
З 24 грудня  2016 року по 10 січня 2017 року  
в ліцеї проведені зимові канікули 

 
 Відпочиваємо гостинно 

 

Новорічна казка «Бременські музики» 
 

У ліцеї є добра традиція: в канун Нового року учні 11-х класів представляють 
новорічну казку. Цього року казка «Бременські музики» вразила всіх присутніх 
своїм музичним змістом та учасниками. Кожен клас залучився до підготовки 
казки, підготувавши новорічні музичні композиції. Вчителі ліцею своїм 
прикладом показали, що Новий рік – це свято для всіх, як для дорослих, так і для 
дітей, та подарували музичну композицію ліцеїстам. 

Переглянувши казку, всі присутні отримали подарунок, а найбільшим 
подарунком наприкінці року став кубок «Креат-івушка» за підсумками І семестру, 
який отримала група 9-1 (куратор Клачкова Марія Антонівна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпочиваємо спортивно. 
 

Новорічні змагання з боулінгу 

 

28.12.16  група 8-2 зустрічала Новий рік у ТРЦ «Приозерний» за веселими та 
запальними змаганнями з боулінгу. 

Дівчатка змагалися між собою, з хлопцями. А на закінчення влаштували 
особисту першість. Серед дівчат найкращий результат показали Кружиліна Саша 
та Брильова Софія, а у хлопчиків особисту першість здобули Собакарь Данило і 
Рудовіл Єгор. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активний відпочинок на канікулах, що може бути кориснішим перед 
напруженим захистом науково-дослідницьких робіт? 

04 січня учні групи 11-2 відвідали спортивно-розважальний центр «Лавина». 
Ліцеїсти із задоволенням прийняли участь у зимових розвагах – катанні на 
лижах, санчатах та тубах. 

 

 
 

 

 

Відпочиваємо змістовно. 
 

Відкриття районної ялинки 
 

Канікули саме той час, коли є багато можливостей для різноманітного 
відпочинку після  напруженого навчання протягом  семестру. Учні групи 9-1 
полюбляють разом відвідувати театри і кінотеатри. 28 грудня ліцеїсти 
переглянули фільм «Слуга народу» і були глибоко вражені як сюжетом стрічки, 
так і грою акторів. А останній монолог Президента (у виконанні актора В. 
Зеленського) став поштовхом для бурхливого обговорення проблем сьогодення, 
примусив замислитися над майбутнім нашої Батьківщини. 

Цього ж дня ліцеїсти  групи 9-1 стали учасниками розважальної програми, 
присвяченої відкриттю районної ялинки на житловому масиві «Сонячний». На 
відкритті було присутнє керівництво Амур-Нижньодніпровської районної у місті 
Дніпрі ради, до присутніх з новорічними привітаннями звернувся голова 
районної ради Пермяков О. О. 

Підлітки із задоволенням брали участь у різноманітних конкурсах, 
переглянули новорічну  казкову виставу і по-дитячому зраділи новорічним 
подарункам. 

 

 

 

 



Новорічні канікули у Львові! 
 

26-28 грудня для вихованців груп 8-1 та 9-2 фінансово-економічного ліцею 
було організовано екскурсію до славного м.Львів. 

Основною метою екскурсії стало вивчення історичних пам’яток, музеїв, 
зокрема: храмів, костьолів та церков, замка Потоцького, Будинку вчених; 
виявлення історико-культурних особливостей і традицій західних українців. 

Найбільше юних ліцеїстів вразили собор Юра, Високий замок, ратуша, Будинок 
учених, музейна експозиція «Корони світу», театр опери та балету й відомі на 
весь світ львівські копалини. Вразив своєю величністю й органний зал. 

Крім пізнавальної діяльності, учні під час експедиції мали змогу добре 
відпочити, знайти нових друзів і отримати нові, безперечно приємні враження та 
емоції. Цьому сприяли краса зимового Львова, історична та духовна атмосфера 
місць, які відвідали учні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Відпочиваємо творчо. 

 

Майстер-клас «Малюємо кавою» 
 

04.01.17 в ліцеї відбувся цікавий, захоплюючий захід: майстер-клас «Малюємо 
кавою». Група 8-2 перетворилась на художників, які під керівництвом 
досвідчених майстрів малювали кавою. 

Творча атмосфера, демократичне спілкування, запах кави сприяли розкриттю 
особистих талантів кожного учасника. 

Задоволення отримали і учні, і представники молодіжної громадської 
організації «Арт-МОСТ» - викладачі кафедри архітектури  Дніпропетровського 
Металургійного технікуму Бекмурзіна Юлія та Матвієнко Валерія. 

 

 


