АХІЛЛЕСОВА П`ЯТА
Дніпропетровського обласного медичного
ліцею-інтернату «Дніпро»
У цьому випуску:
•Новий Рік
•Візит ліцеїстів до міської лікарні
•Правові змагання
•Вірші про зиму від ліцеїстів
• Рубрика «Цікаво знати»: факти стосовно
медицини та нашого організму

Свято наближається
Новий рік - це час, коли можна повірити у чудо, посміятися, помріяти,
скільки забажає душа. Ось і у нашому ліцеї відбулося традиційне свято святкування Нового року. Розпочалося воно так...
Відкрили свято усім нам добре знайомі герої «Вечорів на хуторі близ
Диканьки» Миколи Гоголя Оксана (Мацигайло Єлизавета), Вакула (Здор
Валентин) та Солоха (Костур Михайло). Вони-то і вирішили заради
задоволення примх Оксани здійснити подорож країнами світу, в чому
героям допомагали усі учні усіх класів медичного ліцею.
Спершу ми відвідали Німеччину разом із 11-А класом. Усім дуже
сподобався веселий, сповнений жартів та гумористичних сценок виступ.
Наприклад, Четвертак Гліб та Новицький Владислав поміркували, яким
буде ЗНО майбутнього. Коба Валентина, Корепанова Юлія та Островська
Євгенія пофантазували щодо назв «хімічних» елементів. Потім учні
«струмочком» доповіли нам цікаві факти, що стосуються життя німців, їх
країни та заспівали пісню.
Далі Вакула з Оксаною та усіма ліцеїстами відвідали чудову країну
Францію. Учні 10-А познайомили нас із особливостями святкування Нового
року у цій країні, показавши казкову історію. У ній три рятівниці
допомагали дітям знайти різдвяне поліно – символ Нового року у Франції, та врятувати свято. Їм допомагали усі: два дизайнери, винороб, президент,
Дід Мороз – Пер Ноель – із своєю дружиною Мер Ноель. Наостанок
десятикласники заспівали французьку пісню «Je veux».
Наступною країною, до якої ми завітали, стала Іспанія. Її представили учні
9-А класу. Діти познайомили нас із кухнею, традиціями та життям іспанців
через сценку із життя дружньої родини напередодні Нового року. А Садкова
Марія виконала запальний танець «Тарантела».

Після цього ми нанесли візит до США. Разом із 10-В класом ліцеїсти
подивилися на традиції американського святкування, страви, які
куштують на Різдво жителі цієї країни. Потім учні 10-В разом виконали
сучасний танець.
Попереду нас чекала Чехія. Учні 10-Г класу ознайомили нас із історією
відомого годинника, що на Староместкій площі, презентували нам
астрологічний прогноз на 2015 рік, а також показали вітальне
відеозвернення представника чеського народу! Наостанок ліцеїсти
заспівали пісню чеською мовою – аналог відомої усім нам «Jingle bells».
Далі ми із Оксаною та Вакулою попрямували до батьківщини Діда Мороза
– чарівної Фінляндії. Фінський Дід Мороз, Йоуллупуккі, та його дружина,
Муорі зустріли нас розповіддю щодо святкових звичаїв Фінляндії, а їх
маленькі помічники-гноми виконали танок. Завершили презентацію своєї
країни 11-Б клас колективною піснею.
Разом із 10-Б класом медичний ліцей «Дніпро» опинився у Англії, а точніше
– у англійській казці «Аліса в країні чудес». Там за святковим столом
сиділи Шляпник, Білий Кролик, Кіт, Гусениця, Аліса, а згодом підійшла і
Біла Королева. Вони своїми влучними відповідями на запитання підступної
злочинниці, Чорної Королеви, допомогли врятувати Діда Мороза та Вівцю,
а разом з цим і ознайомили нас із англійським святкуванням Нового року.
Також десятикласники заспівали пісню «Santa Claus Is Coming In The
Town».
Останній візит ми нанесли екзотичній країні Індії та 9-Б класу. Разом із
екскурсоводами і туристами ми побачили незвичайні традиції індійців,
наприклад викидання старого одягу напередодні Нового року. Також
ліцеїсти виконали справжній індійський танець.
І ось, нарешті, коли бажання Оксани побувати на Новому році у багатьох
країнах світу було виконано, до нас завітав найвідоміший дідусь планети –
Дід Мороз. Він разом із Снігуронькою (Русакевич Вікторія) позагадував
нам новорічні загадки, дещо запитав, а потім нагородив переможців
святкових конкурсів ліцею призами за перші, другі та треті місця та
привітав усіх гостей свята із Новим роком. Але на цьому наше святкування
закінчилося. Попереду на нас чекали солодкий стіл та
дикотека…

Маленька
подорож
16 груднѐ учні Дніпропетровського обласного медичного ліцея-інтернату
«Дніпро» на чолі з Ковригоя Лядмилоя Дмитрівноя здійснили недалеку, але
таку значущу подорож до 7 відділеннѐ 6 дитѐчої лікарні. У цьому відділенні
знаходѐтьсѐ новонароджені діти, від ѐких відмовилисѐ батьки. Деѐкі з них –
невиліковно хворі. Цього разу ми спілкувалисѐ із маленькими хлопчиком та
дівчинкоя. Але ѐкщо дівчинці пощастило, і вона вже знайшла собі нову
родину, ѐка готова забрати її з лікарні, то другий маляк досі залишаютьсѐ
покинутим, і це жахливо. Малѐтко хворе на синдром Дауна та маю уроджену
ваду серцѐ, але це не завадило йому із зацікавленнѐм роздивитись кожного з
нас. Звичайно, хлопчик, ѐкому ще не маю й місѐцѐ, не розумів, хто ми і що
відбуваютьсѐ, але блакитні оченѐта щиро посміхались, тільки-но хтось із
ліцеїстів починав говорити до нього, брав на руки.
Кожен із нас був глибоко вражений зустріччя з малѐтами.. Неможливо в
декілька речень описати, ѐкі змішанні почуттѐ нас спіткали. Це і радість від
спілкуваннѐ з маленьким сонечком, і пошана до лікарів та медсестер, ѐкі
доглѐдаять своїх крихітних паціюнтів, і разом з тим – сум від того, що у
нашому світі досі ю місце покинутим, хворим, беззахисним…
Кошти, ѐкі ми збирали усім ліцеюм, були витрачені на закупівля
найнеобхідніших діткам речей. Ми відвезли їх до відділеннѐ, віддавши
лікарѐм, а до себе, у рідний ліцей, привезли дещо інше, таке, що ніде і не за
ѐкі кошти не придбати: світлі спогади, цінні думки, досвід спілкуваннѐ із
немовлѐтами та рішучість змінявати на краще становище знедолених, без
вини ображених.

Ми висловляюмо надія, що кожна покинута дитина знайде собі родину,
кожна хвора – ѐкнайшвидше одужаю, а ми зможемо і надалі усіма силами
допомагати тим, хто так цього потребую!
Мірошниченко Марина, 10-А клас

Коли ми зайшли до палати, майже в усіх на очах навернулися сльози. У
палаті нас зустріли два маленьких пацієнта –
дівчинка та хлопчик. Діткам лише по кілька місяців від народження. Ліцеїсти
привезли подарунок від Святого
Миколая – одяг, іграшки, памперси. Відчуття були змішані: з одного боку ми
раділи, що наш ліцей має змогу
допомагати тому, хто потребує цього, а з іншого - ставало дуже сумно. На
згадку приходять слова невідомого автора:
«Ми від щирого серця бажаємо всім маленьким мешканцям сиротинців
якомога скоріше відчути родинне тепло!»
Федун Еліна, 9-А клас
Допомагати дітям дуже благородна справа, тому я дуже вдячна ліцею, що він
надає нам таку можливість.
Сподіваюся, що кожна дитина знайде сім′ю, котра буде віддавати усю любов
та турботу цим немовлятам.
Шевченко Руслана, 10-А клас

Правові змаганнѐ
9 груднѐ у нашому ліцеї відбувсѐ брейн-ринг з
правознавства з нагоди свѐткуваннѐ Міжнародного днѐ прав
лядини. У грі брали участь команди ліцеїв нашого міста:
Ліцея інформаційних технологій, Дніпропетровського
обласного ліцея фізико-математичного профіля при ДНУ,
Українсько-американського
ліцея
при
НГУ
та
Дніпропетровського обласного медичного ліцея-інтернату
«Дніпро».
Початком брейн-ринга стало жеребкуваннѐ. Післѐ наради
журі і оголошеннѐ переможців першої гри між фізикоматематичним та українсько-американським ліцеѐми черга
дійшла і до медичного ліцея "Дніпро", суперником ѐкого
виѐвивсѐ Ліцей інформаційних технологій. Цікаві та зовсім
не прості питаннѐ змусили команду працявати швидко і
злагоджено, що і принесло нам перемогу у цьому
протистоѐнні. До речі, під час суддівських нарад учениці
нашого ліцея Мусійко Руслана, Мацигайло Єлизавета,
Побережна Маргарита і Кицѐ Іванна виконували чудові пісні,
серед ѐких була і наша уляблена "Лицейское братство".

Третій бій відбувсѐ між командами, ѐкі програли у
попередніх двох, тобто бій за третю місце. В ньому перемогла
команда ЛІТу.
І ось, нарешті, вирішальна гра – бій за перше місце між
командами медичного ліцея та американського ліцея!
Напруженість, зібраність, уважність учасників відчувалисѐ
майже фізично. Спочатку суперники здобули однакову
кількість балів, але вирішальним стало питаннѐ щодо руху
пішоходів та велосипедистів відносно транспорту. Саме воно
дало нашій команді один бал, ѐкий привів нас до перемоги у
брейн-ринзі!
Ми висловляюмо щиру подѐку усім учасникам та шановним
суддѐм ціюї, беззаперечно, важливої длѐ нас гри, у ѐкій ми
отримали цінний досвід та покращили свої знаннѐ з
правознавства та історії.

Мірошничен-ко Марина, Підгребель-ний Дмитро, учні 10-А
класу

Зима

Зимова казка

А зима придет совсем неслышно,

На дворі хуртовина заміта,

Раскрываѐ двери в Новый год,

Пожовкле листѐ з дерева зрива,

Светлуя нам веру принесет,

Зимовий вітер все кружлѐ навкруг,

Одарѐѐ всех лябовья свыше.

Мій дім бентежить бурѐ й лятий дух.

Тонкий лед опѐть на реку лѐжет,

Білѐ вікна сиджу, читая,

Снег засеребрит дорогу вдаль,

Лиш іноді у далеч споглѐдая,

Заблестит прозрачный, как хрусталь,

Зимовий цар гіллѐ все загибаю,

Заморозит зло, добро развѐжет.

І на вікні малянки залишаю.

Разожжет в душе твоей огонь,

Вже пізній час, дванадцѐта година

Сам - холодный. Впрочем, это ль важно?

Прийшла пора чаклунству завітать,

Снег опуститсѐ, сверкаящий и влажный,

Великі кнѐзі з зорѐного неба

На твоя раскрытуя ладонь.
Мірошниченко Марина, 10-А

Зійшли до нас, щоб радість дарувать.
Чаклуять бурі, заметілі,
А потім снігу вирішить додать,

Щоб коли сонцѐ промені спускало,
Небачену красу уранці зустрічать.
В зимову казку ніби потраплѐя,
У казку, де навколо пелена,
Де ѐнгола на земля зустрічая,
Де все сіѐю полум'ѐм життѐ.
Павляченко Тетѐна, 11-В

Зима
Коли на вулиці метелицѐ кружлѐю,
Коли мороз пронизую тіла,
Тоді холодний вітерець літаю
І кличе дітвору поринуть у свѐта.
Зима, ѐка зима, - прозора, чиста, сніжна,
Ти холода царицѐ, покірна і сумна.
Тебе боїтьсѐ ляд, твої обійми ніжні,
Навіщо ти метеш, вся земля обійма.
Але ж радіять діти, а з ними їх батьки,
Всі водѐть хороводи та ставлѐть ѐлинки.
Зима несе всім щастѐ, несе вона сніги,
Так де ж наш сніг, проклѐттѐ! Де всі сніговики?
Нехай зима і далі дарую вам казки
І кожен рік приносить усім свої дари.
Фірсова Ніна, 10-А

Зима
Прийшла вже очікувана нами зима,
Усяди кричать дітлахи жартома.
Засніжені всяди будинки, дахи,
Не чути веселих співів птахів.
Клопоти, турботи, метушливі роботи,
Зайнѐті ляди наші достоту.
Подарунки, ѐлинка і стіл вже готові,
Аромати усяди такі вже зимові...
Новорічного настроя нам не позичать,
А значить потрібно вже рідних вітать!
Бажаймо здоров'ѐ, наснаги, краси,
Успіх свій до тріумфу нести.
Завжди й усяди перемагать,
Негоди і злиднів ніколи не знать!
Шевченко Руслана, 10-А клас
***
Зимний ветер, летний зной Все приходит к нам порой.
Кто-то верит в чудо, сказку,
Кто-то ищет чья-то маску.

Чуда ждет, раскрыв свой рот
Сердцем верит, что придет
Добрый старый толстѐчок,
Принесет большой мешок
Сладостей, подарков
И зимой нам станет жарко.
Станем в дружный хоровод,
Запоем про Новый год.
Бой курантов лишь услышав,
Мы нальем бокалы,
Зазвенит в тот миг хрусталь,
И наполнитсѐ весь зал сказкой новогодней
Завтра и сегоднѐ.
Агафонова Анастасіѐ, 11-В класу

● Норвежець Ян Ревсдал пережив найдовшу зупинку серцѐ у світі. На
риболовлі, в грудні місѐці, він впав за борт, післѐ чого температура його тіла була
всього 24 градуси, серце не витримало і зупинилосѐ на цілих 4 години. Однак післѐ
підкляченнѐ його до апарату кровообігу Ревсдал почав одужувати.

●В 1980 році була вимірѐна найбільша температура тіла. В Атланті, штат
Вашингтон, у жителѐ Уіллі Джонса, при надходженні в клініку температура тіла
становила 46,5 градусів! Але, на щастѐ, все обійшлосѐ, і через 24 дні Уіллі уже
виписали.
●А ось найдовша зафіксована операціѐ тривала близько 96 годин. Цѐ операціѐ
проводиласѐ з видаленнѐ кісти ѐючника. До проведеннѐ ціюї операції вага жінки
становив 280 кілограм , проте післѐ неї вона стала важити 140!
●Загальна вага бактерій, що живуть в організмі лядини, становить 2
кілограми.
●У головному мозку лядини за одну секунду відбуваютьсѐ 100 000 хімічних
реакцій.

У наступному номері читайте:
 Твори учнів
 Новини та події у ліцеї
 Цікаві факти з біографії відомих лядей та багато іншого!
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