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Гра-подорож

«Проінформований – означає захищений»

До Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими у
ліцеї відбулась традиційна гра-подорож для учнів ІІ курсу.
Учні із задоволенням подорожували по станціям:
«Соціальна реклама», «Лото», «Міфи та факти про ВІЛ/
СНІД», «Ступінь ризику», «Серце друга».

На підсумковому етапі учні мали змогу переглянути відео-
ролик, створений ліцеїстами «СНІД не передається че-
рез…». На завершення заходу всі учасники збудували
«Піраміду почуттів». Місця розподілились таким чином:

І місце – 21 група,

ІІ місце – 23 група,

ІІІ місце – 22 група.

Подяка активним ліцеїстам
за проведення заходу: учню
32 групи - Ломако Олексан-
дру, ученицям 33 групи -
Волочнюк Дар’ї, Комелько-
вій Марії, ученицям 41 гру-
пи – Бабаризі Раді, Лутчен-
ко Юлії, учениці 42 групи -
Агафоновій Катерині; уче-
ницям 44 групи - Шиленко
Анастасії, Боковій Дар’ї,
Іващенко Анастасії.



2014 рік за східною астрологією вважається роком Коня. Цей рік несе у собі динамізм і
напористість, поєднання ощадливості і вогненної пристрасті. Перед проведенням Нового
року потрібно влаштувати генеральне прибирання. Кажуть, якщо підтікає з кранів - у бу-
динку не буде благополуччя. Що стосується одягу, вбрання має бути незвичайним. Кольо-
ри року—синій та зелений. У цьому році слід використовувати витончені деталі: декора-
тивну шпильку, кулон, туфлі. Під ялинку рекомендується покласти шматок чорного запа-
шного хліба з сіллю, на двері - дзвіночки-бубонці, а на стіл поставити посуд із дерева: дере-
в'яні миски та розписні ложки. І головне питання, яке турбує усіх: “Що ж подарувати у рік
Коня?”

Овнам найкраще подарувати абонемент у фітнес-клуб, на заняття танцями або йо-
гою. Тельцям—книги з кулінарії, садівництва, живі квіти, спеції, гаманці, скарбнички і на-
бори для вишивання. Близнюки будуть раді  отримати такі подарунки, як декоративні
дзеркала, статуетки, сумки, рюкзаки, а Раки - срібні прикраси з місячним каменем, антик-
варіат, декоративні фонтани, морські раковини, красиві пляшки та чайні сервізи. Дівчатам
Левам  сподобаються золоті прикраси, з рубінами і смарагдами, витвір мистецтва, зробле-
ний своїми руками. Діви оцінять, практичні дрібниці, які роблять побут зручним, набір
для рукоділля. Для Терезів потрібно вибирати все пов'язане із спілкуванням (мобільні те-
лефони, комп'ютерна техніка), а також цукерки, екзотичні фрукти. Для Скорпіонів бажа-
ним і потрібним подарунком буде цікавий детектив, різні амулети, обереги, креми для ті-
ла. Найкращі подарунки для Стрільця—красиві світильники, сувеніри з далеких країн,
але обов'язково додайте до подарунка листівку з гарним привітанням. Козеріг мріє про хо-
роший годинник, ручку, модний щоденник. Найважче підібрати подарунок для Водолія
та Риб, адже вони постійно хочуть отримувати щось оригінальне, неочікуване, іноді навіть
містичне. Їм сподобається гра-квест разом із солодощами. Чоловікам також можна подару-
вати ковбойський капелюх, джинси, ремені.

Вітаю усіх з наступаючим Новим роком. Бажаю, аби рік приніс вам те,про що ви мріє-
те, усі бажання здійснились, а негаразди, біди залишились у минулому!

Валерія Черняк, 21 група

Як зустріти Новий рік

Стр. 2 Голос майбутнього

Новий рік-солодка пора для всіх дітей. За тижня-
два всі готуються до зимових свят, пишуть листи
Діду Морозу зі своїми найпотаємнішими бажан-
нями та готують один одному подарунки. Цікаво,
чи вірять наші ліцеїсти у Діда Мороза, і чи напи-
сали йому листа?

Ми запитали  учнів дев`ятих класів, що вони ба-
жають отримати в подарунок на це довгождане
свято.

Звичайно, у вік інноваційних технологій біль-
шість дітей хочуть на Новий рік побачити під

ялинкою ноутбуки, планшети, айфони. Деякі мріють про речі, які, на жаль чи на щастя, у
магазині не купиш та не зробиш своїми руками. Наприклад, довгий спокійний сон, відпо-
чинок із своєю сім`єю, справжніх щирих друзів. Ми бажаємо усім ліцеїстам отримати це без
Діда Мороза, а з власною вдачею та вірою в Бога.

15 років - перехідний вік між дитинством і юністю. Так, ми вже не діти, але все одно
хочеться отримати коробку цукерок чи м`яку іграшку на Новий рік. Декілька учнів відпо-
віли,  що їм нічого не потрібно на Новий рік. Але я вважаю, що вони просто не задумува-
лись над цим, адже людським потребам нема кінця-краю. Коли вона отримає те, що праг-
нула, то одразу захоче чогось нового, незвичайного, адже «потреби людини може задоволь-
нити лише Бог».

Валерія Черняк, 21 група

Подарунки на Новий рік
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Адреса: 07100, Київська обл. м.Славутич,
вул. Героїв Дніпра, 6

Тел. 2-06-77

Можливо
Пливуть роки, пливуть століття,
Минає день за днем життя.
І кожен день -  неначе свято,
А ніч – незвична таїна.
Хай інколи буває важко,
Ти не сумуй, повище ніс.
Життя складна річ, зрозумій це,
Всім важко так, як і тобі.
І люди вчаться на помилках,
Проходять безліч перешкод.
Й завжди є той, хто допоможе,
Підвестись, йти до перемог.
І як би серце не страждало
І як би важко не було –
Ти посміхнись, тоді побачиш,
Усмішку від життя свого.

Проект «Я - творча особистість!»

Проект триває до березня 2014 року

У вас ще є час розповісти про свій талант!

Редакційна колегія: Алених Т.Ф., Черняк В.

Ліцей

Ярош Вікторія, 44 група

Время бежит за минутой минута,
Кажется много его, но не так…
Время бежит все быстрее, быстрее,
Лишь оставляя мизернейший знак.
Ты все сидишь и считаешь мгновенья,
Тянутся дни, но увы не года.
Помнишь, как дети ещё в колыбели -
Ну а теперь по своим все домам.
Время бежит -  за секундой секунда,
Хочешь поймать его, остановить,
Хочешь вернуть порой хоть на мгновенье -
Но уже поздно - ведь пробил час пик.
Люди спешат: дом – работа, дом – дети,
Не замечая простой красоты,
Не замечая проблем во Вселенной,
Время бежит, ну а ты подожди…

У міському етапі обласного профорієнтаційного
конкурсу малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх ру-
ках!» взяли участь 8 ліцеїстів.

Вітаємо учнів, яких відзначено у Номінації
«Кращий творчий підхід»:

Бокову Дар’ю, Шиленко Анастасію, Літовко Ма-
рію, Лещенко Юлію, Чернегу Вікторію.

Творчого натхнення та подальших успіхів!

Підсумки конкурсу малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках!»

Малюнок Літовко Марії, 44 група

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