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«Екологія міста – екологія душі»

Подяка учням 31 групи , які взяли участь у
Молодіжній толоці «Екологія міста – еко-
логія душі» з прибирання території Мо-
лодіжної алеї Добринінського кварталу.

«Люби природу не як символ душі
своєї, люби природу не для се-
бе, люби для неї»

М.Рильський



20 березня у ліцеї проходив конкурс краси
для першокурсниць. Участь в ньому взяли
шестеро гарних, кмітливих та розумних ді-
вчат:

  Зайченко Христина (12 група)

 Солдаткіна Ксенія (11 група)

 Андреєва Олександра (11 група)

 Таран Дарина (13 група)

 Білоус Валерія (12 група)

 Коваленко Аліна (13 група)

Красуні мали пройти немало випробувань!
Вони боролися за звання "Міс Весна" протя-
гом чотирьох етапів:

1) "Візитна картка" - представлення себе

2) "Домашнє завдання" - виготовлення
квіткового вінка

3) Інтелектуальний конкурс

4) Конкурс талантів

Всі без виключень впоралися із завдан-
нями, але, на жаль, лише одна могла
отримати звання кращої.

Журі справедливо оцінювали кожний
виступ, дівчата дуже хвилювалися, вбо-
лівальники бурними оплесками підтри-
мували їх. Переможцем стала Зайченко
Христина, але й інші учасниці були осо-
бливими та неповторними, кожна отри-
мала своє звання, диплом та подарунки.

Олександра - "Міс Грація", “Міс глядаць-
ких симпатій”

Аліна - "Міс Чарівність"

Дарина - "Міс Артистизм"

Ксенія - "Міс Вишуканість"

Валерія - "Міс Оригінальність"

Учасники, глядачі, ведучі та журі - всі
отримали масу позитивних емоцій, дос-
віду, задоволення!

Солдаткіна Ксенія

Інтелектуально-розважальна програма «Міс Весна»

Стр. 2 Голос майбутнього

04 квітня в ліцеї відбулась товариська зустріч з волей-
болу серед дівчат та юнаків між збірними командами
Славутицького ліцею та ЗОШ м.Любеч. Серед дівчат з
рахунком 3:2 перемогли гості. Серед юнаків перемогу
здобули ліцеїсти з рахунком 3:0.

Проект «Мальована вишиванка»

Товариська зустріч з волейболу

Стр. 3Славутицький ліцей

25 квітня команда Славутицького ліцею виборола ІІ
місце у змаганнях з волейболу, присвячених Героям
Чорнобиля, які проходили в м.Любеч.

Молодці! Так тримати!

Члени парламенту «ГАРТ» на чолі з
педагогом-організатором Суспо Я.П.
виготовили мальовану вишиван-
ку розміром 196 x137 см.
Це буде  своєрідний оберіг для ліцею.
Ми пишаємось минулим та гордо ди-
вимось у майбутнє.
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Пам'ятні дати і ювілеї 2015 року

19 березня—120 років з дня наро-
дження Максима Рильського
(1895—1964), поета, переклада-
ча, літературознавця, громадсько-
го діяча.

21 березня—145 років  з дня на-
родження Олександра Лотоцького
(1870—1939), громадсько-
політичного і державного діяча,
вченого, педагога, публіциста.

7 травня—160 років з дня народження
Миколи Кащенка  (1855 – 1935), біо-
лога, ембріолога, селекціонера.

15 травня—170 років з дня наро-
дження Іллі Мечникова (1845 –
1916), імунолога, мікробіолога
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