Славутич для мене—це ...
С ла ву т иц ь ки й лі ц ей, са мо вр яд на ор гані за ці я «Г АРТ »

Моє містечко
Березень, 2012 р.

Моє містечко, мій будинок рідний.
Тут всі веселі, кожен тут привітний.
Тут навесні у зелені все сяє,
Тут все прекрасне, все тут розцвітає.
Коли улітку сонечко пригріє,
Тоді людина кожна тут радіє.
Немає тут ні зла, ні сліз, ні горя.
Повітря свіже, навкруги простори.
Тут завжди чути пташок співи
І вітер колиха квітки красиві.
Тут листям деревце махає,
А в грудях кожного вогонь палає.
Тут всі веселі, кожен тут привітний.
Моє містечко, мій будинок рідний.
Головач Альона, 41 група

Борисенко А.,
21 група
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Славутич для мене—це ...

Ліцеїсти про рідне місто
Наш рідний Славутич - славне, цікаве та молоде місто.
Для кожного, хто хоч раз був тут, воно стало рідним, бо як затишно завжди повертатись туди, де тебе зустрічають з радістю,
привітністю та любов'ю.
Щерба Євгенія
Славутич для мене - рідкий край, моя Україна, величезна
та близька серцю Батьківщина. Я народилася і живу в цьому затишному місті і дуже пишаюся цим.
Сверкунова Ірина
Наше улюблене місто радує нас своєю красою,своїм сонячним світлом та блакитним небом. Ми любимо і поважаємо
своє місто, робимо для цього все можливе! Ми знаємо: наше місто найкраще! Славутич — це не лише місто дитинства, це місто
майбутнього!
Бабарига Рада
Славутич – місто-казка. Його краса та простота захоплюють. Маленькі квартали, привітні люди, барвисті клумби – все
це надихає.
Рябушкіна Анастасія
Рідна земля, дорога серцю батьківська домівка. Які близькі
нам ці слова! Саме з ними ми пов’язуємо поняття «мала Батьківщина». Мабуть, кожна людина любить землю, де вона народилася, де проходить її безтурботне дитинство, юність, навчання,
де проживають її батьки і друзі.
Булгака Євгенія

Мальовнича
природа міста
Славутича
приваблює не лише
гостей з інших
куточків України,
але й самих
жителів міста .
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Славутич для мене – це
маленька Батьківщина,
де я народилася.
Це місто, яке славиться
своїм спокоєм і красою.
Влітку воно перетворюється на казку квітів, що
грають барвами.
У Славутичі дуже багато
дитячих майданчиків,
тому кожного дня мож-

Наш рідний Славутич - славне, цікаве та
молоде місто. Для кожного, хто хоч раз був тут,
воно стало рідним, бо як
затишно завжди повертатись туди, де тебе зустрічають з радістю,
привітністю та любов'ю.
Славутич для мене
- рідкий край, моя Україна, величезна та близька серцю Батьківщина.
А ще для мене Славутич
- це місто, де в будь-

Погляд в
майбутнє!

Гриб Аліна,
21 група

на почути як лунає дитячий сміх.
Щохвилини місто розвивається, воно є сучасним
для нашої молоді.
Славутич—це чудове місто, яке я дуже люблю!
Песцова Ксенія,
11 група

якому місці можна стати
з мольбертом і намалювати гарний малюнок,
гарну картину.
Я народилася і живу в цьому затишному
місті і дуже пишаюся
цим.
Прядко Марина,
31 група

С ЛАВУТИЦЬКИЙ
ЛІЦЕЙ , САМОВРЯДНА
ОРГАНІЗАЦІЯ «ГАРТ»

«Рідне місто моє, я кохаю тебе!»

Ліцей
Адреса: вул. Героїв Дніпра, 6
м. Славутич
Київська обл.
07100
Телефон: 2-06-77

Н АД

ВИПУСКОМ
ПРАЦЮВАЛИ:
Б УЛГАКА Є ВГЕНІЯ,
П Е С Ц О В А К С Е Н І Я,
АЛЕНИХ Т.Ф.

Життя ліцеїстів стрімке
і натхненне,
Веде нас вперед до вершин
майбуття.
Ми прагнемо стати надією міста,
Ми славнії діти його – ти і я!

Борисенко Анастасія, 21 група

