Славутич – душа моя
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Багато, багато міст бачив я.
Але лиш Славутич – душа моя.
І де б я не був – думками все лину
До тебе, маленька моя батьківщино!
Здається, найкращим є місто моє.

«Зі Славутичем
у нас одне
серцебиття!»

Та ні, не здається – Бо так воно й є!
Ліси мальовничі красою чарують,
Наснагу, і силу, і радість дарують.
Усі, хто тут був, поверталися знов,
Бо в серці у них народилась любов.
Любов до Славутича – міста із міст,
Де кожний відчує духовний свій ріст.
Милуюсь тобою – ти зовсім ще юний,
А житель тут мудрий, розумний і чуйний.
Славутич увічнюю я у віршах,

Славутицький ліцей

Славутич – це наша безмежна душа.
«Славутич!» – повторюю знову і знову.
З тобою веду я синівську розмову.
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Леоненко О.

Ми намагаємось жити
за законом :
Добру справу щодня!
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“Життя дається людині на добрі
справи. ”
Г.Гейне
Члени парламенту «ГАРТ», дізнались про

Усе велике починається
з малого ...

створення в нашому місті

монументально-

художньої композиції «Білий ангел Славутича», провели акцію “Символ світлого дня” зі

Людина не може жити без мрії, без надії. Так і

бору коштів для створення композиції. Ліцеїс-

наше місто. Із сьогодення воно дивиться у зав-

тами було зібрано 290 гривень! На перший

трашнє через справи, через мрії і сподівання

погляд здається, що це невелика сума, але ко-

всіх мешканців.

жен, хто взяв участь у цій акції, вклав не тіль-

Нам випала щаслива можливість

- жити у

Ліцеїсти не залишилися осторонь, дізнавшись на сайті міста про проведення конкурсу соціальної реклами в рамках проекту
“Підвищення якості житлово-комунальних
послуг, які надаються жителям Славутича
через посилення впливу громадськості”. До

ки гроші, але й частинку свого серденька, сво-

конкурсу було подано 5 робіт — Лотоцька

єї душі.

Валерія, учениця 31 групи стала перемож-

наймолодшому та найперспективнішому місті

цем. Її робота “Поважай труд людей, які ро-

України — Славутичі. Ми віримо, що в істо-

блять наше місто чистим!” була визнана

рії нашої країни, і в історії нашого міста всі

найкращою в напрямку “Підтримка чистоти

зміни відбуватимуться тільки на краще. І зара-

в місті”.

ди цього потрібно жити, вчитися, працювати.

Всім жителям міста потрібно пам'ятати: від кожного з нас залежить доля
Славутича!

Ліцейська самоврядна
організація «ГАРТ»
Адреса: 07100 Київська обл.
м.Славутич
вул. Героїв Днепра, 6
Славутич, 2012

