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Екскурсія на завод «Інтерпайп – Сталь»

Газета
Дніпропетровського обласного медичного
ліцею - iнтернату «Дніпро»
№ 4 2012-2013 н.р.

Подарунки до дня Святого Миколая
У медичному ліцеї «Дніпро» вже стала доброю традицією щорічна
благодійна акція «Милосердя», в якій беруть активну участь ліцеїсти 9-11
класів.
Мета благодійних акцій, які щорічно проходять у ліцеї – це виховання
у ліцеїстів цієї внутрішньої душевної теплоти, необхідність дати зрозуміти,
що навіть сама можливість допомогти
комусь і її реалізація можуть принести
велике задоволення, можливо, навіть
більше тому, хто дає…
День Св. Миколая - свято, коли
здійснюються найзаповітніші мрії,
свято, яке завжди розмальовує наші
обличчя щирими посмішками, а наші
душі –теплим та незгасаючим вогнем
любові до ближнього.
Цей
особливий
день,
що
розпочинає новорічно-різдвяні свята, наповнений очікуванням чудес та
радощами здійснення мрій, уособлює добро, щедрість і справедливість. З
приходом цього дня кожен із нас очікує на маленьке диво, звершити яке під
силу лише Святому.
Не знаю, як ви, а ми в сім’ї
завжди відзначали це свято. Більше
того, для нас це був навіть більш
важливий день, ніж Новий рік.
Пам’ятаю, як ввечері, лягаючи спати,
ми завжди обговорювали, що ж саме
нам принесе
«Миколайчик» на цей раз.
Зранку, як завжди, нас чекали
подарунки:
цукерки,
мандарини,
іграшки…
Як же це чудово, коли у тебе є сім’я і люди, які постійно про тебе
турбуються. На превеликий жаль, не кожна дитина може розказати про
щасливе дитинство, увагу з боку батьків, а є такі, які навіть не уявляють, як
це мати сім’ю, турботу і ласку.
Ми дізналися, що є багато діток, які так потребують нашої допомоги. Це
дітки - сироти, дітки, батьки яких є наркоманами, або ті, які хворіють на
СНІД.
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Цього разу нам випала честь відвідати малюків. Наші підопічні дуже
маленькі, їм всього від 1 до 3-х місяців, але наші щирі наміри, наші
подарунки такі потрібні для їхнього розвитку і здоров’я.
Як же це чудово знати, що від твоєї допомоги комусь стало
краще…Саме
так… Стало
краще…
Відвідування малюків у
сьомому відділенні
шостої
обласної дитячої клінічної
лікарні формує в ліцеїстів не
тільки
професійні
риси
майбутнього лікаря, але й такі
якості, як співчуття, дбайливе
ставлення
до
дитини,
прагнення огорнути її увагою.
Кожен наш приїзд до цих
діток переконує в необхідності
продовжувати добру традицію
і навідувати дітей не лише в
свята, а й у звичайні дні;
дарувати теплоту, ласку маленьким хлопчикам і дівчаткам, які так цього
потребують.
Ми дійсно замислились над долею цих дітей, що мають в майбутньому
стати повноцінними особистостями. І ми маємо донести це до наступних
поколінь, щоб майбутні батьки
ніколи не залишали своїх дітей,
щоб в нашій країні не було сиріт
взагалі.
Ми з упевненістю можемо
сказати, що зробили хорошу
справу.
Наші
серця
переповнюють любов і радість за
тих, кому змогли хоч трішки
допомогти…
Учні 10-х класів медичного ліцею
- учасники акції «Милосердя»:
Москалець Інна, Фролова Іуліанія, Бойко Ілля, Лихолат Едуард, Остренко
Ігнат, Гаращенко Карина
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Новорічний настрій
Надворі чудова погода: сніжинки
кружляють у вальсі, під ногами
мелодійно рипить сніг, щось ніжно
насвистує вітер, а у повітрі витає дух
Нового року…
Довгоочікуване свято…Новий рік.
Цього разу ліцеїсти поринули у
дивовижний світ казки. Хоча ми всі вже
дорослі, але інколи так хочеться
повернутися у незабутнє, яскраве,
наповнене
казковими
враженнями
дитинство.
І ось, тільки-но обравши яку
казку буде представляти який клас,
всі зайнялися створенням сценаріїв.
Окрім цього, було оголошено
декілька
новорічних
конкурсів:
найкращі
листівка,
іграшка,
прозовий
чи
віршовий
твір,
фото…Немало було учасників, адже
кожен
хотів
проявити
себе
якнайкраще, та й не дарма, бо на
святі за гарні роботи нагороджували
смачними подарунками.
У передчутті новорічного свята дні минали швидко, і настав цей день,
коли ми всі зібралися в аудиторії, аби нас
оповила своїми чарами КАЗКА…
Усі класи виступили дуже добре,
передавши весь настрій та кольористику
своїх казок.
Також на свято завітали Дід Мороз та
Снігуронька, які внесли до новорічної
атмосфери ще більшої яскравості. А
наостанок всіх привітала щирими та
теплими словами Тетяна Олексіївна.
З НОВИМ 2013 РОКОМ!!!
Прудченко Наталія, 11-В клас
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День соборності України
День Соборності України – свято, що
відзначається щороку в день проголошення Акту
возз’єднання Української Народної Республіки та
Західно-Української
Народної
Республіки,
що
відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в
Києві.
Йому передувало підписання (22 січня 1918 р.)
Четвертого універсалу Центральної Ради, яким
Українську
Народну
Республіку
проголошено
суверенною і незалежною державою. ЗахідноУкраїнську Народну Республіку було проголошено в
листопаді 1918 року. Процес об’єднання України
завершився 22 січня 1919 року.
Культурні та ментальні відмінності між
українцями Сходу й Заходу існували завжди, вони
отримали назву "синдром Збруча", однак завжди наші
співвітчизники прагли єдності. Акт возз’єднання УНР та ЗУНР – історичний факт, який
показав безсилля будь-яких спроб роз’єднати український народ, протиставити українців
один одному.
На полях Першої світової війни відбувалося братання Українських січових
стрільців, що воювали у складі війська Австро-Угорщини, та українців-вояків армії
Російської імперії. Згодом усвідомлена необхідність єдності змусила українські західні
регіони до проголошення самостійності з метою возз’єднання з Українською Народною
Республікою.
21 січня 1990 року жителі багатьох населених пунктів по дорозі між Києвом і
Львовом утворили живий ланцюг, відзначивши цю історичну дату. Офіційно в Україні
День Соборності відзначається з 1999 року.
І ось події 2004-2005 років: політичні скандали та фальсифікації, розділення понять
Схід і Захід, сепаратистські настрої Донбасу та сміх на тему ПІСУАР там, де треба
плакати.
Сьогодні час згадати, як було досягнуто єдності тоді, 22 січня 1919 року.
Акт Злуки був глибоко детермінований історично і спирався на споконвічну мрію
українського народу про незалежну, соборну національну державу. Він став могутнім
виявом волі українців до етнічної й територіальної єдності, свідченням їхнього
самоусвідомлення, важливою віхою процесу становлення політичної нації. Ідея
соборності українських земель набула державного статусу, в наступні десятиліття
залишалась об’єднуючим чинником і чи не єдиним спільним положенням програмних
цілей усіх течій національно-визвольного руху. Акт Соборності надав завершеної форми
самостійній українській державі, сприяв подоланню залишків ідей федералізму в
ментальності національної політичної еліти.
Об’єднання мало і практично-політичний аспект, адже обидві держави потребували
концентрації збройних сил та взаємної допомоги для захисту своїх територій від
іноземного військового втручання, яке на той час набуло форми агресії. Важливим є й
факт легітимності завершального соборницького процесу, який передував Акту Злуки.
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Казкова подорож
У січні 2013 року майбутнім випускникам випала чудова можливість
відвідати найсучасніший завод України – «Інтерпайп сталь». Ліцеїстів
зустріли теплим прийомом веселі та привітні екскурсоводи. З самого початку
екскурсії було зрозуміло,
що
це
екологічна
територія.
Спочатку
показали короткий ролик
про
завод
і
дали
спеціальне cнарядження. З
розповіді
екскурсовода
учні
зрозуміли, що це
один
з
найчистіших
заводів не тільки України,
але й усієї Європи, адже
завод використовує одну з
найновіших
систем
очищення. Діти завітали до медичного центру заводу, де їм
продемонстрували приміщення для надання медичної допомоги
співробітникам. Сучасне обладнання і «зелені» технології скоротять
енергозатрати. Це допоможе зробити навколишнє середовище чистішим.
Тому що майбутнє не можливе без «зеленої» економіки. Завод створює сотні
робочих міст. Середній вік робочих-31 рік. Підприємство є найкрупнішою
приватною інвестицією за всю історію України, як незалежної держави.
Учні мали унікальну можливість спостерігати народження
високоякісних сталевих труб з металобрухту. Кожна стадія виробництва
сталевих заготовок, викликає захоплення не тільки розумом та й
професійністю інженерів, але й величчю усіх конструкцій та компонентів
виплавки. Ліцеїстам пощастило на власні очі побачити шлях виходу та
подальшого охолодження сталі.
«Інтрерпайп сталь» - це не тільки завод з виплавки труб, а й територія
на якій знаходяться арт-об’єкти відомого архітектора – Олафура Еліассона,
центральна роботи якої є «Дніпропетровський схід», штучне сонце підняте на
висоту 60 метрів, яке освітлюється в час сходу та заходу. Також були
представленні ще чотири арт-об’єкта,як: «вогняний візерунок», «матеріал –це
рух», «тунель часу» та «Міст роздумів». Великий вклад в розвиток
інфраструктури заводу зробила чудова людина - Віктор Пінчук. Під час
відкриття цього високотехнологічного дива,він сказав,що це тільки
початок…
Ващенко Юлія 11-В клас
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Іменинники грудень – січень
Новицький Владислав – 27.01
Гарбуз Регіна – 07.12
Горбань Олена – 15.12
Лук’яненко Максим – 12.01
Русакевич Вікторія – 20.01
Кулик Олексій – 13.12
Волкова Анастасія – 27.01
Коваленко Ольга – 01.12
Бігунова Анастасія – 14.12
Карнаух Ксенія – 24.12
Лебідь Марина – 28.12
Кобозєва Аліна – 09.01
Мороз Анастасія – 21.01
Комишан Ю. – 5.12
Скубицька К. – 11.01
Чепінога Ольга – 08.12
Левчук Богдана – 14.12
Малков Микита – 22.12
Бовсуновська Катерина – 11.12
Шпирько Дар’я – 05.12
Микулович Христина – 17.01
Хлопова Марія – 23.01

НЕЩАСНОЮ ЧИ ЩАСЛИВОЮ ЛЮДИНУ РОБЛЯТЬ
ТІЛЬКИ ЇЇ ДУМКИ, А НЕ ЗОВНІШНІ ОБСТАВИНИ. КЕРУЮЧИ
СВОЇМИ ДУМКАМИ, ВОНА КЕРУЄ СВОЇМ ЩАСТЯМ. ФРІДРІХ
НІЦШЕ

ЛЮДИ НІКОЛИ НЕ КОРИСТУЮТЬСЯ СВОБОДОЮ, ЩО
МАЮТЬ, ЗАТЕ ВИМАГАЮТЬ ТІЄЇ, ЯКОЇ В НИХ НЕМА. СЕРЕН
К'ЄРКЕҐОР

У

ЖИТТІ КОЖНА ХВИЛИНА КРИЄ В СОБІ ДИВО ТА
ВІЧНУ ЮНІСТЬ. АЛЬБЕР КАМЮ
У ЖИТТІ КОЖНА ХВИЛИНА КРИЄ В СОБІ ДИВО ТА
ВІЧНУ ЮНІСТЬ. АЛЬБЕР КАМЮ

Д

Наше маленьке
царство
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