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Різдвяне віконце 
 
Щорічно в ліцеї проходить Новорічна акція «Різдвяне 

віконце». Учні ліцею власними руками створюють прикраси 

для вуличного декору будівлі ліцею. В цьому році кожна 

група виготовила Різдвяний віночок, який прикрасив вікна та 

створив атмосферу свята як ліцеїстам, так і мешканцям 

мікрорайону. 

 

 

Казковий Новорічний марафон 
 

У ліцеї є добра традиція: в канун Нового року учні 11-х класів представляють 

новорічну казку. Цього року Казковий Новорічний марафон вразив всіх присутніх 

своїми декораціями, костюмами учасників та сценічними образами. Кожен клас 

залучився до підготовки казки, презентуючи новорічні музичні композиції. 

Переглянувши казку, всі присутні отримали солодкі подарунки, які підготували 

батьки групи 11-1. А найбільшим подарунком наприкінці року став кубок 

«Креативушка» за підсумками І семестру, який отримала група 10-1 (куратор 

Клачкова Марія Антонівна). 
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Екскурсія до Музею громадянського подвигу жителів 

Дніпропетровщини 
 

27 грудня 2017 року учні групи 8-1 відвідали Музей громадянського подвигу 

жителів Дніпропетровщини. Особливе враження  учні отримали від перегляду 

хроніки російсько-української війни: відео проектується на 4 стіни музею, 

одночасно бачиш події, які відбувалися; список прізвищ, фото  героїв, що 

загинули. Діти глибоко пройнялися побаченим - плакали.  А експозиція під 

відкритим небом розповіла учням про реалії військових дій на Донбасі. 

 

Проводжали, пригадували, дякували… 
 

27  грудня року учні групи 10-1 у дружньому затишному колі проводжали 2017 

рік. Година спілкування складалася з двох частин: перегляд та обговорення 

відеосюжету про проблеми  стосунків підлітків з батьками та спогади про найбільш 

пам’ятні події року, що минає. Ліцеїсти згадували незабутні моменти цього року, 

ділилися враженнями і обмінювалися цікавими історіями. Всі погодилися, що  

найбільш важливими подіями були успішна здача іспитів, поїздки до різних міст, а 

також веселе проведення часу з друзями. За чашкою чаю було дуже цікаво 

пригадати всі успішні досягнення, незабутні знайомства і зустрічі, найцікавіші 

пригоди, що відбулися у 2017 році. Майже всі однокласники завершили свої спогади 

словами: «Дякую всім вам, що ви були поряд зі мною! Щасливого Нового року!» 

 

Популяризація здоров’язберігаючої моделі особистісної 

самореалізації учнів 
 

Саме з такою метою під час зимових канікул був організований та проведений 

психологічний тренінг «Профілактика ризикованої поведінки серед молоді» в групі 

9-2. 

Превентивний характер тренінгу забезпечив проведення діагностики наявних 

ризиків серед підлітків навчального закладу та попередження явища ризикованої 

поведінки в цілому. 

У ході проведення заходу було виявлено високий рівень обізнаності учнями 

ліцею щодо видів та форм ризикованої поведінки. Натомість продемонстровано 

недостатній рівень здатності аналізувати причини такої поведінки та вміння 

знаходити альтернативну (соціальну) модель особистісної самореалізації. 



Під керівництвом досвідчених спеціалістів міського реабілітаційного центру - 

психолога Білоус Вікторії та лікаря-нарколога Драган Наталії - ліцеїстами був 

розроблений алгоритм реагування на тих, хто знаходиться в зоні ризику, а також 

засвоєні навички саморегуляції у випадках, які мають ризикований характер. 

 

 

 

 

 

 

 

Музей, у якому експонати охоче «йдуть» до рук, існує! 
 

5 січня 2018р. учні групи 9-1 відвідали Музей науки, нещодавно відкритий у 

Дніпрі. Експериментаріум – найнезвичайніший музей у місті. Тут панує особлива 

атмосфера, що сприяє неформальному й цікавому спілкуванню. 

Експериментаріум являє собою цілий світ наукових забав. Тут захоплюючі 

експонати, які наочно демонструють різні закони фізики, математики, біології, 

пояснюють виникнення природних явищ і механізми дії оптичних ілюзій. Будь-який 

бажаючий зміг помацати експонати і зрозуміти принцип дії роботи того чи іншого 

закону. Діти самостійно проводили експерименти, заново відкривали для себе 

наукові закони, за якими живе навколишній світ, дізналися про нове. 

Тож учні групи 9-1 стали безпосередніми учасниками пізнавального процесу і 

занурилися в світ оптики, магнетизму, електрики, механіки, техніки, акустики, 

ілюзій і багато чого іншого. 

Безліч ілюзій і головоломок, підступні лабіринти, в яких чекали морок, лазери і 

дзеркала, захопили ліцеїстів. Особливо вразило кімнатне торнадо! Його «викликає» 

генератор і вентилятор. А ще тумба, всередині якої здається, що «загубили» тіло – 

від вас залишилася одна голова! Досягти такого ефекту вдається за допомогою 

звичайних дзеркал. Це все так цікаво! 

І на закуску стілець зі справжніми гострими цвяхами. Самі перевіряли: сидіти 

зовсім не боляче! 

Час екскурсії минув швидко й непомітно. Ліцеїсти отримали нові знання і 

незабутні враження, за що й подякували робітникам експериментарію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Різдвяна подорож на Буковину 

 
З 05 січня по 11 січня учні 8 – 10 класів подорожували Буковиною. Чарівна 

подорож розпочалася з історичного містечка Камьянець-Подільський. Наступного 

дня ліцеїсти пройшлися чарівними вулицями Чернівців. На гірськолижному курорті 

«Сонячна долина» змогли погодувати кабанів та привітати мешканців саван (родину 

лева). І не дивлячись на теплу погоду, все ж таки вдалося побачити зиму на перевалі 

Німчич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новорічний парк розваг 
 

Зимові канікули! Можливість активно відпочити! І хоч сніг не випав, сонце не 

світить, але бадьорий настрій група 10-2 отримала в «Парку розваг» торгово-

розважального центру «Вавілон». Стрибки на батутах, катання на роликових 

ковзанах, настільний хокей, конструктор «Лего» и багато інших атракціонів 

захопили ліцеїстів. Хтось перший раз став на ролики, хтось переміг у змаганнях з 

хокею, хтось катався на тарзанці, хтось робив кульбіти на батуті – всі знайшли 

розваги до вподоби! 

 


