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Сірий Данило

Долін Дмитро
4 Сірий Данило - чудовий хлопець, веселий спів-

розмовник, гарний друг і прекрасний спортсмен!
Його хобі доволі цікаве! Верхова їзда! Та хіба може
бути щось краще? :) Спілкування з тваринами, ці-
ла купа позитивних емоцій. Цим видом спорту
Данило займається з 12 років на Кінно-спортивній
базі міста Славутича. Каже, що швидко всьому на-
вчився! Коня, на якому він тренується, звати Бік-
форд. Вони тепер найкращі друзі :)

Солдаткіна Ксенія

Талановиті учні 11 групи



Талановитих учнів в нашому ліцеї багато.  Од-
на з таких - Христина Зубець. Це талановита
дівчинка 11 групи, яка має неабиякий хист до
малювання.  Найбільше дивує саме те, що вчи-
лася Христина сама, заняття з малювання не
відвідувала, а проявився її талант в одинадця-
тирічному віці. Все сталося після того, як з її
сім'ї пішов батько. У розпачі й сльозах, думаю-
чи про неприємну ситуацію, яка сталася, взяв-
ши олівчик в руки, Христина малювала... Ду-
мала про щось... Мабуть, це заняття заспокою-
вало її, та емоціональна і психологічна травма
пробудила в неї талант. Зараз, Христина дуже
весела, позитивна, хоч і трішечки скромна :)
Каже, що найбільше любить малювати саме
портрети.  Всій 11 групі настільки подобають-
ся її малюнки, що кожен замовив у неї свій
портрет :) Будемо чекати на них! А поки ось
декілька її власних робіт!

Солдаткіна Ксенія

Стр. 2 Голос майбутнього

Ще один приклад творчої особистості -

Солдаткіна Ксюша. Ця дивовижна дівчина
захоплюється грою на фортепіано. Ксюша
вчиться восьмий рік. Ще змалечку дівчинка
мріяла грати на музичному інструменті та
обрала саме піаніно, мабуть, їй дуже припав
до душі цей інструмент.  За цей час вона ово-
лоділа майстерністю. Крім того, що вона ду-
же гарно грає, Ксюша ще й відмінниця у лі-

цеї. Кожен день у неї зайнятий то уроками, то заняттями.
Зараз Ксенія грає різноманітку музику, з неї: А. Равина "Гармонический
Этюд", Э. Уэббер "Memory" із мюзиклу "Кішки", М. Таривердиев "Песня о да-
лёкой родине". Щоб навчитися грати такі складні музичні твори, Ксюша
старанно працює кожного дня не покладаючи рук. Треба мати неабияку си-
лу волі й цілеспрямованість, щоб стати такою розумною і талановитою.

Яцимон Катерина

Стр. 3Славутицький ліцей

Золотий голос нашої групи - Єлизавета Го-
лик! Красива дівчина, яка неперевершено
співає! Стаж нашої співачки 6 років! Всі ці ро-
ки Ліза цілеспрямовано співала, тренувалася,
розвивала свої здібності. Коротше кажучи, на
місці вона не сиділа :) З 5 до 11 років ходила
на заняття до ПДЮТ у Вокальну студію
"Арніка". Вже досягла великих результатів!
Має дві грамоти за участь у міському фести-
валі дитячої творчості "Таланти твої, Славу-
тиче!" Також наша талановита Єлизавета
брала участь у конкурсі читців "Земле, любо-
ве моя" 28 січня 2015 року і здобула перемогу,
отримала диплом! Залишилося лише побажа-
ти їй успіхів  і натхнення й надалі! :)

Солдаткіна Ксенія
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Адреса: 07100, Київська обл. м.Славутич,
вул. Героїв Дніпра, 6

Тел. 2-06-77

У нас є талановиті дівчатка, але хлопці теж не відс-
тають! Сірий Данило зі своїм ліпшим другом До-
ліним Дмитром професійні плавці! Вони відві-
дують басейн і з насолодою тримають себе у
формі :) Між іншим, плавання сприятливо поз-
начається на роботі багатьох систем та органів
людини. Воно корисно для:

- серцево-судинної системи. Руху, що їх при
плаванні, можна віднести до аеробних вправ,
які тренують серцево-судинну систему, зменшу-
ючи кров'яний тиск і знижуючи ризик важких за-
хворювань. Завдяки активним водним процедурам зменшується частота
пульсу і збільшується потужність серця;
- м'язової системи. Плавання вимагає задіяння всіх м'язів одночасно. Вода
створює більший опір, ніж повітря, тому, коли ви пливете, ви напружуєте-
ся сильніше, а ваші м'язи працюють злагоджено і ефективно;

 дихальної системи. При регулярних заняттях плаванням споживання
кисню стає ефективнішим, а ваші легені починають працювати на повну
силу.

Тож наші спортсмени і сильні, і здорові! Данило та Дмитро рекомендують
усім  займатися плаванням і проводити свій вільний час із користю та задово-
ленням :)

Солдаткіна Ксенія

Редакційна колегія:

Алених Т.Ф., Солдаткіна Ксенія, Яцимон Катерина

Ліцей

Електронна версія газети розміщена на сайті ліцею за
адресою: http://sliceum.at.ua у розділі “Виховна робота—
Учнівський парламент”

Вітаємо ученицю 31 групи Швець Катерину

з ІІ місцем у міському етапі конкурсу дитячої творчості
«Охорона праці очима дітей».

Творчого натхнення! Подальших успіхів!
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