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ВІТАННЯ

Все было: и дороги, и невзгоды, и солнца свет, и свет любимых глаз...
Я вглядываюсь в прожитые годы и с теплым чувством вспоминаю:
Ведь это вы мне в душу заронили любовь к земле, к живущим на земле,
К родным лесам, и к нивам изобильным, и к теплым ароматам тополей.
Пример брала с вас, шла к вам за советом, наградой был взгляд ваших глаз живых.
Вы столько дали мне тепла и света, что хватит обогреть десятерых.
И это вы — вдохнуть в меня сумели стремление всегда идти вперед,
И
видеть
свет
обетованной
цели,
и
не
бояться
никаких
невзгод.
Вы отдаете все большой работе, вы в детских душах будите мечту.
Спасибо вам за то, — что вы живете, за ваших дел и мыслей красоту!
Вы главное будите в душах ребячьих, отважно дорогу открытий торя,
От первого слога и первой удачи, начавшихся с азбучных слов букваря.
Вы — добрая фея, ведущая в знанья, дарящая радость, несущая свет.
Надежд вам счастливых, большого признанья и новых находок, и новых побед!
В ваш славный День сердечно поздравляем с тем, что свершить вам в жизни довелось.
И благодарно снова повторяем: вы жили, чтоб держать земную ось.

LIVE

Осінь… Ще зовсім недавно ми насолоджувалися теплими променями літа,
плескалися в морі й гуляли до ранку. Що ще потрібно для щастя? Як для учня, так
цей вільний час, друзі, позитивний настрій, тепла погода й ЛІТО. Але ось настала
вона - «Оксамитова леді» . Вона (осінь) принесла нам новий навчальний рік, для когось перший у ліцеї, а для когось останній, нові знання й, звичайно ж, нові свята.
Які свята прибули в наше ліцейське життя першими? Першим перетнув фініш конкурс – «Знайомитеся, це - ми!», а друге свято – «День вчителя». Як здорово, що в
родині ліцею відбуваються такі заходи. Адже, як сказав один гарний чоловік, який
побажав залишитися інкогніто: «По закінченню ліцею, після здачі всіх зрізів, іспитів
і ЗНО – у нас залишиться все в пам'яті. І не тільки страх і переживання перед зрізами, але й всі заходи,
які походили
в ліцеї. Тому потрібно не тільки
сидіти за підручниками, але й
брати активну участь
у громадському житті нашого
навчального
закладу. Запам'ятаються самі
яскраві моменти…».
А й справді,
ви тільки уявіть: ви
вже першокурсники
вищого
навчального
закладу..., багато нових людей з
різних шкіл і ліцеїв…, кожний
розповідає, як пройшли 11 класів у їхньому навчальному закладі. Вони обговорюють
чи
ледве не кожний захід, у якому брали, безпосередньо, участь. А ви сидите за столом
- і вам нема чого додати!
Це жахливо, адже за життя в тому самому ліцеї ви жодного разу не взяли участь в олімпіадах, не грали сценок на сцені, не співали й не
змагалися в команді. Як на мене, то не потрібно сидіти сидьма на стільчику й дивитися, як інші виступають. У нас у ліцеї є такі люди, які не сидять вдома на дивані у
вільну хвилину, а активно живуть ліцеєм.
Як відомо, уже давно в стінах нашого закладу існують такі гуртки: ТЮБ, ТЮХ, вокал, випуск газети «Ахіллесова п'ята», неофіційний театральний гурток. Ті люди,
яким дано вільно виступати перед публікою, грати різні ролі, читати виразно вірші,
співати - ті відвідують одні заняття. Ті хлопці й дівчатка, які легко пишуть доповіді,

захищають їх і доводять свою точку зору, - ті беруть участь в інших гуртках. Цим
можна сказати, що кожний зайнятий своєю справою, і через десять років можна із
замилуванням згадувати ліцейські роки. А все завдяки нашим педагогам, людям з
ВЕЛИКОЮ ДУШЕЮ.
День учителя - професійне свято працівників освіти. Відзначається щорічно в
перший тиждень жовтня. Це
захід не пройшов повз нас. Як
пройшов же він у ліцеї?
Рік за роком уже склався такий
звичай: вибираються дублери
вчителів. Тобто в цей день всі
в ліцеї міняються місцями... А
якщо точніше: учні вели уроки і вибиралися заміни нашим
завучам і, звичайно ж, дублер
директора. Цього року (щоб
обрати кандидатуру директора) відбулися «маленькі вибори». У кожному класі Світлана
Вадимівна провела опитування й висунула кілька кандидатур на пост директора. У цих виборах переміг, майже
одноголосно, Антон Воловецкий, учень 11-А класу, він же й староста потоку одинадцятих класів. Із чим ми його й поздоровляємо! Наші дублери-завучі добре справлялися зі своїми обов'язками: вчасно давалися дзвінки, прикрашені класи, коридори,
організоване свято, прибране після нього приміщення й гарний настрій публіки.
Коридори - прикрашені не тільки по стандарту, але й газетами ліцеїстів, афоризмами в кожному навчальному кабінеті. Дублери-вчителі на рівні своїх знань провели
заняття, а учні добре освоїли матеріал, що їм надали. Що сказати, вчителі в цей день
одержували задоволення від життя. Самий яскравий подарунок залишив 11-В клас маленьке життя на полотні, чудовий портрет свого куратора - Тетяну Володимирівну. У цей день викладачі одержували не тільки поздоровлення, подарунки, сюрпризи
й приємні несподіванки, але й концертну програму: дівчатка співали
сольно (Світлана Кириченко й Асмік Широян), співали дружньо, класами: 9-В підготував відмінну пісню
до дня знань, а дівчата 11-А класу
вітальну пісню власного авторства),
танцювали (дівчатка 9- А класу підготували іспанський танок,

який виконали досить професійно).
Та й гра на синтезаторі Омельницької
Анни не залишила нікого байдужими.
А про авторський вірш Лариси Саватєєвої що вже й говорити – НЕПЕРЕВЕРШЕНО.
У цей день працював дублерфотограф, що порадував нас своїми
чудовими знімками, які ми можемо подивитися в нашій газеті. Підводячи підсумки цього свята, можна сказати, ліцеїсти впоралися з поставленим завданням. І тепер ми чекаємо з нетерпінням
наступного свята.
Що ж чекає нас у майбутньому? День
ліцею, Новий рік і інші свята. Хлопці й
дівчатка, давайте, не соромлячись, надавайте свої ідеї по проведенню заходів. Ліцей - це великий і потужний механізм, а ми маленькі важільці й гвинтики,
без яких не буде працювати цей механізм. Тому, якщо є пропозиції, є оригінальні
ідеї - підходьте до завучів з виховної роботи й методичної роботи.
Плисенко Юлія, 11-А

НАМ ПИШУТЬ

Кожен з нас, учнів, з першого класу мріяв хоч один урок побути вчителем.
Хтось просто так, хтось тому, що хотів навчати інших дітей, а хтось через те, що не
хотів відповідати біля дошки, але дуже хотів ставити оцінки в журнал. Причин було
багато, але мета одна – побути вчителем. І саме день дублера здійснює цю мрію.
Та все-таки мені здається, що й здіснення
дитячої мрії не головне, а головне те, що діти
відчувають, яку важку роботу виконують наші
дорогі вчителі. Бо за партою здається, що вчителю не важко привернути увагу учнів, якщо
треба, заспокоїти їх, зрозуміло пояснити новий
матеріал. Хоча насправді все це не дуже просто.
Саме це й відчули наші дублери, котрим довелося самим підготувати уроки, написати конспекти, провести уроки так, щоб ліцеїстам було
цікаво на такому занятті, щоб відповідати рівню ліцею. Відчули на собі те, що кожного дня вчителі виконують титанічну роботу, яка заслуговує на найвищу повагу.
Саме день дублера дає змогу все це зрозуміти й осягнути, як дублерам, так і учням, у
яких веде урок дублер.
Цього року ми, дев’ятикласники, познайомилися з традицією дублерства вперше й дивилися на неї
очима учнів, у яких вели уроки дублери. Водночас сподівалися, що наступного року подивимося на неї очима
дублера. А поки що, хочемо подякувати всім учителям-дублерам за їхню
працю і сказати, що вони гарно впоралися. Мені особисто й моїм друзямоднокласникам страшенно сподобалося.
День дублера, як на мою думку, дуже важлива традиція, яку треба рощзвивати
і вдосконалювати, а насамперед - ЦІНУВАТИ.
Архипов Ігор, 9-В

Есть много достойных
п р о ф е с с и й ,
Почетнее — быть
П Е Д А Г О Г О М !
Работать по совести,
с
ч е с т ь ю ,
Вы выбрали эту дорогу!
Поправите словом и взглядом,
Задуете искорку ссоры,
Спасибо за то, что вы рядом,
За опыт и знаний просторы!
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