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Весняне вітання
Здрастуй, новий день. Такий самий, як і попередній. Коли встаєш з ліжка,
на вулиці ще темно, і єдине бажання - повернутися під теплу ковдру. Треба
зробити собі каву. Снідаючи, неволею дивишся за вікно. Вітру немає, тому
картина у віконній рамі здаєтьcя непорушною. Але це тільки здається.
Насправді кожний міліметр простору кипить життям. Сонне листя ліниво
починає ворушитися, прокидаючись, ловлячи кожний сонячний промінчик.
Комахи повільно, обережно, поступово прощаються зі своїми зимовими
канікулами, відновлюючи свою копітку працю. Навіть чорнозем
ворушиться, повертаючись до своєї головної задачі - підтримання житття.
І все твоє тіло переповнене якимось зовсім незвичним відчуттям. Таке все
було, але колись дуже давно... А час так швидко минає...
Ох! Так і запізнитись можна! Хапаючи сумку та куртку, вибігаєш у під'їзд. І
тут щось не так: здається, хтось підмів сходи й позбирав павутиння зі стелі.
Ось і вулиця... Ох, як же сліпить очі! Сонце світить надто яскраво, а
маленький живий світ став ще ближче. Повітря свіже як ніколи, а на небі ні
хмаринки. Почав дути легкий вітерець, і все навколо ніби затанцювало.
Хочеться побути тут ще хоч трошки, але час квапить... Та незважаючи на це,
ти, завмерши, стоїш посеред власного двору, забувши про час, про
справи... Як гарно..
Диво перервав якийсь дивний жахливий звук... А, це СМС-повідомлення.
Кому ж то від мене щось треба?... Це мобільний оператор:"Шановний
абоненте... Вітаємо з наступаючою весною... Новий тариф..." Ох! Зачекайте!
Ось і розгадка всієї тієї магії - до приходу красуні-весни залишилось менше
доби...
Заяць Валерія 10-А
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Восьме березня
Свято Восьмого березня – це одна з найсвітліших подій кожного року.
Адже в цей день ми вітаємо своїх мам, бабусь, сестер та вчителів лише за
те, що вони є! В нашій країні це офіційно червоний день календаря –
вихідний, який можна провести зі своїми рідними жінками.
Кожного року в ліцеї святкується Восьме березня. Напередодні цього в
ліцеї зазвичай влаштовується святковий концерт, де вітають усіх наших
жінок-вчителів. Зранку на стенді було розташовано святкові листівки, які
готував кожний клас. Протягом дня учні щиро вітали кожного викладача, а
особливо – класних керівників та директора, адже для кожного з нас це не
тільки вчителі, які дають знання, а найближчі люди, до яких завжди можна
звернутися за допомогою.
Не оминули увагою і дівчат нашого ліцею. Чоловіча половина кожного
класу постаралася привітати своїх однокласниць якомога краще. Хлопці
нашого класу зробили просто неперевершений сюрприз для представників
прекрасної статі: з власної ініціативи вони накрили солодкий стіл і
привітали кожну дівчину з перемогою у певній номінації, таких як «Міс
Чарівність», «Міс Відповідальність», «Міс Посмішка», «Міс Мода», «Міс
Талант» та інші.
Мусіна Яна 10-А
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6 БЕРЕЗНЯ В НАШОМУ ЛІЦЕЇ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ДУБЛЕРА, ЯКИЙ ВЖЕ СТАВ ТРАДИЦІЙНИМ .
УЧНІ 11-Х КЛАСІВ ВКОТРЕ МАЛИ ЗМОГУ ПОБУТИ ВЧИТЕЛЯМИ З БАГАТЬОХ ПРЕДМЕТІВ. У
НАШОМУ 10-А КЛАСІ ДУБЛЕРИ ПРОВОДИЛИ УРОКИ З ГЕОМЕТРІЇ (ШЕВЧЕНКО
ДАША,ЧОРНОБРОВА ВАЛЕРІЯ),ФІЗИКИ (САНІНА НАСТЯ, ЧЕПУРКО САША),УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ (МАТУЗЕВИЧ ПОЛІНА,АГАФОНОВА НАСТЯ). НАМ, ЯК УЧНЯМ, ДУЖЕ
СПОДОБАЛИСЯ НАШІ ВЧИТЕЛІ, ЯКІ ЦІКАВО ТА ДОСТУПНО ВИКЛАЛИ МАТЕРІАЛ. ОСЬ ЩО
КАЖУТЬ ПРО ТОЙ ДЕНЬ ДЕЯКІ З ВИКЛАДАЧІВ-ДУБЛЕРІВ:
МАТУЗЕВИЧ ПОЛІНА: «МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ДЕНЬ ДУБЛЕРА Є ДОЦІЛЬНИМ ЗАХОДОМ,
АДЖЕ ВІН ДАЄ НАМ БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД ВЧИТЕЛЮВАННЯ. ТАКОЖ ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ МИ
ЗРОЗУМІЛИ, ЯКУ ВАЖЛИВУ І ВАЖКУ РОБОТУ ДОВОДИТЬСЯ ВИКОНУВАТИ НАШИМ
ВИКЛАДАЧАМ, ДАЮЧИ НАМ ЗНАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. І ХОЧА ЦЕ ВЖЕ НЕ
ВПЕРШЕ ДЛЯ МЕНЕ, КОЖНОГО РАЗУ Я НАМАГАЮСЬ КРАЩЕ РОЗПОВІСТИ І ПОЯСНИТИ
ОБРАНУ ТЕМУ. І, МУШУ ЗІЗНАТИСЯ, ЩОРАЗУ Я ВІДКРИВАЮ ДЛЯ СЕБЕ ЩОСЬ НОВЕ У
ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ».

НЕПОРОЖНЯ ГАЛИНА: « ДЛЯ МЕНЕ ДЕНЬ ДУБЛЕРА – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЗМОГА
ПОБУТИ ВЧИТЕЛЕМ, А Й ШАНС ПОВТОРИТИ ПРОЙДЕНИЙ МАТЕРІАЛ. ЯК УЧЕНИЦЯ
ВИПУСКНОГО КЛАСУ, Я ОДНОЧАСНО ПРИГАДУЮ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗДАЧІ ЗНО
ТЕМИ. Я ВВАЖАЮ, ЩО ЦЕЙ ЗАХІД Є ДУЖЕ КОРИСНИМ, АДЖЕ НАВЧАЮЧИ
КОГОСЬ, МИ ВЧИМОСЯ САМІ».
АГАФОНОВА НАСТЯ: «ЗВИЧАЙНО, ДНІ ДУБЛЕРА – ЦЕ ОДНА З НАЙУЛЮБЛЕНІШИХ
МОЇХ ТРАДИЦІЙ НАШОГО ЛІЦЕЮ. Я ЗАВЖДИ НАМАГАЮСЯ ВЕСТИ РІЗНІ
ПРЕДМЕТИ, АДЖЕ МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ ВИКЛАДАТИ МАТЕРІАЛ, ЗНАХОДЯЧИ
ПАРАЛЕЛЬНО ЩОСЬ НЕЗВИЧАЙНЕ Й ДЛЯ СЕБЕ. КОРИСТЬ ВІД ТАКИХ ЗАХОДІВ
СУТТЄВА: ПО-ПЕРШЕ, МИ САМІ УТОЧНЮЄМО ДЕЯКІ ПИТАННЯ В ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ ДО УРОКУ ТА САМОГО УРОКУ, А ПО-ДРУГЕ, МИ ПОЧИНАЄМО
РЕАЛЬНІШЕ ОЦІНЮВАТИ ПРАЦЮ ВЧИТЕЛІВ, ПОВАЖНІШЕ СТАВИТИСЯ ДО НЕЇ.
ВОНИ, БЕЗСУМНІВНО, ВІДДАЮТЬ НАМ УСІ СВОЇ СИЛИ, І ЦЕ ТРЕБА ЦІНУВАТИ».
ОТОЖ, МИ ВСІ ГОВОРИМО «СПАСИБІ» ЛІЦЕЮ ТА ЙОГО ПЕДАГОГАМ ЗА ЇХ ТРУД,
ЇХ ВІРУ В НАШІ СИЛИ ТА БАЖАННЯ ЗРОБИТИ НАШІ РОКИ НАВЧАННЯ В ЛІЦЕЇ
ЯКНАЙКРАЩИМИ. ТАКОЖ МИ ВИСЛОВЛЮЄМО ПОДЯКИ НЕПОРОЖНІЙ ГАЛІ,
АГАФОНОВІЙ НАСТІ, МАТУЗЕВИЧ ПОЛІНІ ЗА ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ НАШОЇ ГАЗЕТИ.
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Цього року українські учні мали змогу взяти участь у пробній процедурі здачі Зовнішнього
незалежного оцінювання. Дніпропетровський регіональний центр оцінки якості освіти
надав учням десятих та одинадцятих класів можливість відчути себе на місці абітурієнтів.
Багато старшокласників нашого ліцею одразу зареєструвались на сайті організатора, щоб
взяти участь у процедурі.
21 березня у Дніпропетровській області проводилося ЗНО з української мови та
літератури (як базового, так і профільного рівня), а 28 березня – з хімії або біології на
вибір. Зрозуміло, що саме такі предмети, як профільні, переважно обрали наші ліцеїсти.
Вищі навчальні заклади, наприклад, Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури, Український державний хіміко-технологічний університет, Інститут підготовки
та перепідготовки кадрів промисловості відкрили того дня двері для учнів області, які
висловили бажання пройти пробне тестування. На реєстрацію, яка почалася о 10:15,
потрібно було взяти паспорт або свідоцтво про народження, квитанцію про оплату та
запрошення-перепустку. Були великі черги, але всі встигли зареєструватися та
розподілитись за аудиторіями. Нас тепло прийняли працівники навчальних закладів,
ввічливо поводилися та люб’язно відповідали на всі виникаючі питання. Як і на
справжньому ЗНО, пакети із завданнями відкрили перед нами, в їх цілісності міг
переконатися будь-який із присутніх абітурієнтів. Правила проходження іспитів нам
прочитали вголос. І ось нарешті видали завдання і заскрипіли по паперу десятки ручок…
Хоча можна було після перших 30 хвилин взяти свої завдання та бланк відповідей і піти з
аудиторії, дуже багато учнів сиділи до останнього, щоб зважити свої сили та можливості,
встигнути і уважно заповнити бланк, і поміркувати над питаннями, і написати відповіді на
відкриті запитання.
Це був дуже важливий і необхідний досвід – відчути атмосферу тестування, потренувати
себе та побачити приблизні типи завдань, щоб мати більше шансів добре скласти
справжнє ЗНО. Дякуємо усім ініціаторам цього заходу та працівникам тих навчальних
закладів, які приймали учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання!
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Конференція з екології
28 березня 2015 року в Дніпропетровській медичній академії відбулася чергова
конференція з екології, в якій взяли участь й учні Медичного ліцею Нейбург Валерія, Синя
Дар’я, Кукоба Люба, Мірошниченко Марина, Підгребельний Дмитро та Ковальчук Дарина
під керівництвом вчителя англійської мови Кривонос Ірини Анатоліївни.
Конференція проводилася англійською мовою, учні та студенти підготували доповіді на
найрізноманітніші теми, починаючи з Червоної книги України та катастрофи на
Чорнобильській АЕС і закінчуючи доповіддю про важкі метали та радіоактивні відходи.
Необхідно відмітити, що всі доповіді ліцеїстів були ілюстровані відмінними
презентаціями.
Представники ліцею брали участь у конференції нарівні зі студентами. Вони не тільки
відповідали на питання, але й самі ставили їх, обговорювали проблеми глобального
потепління , альтернативних джерел енергії та інші не менш важливі теми…
В умовах сучасного світу неможливо жити без знання англійської мови та розуміння
сучасного екологічного стану. І з тим, і з іншим учні мали справу на цій цікавій
конференції. Всі учасники цього дійства мали змогу відчути дружню атмосферу, в якій
проходив захід . Журі, до складу якого входили студенти медичної академії, уважно
стежили за доповідачами, ставили їм важкі, але влучні запитання за темою їх доповідей.
Ліцеїсти вже не перший рік беруть участь у цій конференції і завжди показують
відмінний рівень знань. Разом з іншими доповідачами ми навчаємось розуміти іноземну
мову, дізнаємося більше про екологію та захист природи.
Всі учасники конференції висловлюють подяку організаторам цього заходу, адже вони
дають нам можливість покращити свої знання та урізноманітнити їх. Наприкінці
конференції , стомлені, але задоволені учасники отримали чудові дипломи на згадку про
цю подію.

Підгребельний Дмитро, 10-А

У березні 2015 року в Дніпропетровському університеті економіки і права відбулась
олімпіада з біології, математики, англійської та української мов, української літератури та
історії. Я й ще декілька учнів ліцею брали участь у змаганні, яке складалось приблизно зі
100 питань. На роздуми і виконання нам давалося близько півтори години. Через декілька
днів були відомі результати, а ті, кого не було в списках отриманих учасниками балів,
посіли призові місця. Ми дуже зраділи, не побачивши себе серед тих імен, але яке призове
місце? Це залишалося таємницею до нагородження.
І от в четвер 19 березня я та інші переможці разом із вчителями-предметниками біологом Машкіною Тетяною Володимирівною та філологом Катуновою Світланою
Олександрівною - поїхали до університету ім. Альфреда Нобеля. Я, Гудкова Валерія,
Михайленко Дмитро (10-Б), Мірошниченко Марина та Шальський Іван (10-А) посіли
призові місця з біології, а Заяць Валерія (10-А) - з української мови та літератури. В
біології наші ліцеїсти були найкращими, адже в нашому навчальному закладі цьому
предмету приділяється дуже багато уваги, бо це провідна дисципліна для майбутніх
медиків.
Коли ми зайняли свої місця, ректор сказав вітальну промову, нагородження почалось. Від
час церемонії декілька студентів ДУЕПу висловили свої враження щодо навчання в
університеті, спілкування з викладачами тощо. Призи й пам'ятні дарунки нам дуже
сподобались.
Наприкінці заходу нам побажали успіхів у навчанні, в отриманні професії нашої мрії.
Сфотографувавшись на пам'ять, ми пообіцяли повернутися сюди знову наступного року.
В цілому цей захід здався мені гідним, в міру урочистим і, звичайно, дуже приємним.

Будьонна Єлизавета, 10-В

Наш 10-Б клас проводив лінійку, присвячену 201-й річниці з дня народження Тараса
Шевченка та 200-річчю з дня народження Михайла Вербицького. Це дуже визначні для
українців події, адже Т. Г. Шевченко - той самий промінь волі, символ боротьби за
свободу свою та своєї Батьківщини, що не згасає в наших серцях. А М. М. Вербицький видатний український композитор та громадський діяч, автор музики гімну Украіни. Ми
розповіли про їх життя та творчість, про подорож Т. Шевченка на Україну всім ліцеїстам
та викладачам, присутнім на лінійці, бо це те, що повинен знати кожен українець.
Також учні нашого класу проводили на уроці фізики у 10-А класі конференцію на тему
"Нобелівська премія у запитаннях та відповідях": як вона виникла, хто був першим
лауреатом, за які заслуги перед наукою, кому та за що вона видавалася. Не обійшли
стороною й імена українських нобелівських лауреатів. Дізналися багато інформації про
Альфреда Нобеля та його премію самі та ознайомили інших, адже це так важливо ділитися цікавою інформацією зі своїми товаришами. А навчаючись сам, ти навчаєш
інших.
Ми дуже раді, що нам випала честь доповідати про таких видатних людей.
Мілкова Марія 10-Б клас

НАД ГАЗЕТОЮ ПРАЦЮВАЛИ:
•

КУРАТОР – КАТУНОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

•
ЛІТЕРАТУРНІ РЕДАКТОРИ – ЗАЯЦЬ ВАЛЕРІЯ, ШЕВЧЕНКО
РУСЛАНА, МУСІНА ЯНА, ПІДГРЕБЕЛЬНИЙ ДМИТРО, ПОЛЬСЬКА
ТАІСІЯ
•

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР ТА ДИЗАЙНЕР – ФІРСОВА НІНА (10-А)

•

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР – МІРОШНИЧЕНКО МАРИНА (10-А)
•

ІДЕЯ ПРОЕКТУ – ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА МАРИНА
МИХАЙЛІВНА

