Нарешті на заняття!!!
ЖИТТЯ продовжується...

ВІТАННЯ

День 19 жовтня увійшов у світову історію як день відкриття Царськосельського ліцею. Минуло 198 років з того часу. Щорічна традиція відзначати це свято в
освітніх закладах, що з гордістю називають себе ліцеями, є важливою подією в
житті й нашого медичного ліцею-інтернату.
22 жовтня 2009 року Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат
«Дніпро» - асоційована школа ЮНЕСКО в Україні, відсвяткував своє
шістнадцятиліття. Вирішили відзначити таку дату без урочистостей, помпезності, а
провести свято затишно, по-домашньому.
Відомо, що в нашій країні справжнє повноліття наступає з 18 років, але саме в
шістнадцятирічньому віці всі ми отримуємо державний документ - паспорт, стаємо
дорослими і більш свідомими. Як у кожного громадянина України є паспорт, так і
наш заклад презентував свій документ, над створенням якого працювала творча група педагогів та учнів.

Всіх присутніх привітала зі святом директор Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро», доцент
ДДМА Тетяна Олексіївна Журавель і
зазначила, що за 16 років свого існування
ліцей став одним з провідних закладів
області, в якому створені всі умови для
всебічного розвитку талановитої молоді це і творчий педагогічний колектив, і сучасна матеріально-технічна база, і
належні умови утримання приїжджих
учнів. З березня 2001року ліцей асоційована школа ЮНЕСКО в Україні,
підтримує творчі зв’язки зі школами
інших країн, учасник і призер
Міжнародного освітнього Фестивалю
GEF-2005 (Сан-Ремо). Гордість ліцею –
це його учні, які перемагають на
олімпіадах, турнірах, творчих конкурсах,
стали
призерами
обласних
та
Всеукраїнських рівнів конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН. Тетяна Олексіївна подякувала всім тим, хто допомагає ліцею і
розуміє важливе соціальне завдання закладу, яке він виконує, і побажала всім здоров’я і
щасливої долі.
На свято прийшли наші випускники, нинішні студенти Дніпропетровської медичної академії. Від імені всіх випускників 2009року, які вдячні своїм викладачам за
здобуті знання, бо завдяки ліцею теперішні студенти медичної академії стали ближчими до своєї благородної мети – стати лікарями, щоб професійно допомагати людям,
привітали ліцей, педагогів й працівників Влад Штепа, Ганна Шкутенко, Ольга Соловйова.
Кожного року ліцей відкриває нові таланти. Цьогорічний концерт показав, що
учні мають не тільки високий рівень досягнень у навчанні, а й чудово співають, танцюють і жартують. Вокальна група ліцею «Чарівниця» виконала пісню «Україночка»,
сповнивши душі й серця учнів теплом українського сонця, терпким ароматом степових трав і визнанням власної значущості для свого народу, адже ми – майбутнє нашої
країни.
Вчителем історії та географії А.Є.Михайличенком була проведена вікторина, під
час якої учні дізнались більше про історію ліцеїв та розвиток ліцейського руху.
Учениця 9-А класу Похиленко Маргарита з сестрою Дашею порадували присутніх іспанським танком, що являв собою дивовижний спалах кипучої енергії й грації, пристрасті та ніжності. Серед ліцеїстів є такі, що добре грають на різних музичних інструментах і мають певну освіту. Так, Мілова Анастасія показала чудові здібності гри на
скрипці і нагадала всім про безсмертну композицію гурту «Beatles» «Yesterday». Найліричнішим було привітання – романс «Ночь светла» у виконанні нашого музичного

керівника Сергія Івановича Забарного та вихователя Анни Феодосіївни Коряжкіної.
Запам’яталися всім виступи – музичні привітання ліцею у виконанні Ляліної Анастасії,
Кириченко Світлани, Широян Асмік. На завершення була виконана пісня «Віват ліцей».

А й справді, ліцею, живи ще багато-багато років

Віват, тобі ліцею!
Гутіна Олександра,
Кречетова Ірина,
учениці 11-А класу

ВІТАННЯ

Привіт, малеча! Ну і як вам наш заклад? Ви вже усвідомили, що у ліцеї особливе навантаження. Але ж воно так просто не проходить. У майбутньому це обов’язково вам принесе користь. Хочу побажати вам стальних нервів, успіху на зрізах, витримки тощо.
З повагою В.Білий
Вітаю вас, малі! Ви тепер одні з нас... Як говорив відомий В.І.Ленін:
«Вчитися, вчитися, вчитися!». В цьому навчальному році більше нічого й
не потрібно...
Аня Голентовська
Привіт всім, хто вступив до нашого ліцею! Навчайтесь добре, не тероризуйте вчителів. У вас все буде тепер добре. Бажаю вам прожити цей
рік у ліцеї гідно. Успіху!
Валерія Шелест
Привіт! Тепер ви вже ліцеїсти. Я вітаю вас зі вступом до ліцею. Повідомляю, що ні в якому разі не варто послабляти зусилля. За роки, проведені в ліцеї, вам прийдеться багато попрацювати, але це піде тільки на користь. Поважайте ліцей, учителів, товаришів. Тримайтесь, буде нелегко...
Аня Зінченко
Привіт!!! Якщо ти читаєш це, значить ти ліцеїст. Тебе можна привітати, тому що ти став на вірну путь у своєму довгому житті. Не забувай: вступити й закінчити – це різні речі!!! Так що працюй, працюй і ще раз працюй. Успіху!
Вітя Мартинюк
Люди! Вчіться дуже добре, а то самі ж потім будете мати проблеми.
А ще не заважайте 11 класам...
Інкогніто
Я вам хочу
побажати багато терпіння, тому що витримати
«скажений» ритм ліцею непросто.Позитивного настрою. Успіхів на зрізах.
І щоб ви не забували про вільний час та відпочинок.
Соня Щербина

ЗНАЙОМСТВО

День за днём, год за годом мы перелистываем страницы книги «Жизнь». Светит ли
солнце радости над жизненным горизонтом, или надвигается туча печали – все оставляет свой
след на ее страницах. Весна этого года стала для меня началом нового раздела в этой книге,
потому что, закончив девятый класс в родной школе, пришлось сказать «Прощай» беззаботному детству, веселым школьным будням. Вдали уже горит звездочка надежды, указывая правильный путь по жизненному лабиринту, в котором самое главное - проявить себя. Дорог много, их пересекают большие и маленькие тропинки. Одна из них привела меня в медицинский
лицей.
Жизнь нас зовет к новому, неизведанному. Под ее аккорды мы идем туда, где светит
солнце правды, где каждый сможет достичь своей цели. Главное – не оступиться, не упасть на
жизненном пути, правильно выбрать профессию, приложить максимум усилий для того, чтобы стать хорошим специалистом.
Для меня обучение в лицее – первая ступенька в достижении жизненной цели. Правильно выбранный путь напоминает о ценности каждой прожитой минуты, пробуждает в
сердце стремление к добру, согласию, любви, справедливости и милосердию. Как хочется, чтобы
каждый житель планеты стремился сделать что-то полезное ближнему, протянул руку поддержки и подставил в беде плечо. Мне кажется, что важно: не сколько ты прожил, а какой
след после себя оставил. Поэтому необходимо долго и настойчиво работать над собою, потому
что ты и только ты имеешь право выбирать свой жизненный путь. Именно обучение в лицее
поможет мне реализовать внутренние порывы и золотыми буквами начнет новый раздел в
книге «Жизнь».
Свой жизненный путь я хочу пройти с достоинством, чтобы все мною гордились. Я
дала себе слово, что никогда не подведу учителей, родителей, одноклассников, потому что я Лицеистка.
Иванова Анна, 10-Б класс

НАМ ПИШУТЬ

Не так давно пересматривала старые фотографии. Вот я
– первоклашка. Испуганное лицо, ранец, который держит мама
и бант на голове, едва ли не больше меня самой. Как будто всё
это было вчера. А прошло уже десять лет.
В этом году я последний раз встречала первое сентября в
роли ученицы.
По сути, для каждого моего сверстника этот год является
самым важным, поскольку в этом году решается наше будущее.
Многие из нас приближаются к цели, которую себе поставили.
Каждого ждет сложный, тернистый путь в жизни. И каждый должен этот путь преодолеть. Школа готовит нас к
трудностям, помогает перейти барьер во взрослую, самостоятельную жизнь.
Одиннадцатый класс – серьёзная ответственность, которую несём на своих плечах не только мы, но и наши учителя и
родители. Ведь больше никто не станет заставлять делать то,
что мы сами обязаны.
Если честно, то я не совсем чувствую себя одиннадцатиклассницей, но понимаю, что этот год последний в плане беззаботности. Дальше пойдёт новая жизнь. И как мы в неё вступим,
зависит только от нас.
Ершова Марина, 11-Гкласс

Поетична сторінка
Там, где красное мешается с зелёным,
Тихо полдень превращается в закат.
Солнце путается в полных жизни кронах,
И пылинки с рябью водной говорят.
Каждый вздох и тихий шорох слышны явно:
Так и кажется, что в этой тишине
Сон и Явь, сойдясь, присутствуют на равных,
Грань нашли и путешествуют по ней.
Но не верится, что это всё случайно,
Что собою сами ветви разрослись.
В этой речке и деревьях скрыта тайна,
Корни в ней пустив, они стремятся ввысь.
Может, красный, опалённый солнцем камень
Был когда-то кровью алою залит?
Там, где травы зеленеют, пало знамя
Под обрывки не услышанных молитв.
И теперь цветут душистые волошки
Там, где на земь слёзы падали солдат.
Где беспомощно тонула чья-то лошадь,
По зеркальной глади лилии кружат.
Сколько жертв таких взяла Альма с собою,
Прочь из жизни унося теченьем их?
Голос птиц, что здесь поют, пропитан болью,
А в лесном покое скрыт безгласный крик.
Много ли смертей хранит природа
Под покровом одичавших трав?
И получат ли они свою свободу,
Как награду за бесстрашный нрав?
Баранова Анна, 11-А класс

Канікули — це гарно! Особливо, якщо вони
такі затяжні. ”Додаткові,”- так назвали цьогорічні тритижневі канікули, які було впроваджено
через карантин. Але всьому приходить кінець.
Настають суворі будні ліцейського життя. Ліцеїсти, будьте уважними та здоровими :)
Не пусты слова в куплете, коль в напряге буквари,
В познавательном, том свете, начисляют трудодни…
Всё – каникулы ушли, непременно, попрощались,
Ввысь – на новые круги, за новинками умчались!!!
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