З Першим вересня, ліцею!

Live
Перше вересня - початок навчання. Це свято настало! Ліцей приймає нових учнів з
посмішкою. Як добре, що роки дитинства, юності ми проводимо в школі, у ліцеї =) Цей
момент залишиться в нашому житті на довгий час. Що нам дає школа? Перші кроки в
житті! Що нам дає ліцей? Ліцей показує, що наука в наш час стоїть на першому місці. Він
дарує нам любов до навчання, повагу до старшого. Допомагає реалізувати свої мрії. Ліцей це двері у доросле життя.
Життя прожить – не поле перейти
Це істина і це народна мудрість.
Іди сьогодні й світу сповісти,
Що на дорогу знов ступила юність.
А в юності уперше все бува –
Кохання, мрії, плани на майбутнє.
І ніби сказані усі слова,
І кожне головне, суттєве і напутнє.
Життя прожить – не поле перейти.
Життя прожить у злагоді, любові.
Відкриються незвідані світи,
Дороги, до яких ви вже готові.
З настанням нового навчального року 2009-2010 у родині ліцею нове поповнення.
Як і кожна мати радіє народженню дитини, так і наша Тетяна Олексіївна з нашими вчителями радіють новим ліцеїстам. Скільки ж радості в нас? У шістнадцятому навчальному році
в медичному ліцеї «Дніпро»: три дев'яті класи, два десятих і чотири «дідки» - чотири одинадцяті класи. Цей рік став винятковою радістю життя. Що ж чекає ліцеїстів?
Ліцей приймає участь в різних конкурсах, відзначає свята, проводить дискотеки, поздоровляє іменинників, у ліцеї зароджується любов, проводяться олімпіади й творчі заняття, працюють факультативи, а саме головне - ліцей піклується про кожного ліцеїста! Це
може підтвердити кожен, хто провчився в ньому 2 - 3 роки.
Зовсім ми вже дорослі,
Знову хвилюється серце.
Скоро - випускники,
Час, як нестримна вода,
Хай не в усьому точні –
Юність чекає звершень,
Все уточнять роки.
Нового чека. Душа.
Все уточнять: ми знаєм…
Ліцей – це щасливі миті,
У цьому секрет майбуття.
Ліцей – це щасливі дні.
Кожного дня складаєм
Двері до нього відкриті
І в будні, і в вихідні…
Карту свого життя…
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Вітання

І щоденники, і зошити, й пенали
Ми давно уже усі підготували,
І чекаємо, коли настане час
І до школи дзвоник знов покличе нас.
Вже аж трохи надокучили канікули оці,
Вже давно за нами скучили книжки і олівці.
Вже так хочеться скоріше завітати в любий клас.
Рідний ліцей зустрічає радо нас...
Дуже хороше, коли на дворі літо,
Але вже давно про школу мріють діти...
Знову свято завітало у «Дніпро»,
Бо нарешті перше вересня прийшло.
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Випускникам
ЩИРІ ПОБАЖАННЯ

Дорогі наші випускники, ліцей щиро поздоровляє вас із
вступом у виші міста Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова,
Києва, Полтави. Ви вже не діти, а подорослішавші люди,
перед якими відкривається нелегкий шлях навчання. Ті роки,
які ви провели в медичному ліцеї принесли дуже багато чого:
• Знання;
• Упевненість у собі;
• Досвід у деяких справах;

• Любов;
• Сенс життя;
• Нові вміння й навички;
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З моменту вручення вам атестатів, дорогі випускники, ви
перейшли на новий старт – вищий навчальний заклад. Цей
момент залишить приємний відбиток у вашому житті. Той час,
коли ви були в ліцеї, ніхто не забуде й серед учителів,
адміністрації й просто товаришів. Ніколи не забувайте рідний
дім, у якому завжди раді вас бачити!
АДМІНІСТРАЦІЯ, ПЕДКОЛЕКТИВ ТА УЧНІВСЬКИЙ
АКТИВ ліцею щиро бажають вам побільше терпіння, сил,
здоров'я й, звичайно ж, любові до своєї справи, натхнення. Із
честю й достоїнством навчайтеся у ВНЗах. Пам’ятайте завжди:
ліцей любить і підтримує вас. Будьте щасливі!!!
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Першовересень кличе за парти!
Ліцей двері свої відкрива!
Знову сміх, знову сипляться жартиЗначить, у ліцей прийшла дітвора!
Чи готові до школи ви, діти?
А вона з нетерпінням вас жде.
Проминуло, як пісня, вже літо,
Щедра осінь на зиму іде.
Щедра осінь рясними дощами,
Друзі милі, чекає на нас.
Час поновить багаж свій знаннями,
Час ввійти у просторий свій клас.
Ви за літо усі відпочили,
Сил набралися знову на рік.
Підросли, загоріли, змужніли,
В турпоходах чимало доріг
Ви здолали—і знову за парти,
Знов чекає учитель на вас.
Покажіть же, чого ви всі варті,
І зайдіть у просторий свій клас.
Свято Знань. Першовересень всюди
Кличе юнь під свої прапори.
Ох, всього у дорозі цій буде!
Пролетять дуже швидко роки!

Ось вони — всі красиві і гарні!
Це — майбутні випускники!
Хай життя їхнє буде безхмарним
Хай побачать безмежні світи!
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