№5 (60)
27 лютого
2010 р.

Улюбленого директора Журавель Тетяну
Олексіївну із днем народження. Бажаємо
щастя, здоров’я, успіхів у роботі, творчої
наснаги, більше терпіння, щоб з усіма нами
справлятися.

Ліцеїсти

LIVE

Знову в нашому ліцеї свято. Тепер вже ми проводжаємо Старий Новий Рік. За старою
традицією слов’янського народу, молоді люди співали колядки. І цього року, враховуючи те,
що відмітити Новий рік серед дружнього кола ліцеїстів не вийшло, за ініціативою
педагогічного та учнівського колективу, ми 14грудня 2010 року зібралися і заспівали
колядки. Вони були найрізноманітнішими: в когось – про народження Христа (10-А), хтось
співав колискову для того, щоб Ісусу добре відпочивалося тощо.
Особливо примітними на цьому святі були дев’яті класи. Вони єдині, хто спромігся
переодягнутися в українські народні костюми. Ось, наприклад, 9-А клас заспівав колядку.
Під час цієї музичної композиції вони тримали Віфлеємську зірку, виготовлену власноруч,
самі
ж
були
одягнені
поноворічному, додавши до свого
одягу часточки ялинкового дощику,
що
прикрасило
їхню
сумну
пісеньку. Примітним у їх виступі
також було те, що в їхньому складі
співали хлопці, що є великою
рідкістю у нашому ліцеї.
Ще
одним
яскравим
виступом відзначився 9-Б клас.
Їхній
чудовий
спів
супроводжувався витонченою грою
на
скрипці.
Це
було
так
зворушливо. Присутні заслухалися
звуками
цього
музичного
інструменту настільки, що слова тут
просто були зайвими. Але дівчата,
які вийшли на нашу, швидкоруч влаштовану, сцену, стояли там не заради прикраси. Вони
чудово проспівали пісню. Вони, дівчата, намагалися створити образ справжніх українок, для
чого вони і заплели у свої волосся
стрічки, одягнули червоні живописні
бабусині платочки та взулися у високі
чобітки.
На цьому щирому домашньому
святі виступали ще й 10-ті й 11-ті класи.
Найкращими серед них виявився
11-А клас. Вони вже не вперше
виконують пісні на сцені, тому вони
трималися впевнено. Дівчата 11-А класу
– звичайні, просто, мабуть, трішки краще
організовані, ніж інші. Відкрию вам
таємницю,
вони
вчили
слова
безпосередньо перед виступом, а сам
виступ цілковита імпровізація, бо учням
цього класу ніколи було готуватися до вечора, адже вони дуже заклопотані різними
олімпіадами, конкурсами, підготовкою наукових робіт тощо. Їхній виступ сподобався всім,
саме тому вони і вийшли переможцями у цьому конкурсі колядок. Ми, учениці 11-А класу,

вважаємо, що наш гарний виступ залежав не тільки від нашої постави на сцені, не тільки від
гучності наших голосів та розуміння слів, яких співаємо, а й від творчої майстерності нашого
вельмишановного Сергія Івановича, який обирав для нас пісню. Його вибір був запорукою
нашого успіху.
Але все ж таки, хоч наш клас і вперше зайняв перше місце на подібному конкурсі, та
ми розуміли, що все ж таки переможцями цього вечора були дев’яті класи, саме тому ми і
віддали їм свій солодкий приз, адже таких перемог дістанемо не один раз у житті. Тому хай
цей символічний подарунок послугує початком успішної «кар’єри» для дев’ятих класів, бо в
них попереду ще чотири важких роки навчання у ліцеї.
Тож, мої вітання переможцям цього вечора.
Хай щастить!
Вдалих вам початків та з новорічними святами вас!
З вами була Гутіна Олександра,
учениця 11-А класу
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Подвійна сила існує у нашому повсякденному житті, в яку вірять
небагато мешканців сірого сьогодення. «Лікар, який лікує душі, сам не може
бути бездуховним». «Віра в силу душі не може стояти осторонь від людини».
Ці дві філософські величини були поєднані в один календарний день, і
світський, і церковний. Хрещення Господнє. Богоявлення.
Майбутні цілителі лікували свої душі в театральному храмі, долучаючись
до перлин істини, правди, людських цінностей і чеснот. «На полі крові» (так
називалося мистецьке дійство у драматичному театрі ім.Тараса Шевченка)
побувало понад 100 вихованців ДОМЛІ «Дніпро» 19 січня 2010р.
Незабутнє враження залишилося в душах юнаків та дівчат. Якщо додати
глибокий зміст постанови, чудову та пронизливу гру акторів, своєрідну
атмосферу давнини, ми отримаємо еліксир вічної правди життя, віри в
справедливість. Жадоба до грошей, обману, наживи не змогли і не зможуть
затьмарити світле чисте людства. Їхні миті життя короткі.
Іуди існують, але світло життя, краси та правди перекривають їхні темні
помисли і діяння. Як промені Галілео, як сонце темряву, як правда неправду, як
мудрість неуцтво. Хвилини вистави занурили нас у минуле, але чи так далеко
ми відійшли від того минулого – вирішувати кожному самостійно.
Ліцеїсти щиро вдячні за організацію та проведення цього заходу. Перш за
все, дякуємо адміністрації ліцею та театру за чудову виставу, що дала змогу
замислитися над вічними проблемами.
Католик Лілія, учениця 10-А класу
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Поздравляем вас с наступившими новогодними праздниками. Желаем здоровья, удачи во всех
делах, успешных дней и красивой жизни. Этот новый год белого тигра должен принести вам
множество хороших новостей, силы и материального благополучия.
Говорится: как встретишь Новый год – так его и проведешь! Чтобы все наши пожелания
сбылись, нужно достойно провести старый 2009 год и проанализировать все дела.
Итак… 2009 год был насыщен множественными делами и разносложными событиями.
Именно для наших новых членов семьи (лицеистов) было поступление в лицей, для ветеранов выпускной год, который принес множество изменений, для всего лицея – карантинные недели и их
отработки. В 2009 году лицей был занесен в …………… Достойно выпустил медалистов и
отличников внешнего тестирования. Ольга Соловьева получила 200 баллов по двум предметам.
Думаю, это есть показатель упорного труда лицейского коллектива, и нам есть на кого ровняться.
Вспомним, как проходили последние дни в лицее перед Новым годом. Ученики вышли с
карантина и начали догонять упущенное: писать контрольные срезы, сдавать темы и доклады. В
течение дня могли писать аж два среза! Это большая работа. Но даже такие трудности, как
КАРАНТИН не смогли помешать встретить Новый год с хорошим, праздничным настроением.
Мы вернулись после длительного отсутствия в яркий, празднично украшенный лицей. К
каждому классу
в
гости
на
урок
приходил Дед Мороз
и
Снегурочка
с
«музыкальными»
помощниками. Была
спета
песня
–
поздравление,
рассказаны стишкистишата.
Такой
сюрпризпоздравление
для
лицеистов
подготовили учителя,
соскучившиеся
за
полтора месяца по
своим
ученикам.
Дедушка Мороз, роль
которого
исполнял
всеми
любимый
Артем
Евгеньевич,
раздал подарки, а
Снегурочка,
Юлия
Сергеевна, поздравила красочными стихотворениями. После чего была небольшая фотосъемка с
нашими новогодними гостями.
Именно так мы, семья медицинского лицея, с хорошим настроением встретили Новый 2010
год, год Белого Тигра!
Вспоминала Плысенко Юлия,
ученица 11-А класса
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Учні нашого ліцею не тільки відпочивали на зимових канікулах, а й приймали активну
участь у спортивних змаганнях міста. Так двоє учнів 11-Г класу Чекурда Дмитро та
Чебаненко Катерина, учениця 11-Б класу Гаджиєва-Голентовська Ганна та учень 9-В
класу Добровольский Владислав приймали участь у відкритій першості з бадмінтону
серед учнів загальноосвітніх шкіл. Змагання проводились на базі середньої школи
№ 148, серед команд юнаків та дівчат окремо.
Незважаючи на те, що у учасників змагань вже є багатий досвід гри у бадмінтон та
високий рівень підготовки, наші учні гідно себе показали та не осоромили себе і
добре ім’я ліцею. Вони проявили вольовий характер та бойовий дух!
Репортаж Чебаненко Катя
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День закоханих… Яке це чудове свято!
Наш ліцей кожного року готує концертну програму, присвячену цьому святу. Ось,
наприклад, коли я була у дев’ятому класі, наш ліцей запросив учнів ліцею інформаційних
технологій завітати до нас. Тоді й відбувся конкурс «Найкраща пара». Ми разом з ЛІТом
відсвяткували цей день закоханих. Щодо минулого року, то тоді також проходив конкурс
задля об’єднання закоханих сердець. Пам’ятається мені, що найкращою парою обрали
Іцковича Влада та Єршову Марину, що було дуже цікаво, адже він навчався тоді ще в 9му
класі, а Марина – вже в 10му.
А цього року наш ліцей вирішив провести напередодні дня закоханих концертну
програму «Зірковий дует», за аналогією до російської програми «Две звезды». Цей святковий
концерт вели наші чудові, тепер вже постійні ведучі: Воловецький Антон, Вінніков Антон,
Мисюра Анастасія, Саватєєва Лариса.
Зірок того вечора було багатенько. Це і постійні наші зірки Кириченко Світлана,
Гутіна Олександра, Саватєєва Лариса, Широян Асмік, Мисюра Анастасія, та й нові, щойно
запалені зірочки, а саме Гриневич Анастасія, Баранова Анна тощо.
Першими на сцені виступили учениці 10-Акласу, які заспівали чудову пісню Філіппа
Кіркорова.
Відкривали
конкурс
маленькі, але вже знайомі нам
«зірочки»,
учениці
9-Б
класу
Гриневич Анастасія та Ляліна
Анастасія, що заспівали пісню. Журі
дуже схвально оцінило цей виступ, за
емоційність, акторську гру. Ці
дівчата були одягнені як маленький
хлопчик і дівчинка, що дуже
підходило до їх пісні. О.С.Пушкін
був правий: «Коханню всі віки
покірні».
Потім вийшли на сцену
учениці 10-Б класу, які також добре
знайомі кожному з нас через постійні
виступи
на
сцені.
Це
були
Омельницька Аня та Сиротенко Альона. Вони
виконали всім відому стареньку пісеньку
«Музыка нас связала». Дівчата на сцені і
справді були схожими на групу «Комбінацію»
у тодішні роки. І цей виступ сподобався
нашому журі.
Наступними на сцену вийшли учениці
11-Б класу Мисюра Настя та Широян Асмік.
Вони виконали чудову пісеньку про кохання на
англійській мові «I am alive», яку колись
виконала Ані Лорак. Ця лірична пісня
супроводжувалася комічним вальсом на
задньому плані.
Наступними на сцену вийшли дівчата
11-Г класу Кириченко Світлана та Саватєєва Лариса. Вони завели зал своєю пісенькою, яку

виконує Наталя Корольова. В них був
дуже добре поставлений номер, вони
цікаво обіграли зал очікування
коханого. Але до повної перемоги їм
також чогось не вистачило.
Передостанніми
на
сцену
вийшли учениці 10-А класу, які
заспівали «Сорочинський ярмарок»
українською мовою. В них гарно
витанцьовували два хлопця та дві
дівчинки на задньому плані. В
українських
костюмах,
щирою
українською мовою, весело, завзято,
передали настрій ярмарку. Тож виступ
був неповторним, адже заспівали нам
цю чудову пісеньку учениці 10-А класу.
І останніми на сцену вийшли учениці 11-Акласу. Вимкнене світло. Повна тиша.
Тремтячим голосом Аня Баранова намагалася проговорити чудові слова з Біблії:
«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ, хотя и пророчества прекратятся, и все
языки умолкнут…»
Стих і її тремтячий голос. Роздаються перші звуки гітари. Трохи не досконало, але все
ж таки неперевершено. Виходять люди із запаленими свічками. Сумний і ліричний голос
Олександри, тобто мій голос, звучить і тремтить, але це мало кому помітно, і прекрасні слова
про вічне кохання, про стремління бути з коханою поруч навіть тоді, коли вона померла,
наповнюють весь зал якимось неперевершеним відчуттям. Прекрасним було навіть те, що не
було видно облич, що не було видно силуетів, це своєрідний метод узагальнення цієї
проблеми для всіх. Адже кожний з нас, досягаючи сімнадцятиліття, втрачав і знаходив своє
кохання. Можливо, це не було коханням, але все ж таки, ми віримо, що це почуття було
справжнім. Мабуть, кожен з вас, сидячи у тій аудиторії, спромігся вдуматися в ті слова, які я
намагалася чітко донести до кожного з вас, і зміг згадати свою кохану чи коханого…
Мені хотілося, щоб було
так…
Але всі ми різні, мабуть,
комусь і не сподобався цей номер,
але все ж такі журі визначило
переможцями цього конкурсу саме
11-Аклас. Я вважаю, що ця
перемога
належить
цілковито
організатору
та
головному
виконавцю цього номеру, а саме
Барановій Анні, яка витримала всі
перешкоди на своєму шляху, лише
для того, щоб цей номер побачили
ви.
З вами була Гутіна
Олександра,
учениця 11-Акласу
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