група
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