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Зимові розваги 

 
Канікули!..  Пора зимових розваг! Учні 9-х класів ліцею  теж вирішили 

активно відпочити – і відвідали боулінг. Скільки спритності, наполегливості, 

зосередженості треба було проявити, щоб отримати перемогу серед  команд своїх 

однокласників. Старалися всі, але,як завжди, перемогла дружба, адже ми  одне 

ліцейське братерство. 
 

 

Новорічний квест «Подарунок від друга» 
 

27 грудня учні групи 9-2 прийняли участь у новорічному квесті «Подарунок 

від друга». Під час конкурсів діти  продемонстрували  творчійта 

креативний  підхід до розв’язання завдань, вміння  працювати у команді, добру 

фізичну підготовку. На завершальному етапі квесту діти отримали подарунки в 

яких останнє завдання було відгадати ребус від кого цей подарунок. Квсет – це 

командна гра в якій завжди перемагає дружба. 

 

Multiplex у розважальному центрі "Караван" 
 

03 січня учні групи 10-1 відвідали кінотеатр Multiplex у розважальному центрі 

"Караван". 

Дружний, майже сімейний))) перегляд романтичної комедії "Я, ти, він, вона" 

посприяв  продовженню казкових новорічних свят, чудовому настрою. 

За тиждень ліцеїсти встигли скучити одне за одним, тож перед переглядом 

кінострічки жваво розповідали про те, як відпочивають під час канікул, про 

зустріч Нового року. 



А після перегляду комедії поділилися враженнями про сюжет фільму. "Студія 

Квартал 95" знову вразила добрим гумором, гра акторів неперевершена! 

Тож кіновечір у 10-1 видався на славу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Різдвяна екскурсія 
 

Напередодні Різдва учні групи 8-1 відвідали художній музей. "Таємниці 

кольорів" - так називалась Різдвяна екскурсія, яка допомогла учням розкрити 

секрети красок та кольорів в картинах. Слухаючи уважно екскурсовода, учні 

давали відповіді на запитання, що дало змогу наприкінці екскурсії отримати 

слова-приказки про кольори райдуги "Чапля осінь жде завзято, буде сани 

фарбувати". На згадку про музей всі отримали пам'ятні подарунки. 

 

 

Знайомство з Цікавою наукою 

 

На зимових канікулах учні 8-2 класу ліцею побували на цікавій екскурсії у 

Дніпровському Музеї Цікавої науки. Учні познайомилися з захоплюючими 

експонатами, які наочно демонструють різні закони фізики, математики та 

біології, пояснюють виникнення природних явищ і механізми дії оптичних 

ілюзій. Хлопці та дівчата  власноруч змогли помацати інтерактивні експонати і 

зрозуміти принцип дії роботи того чи іншого закону. День пройшов цікаво та 

креативно. 



Поговоримо про кохання 

 

У тиші ліцейського кабінету, при запалених свічках, учні групи 10 – 2 

зібрались для того, щоб прожити разом прекрасні хвилини, якусь маленьку, але 

приємну мить життя. 

Зібрались, щоб поговорити  про вічну тему, яка хвилювала серця людей у всі 

часи. Це тема чистого, зворушливого почуття — кохання в житті людини. 

Кожен з присутніх написав на маленькому паперовому сердечку як він розуміє 

слово «Кохання» і помістив його на символічне дерево Кохання. 

- Кохати - означає мати одне серце і душу на двох. 

- Це почуття, що не підвладне розуму. Його не виміряти і не осягнути 

словами. 

- Воно приходить, не питаючи дозволу, та йде, залишаючи за собою 

гіркий присмак. 

Учні пригадали невмируще кохання Ромео та Джульєтти, кохання, яке водило 

пензлем Рафаеля, коли він створював свою «Сікстинську мадонну», саме завдяки 

коханню Роден створив чудову скульптуру «Вічна весна», кохання, яке 

виливалося у невмирущі рядки Пушкіна, Лєрмонтова, Цвєтаєвої, Ахматової, 

Шевченка, Сосюри, Костенко та інших майстрів. 

 Читали вірші про любов і вірність, писали характеристики ідеальної дівчини 

та хлопця, ділились враженнями від власного першого кохання. 

Всі разом прийшли до висновку, що кохання - це те почуття, що облагороджує 

людину, робить її кращою. Заради коханої звершуються подвиги. Саме кохання 

розтоплює непорозуміння, ніколи не допустить жорстокості. 

А на останок побажали один одному чистого, справжнього і взаємного 

кохання. 

 

 


