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ВЕРЕСЕНЬ2019
                                                                 Дорогі читачі!  

    Ось і завершилася літня пора. Разом із осінню прийшов 

новий навчальний рік, який приніс купу  

можливостей. Тому редакція газети бажає  

позитивного настрою, світлого розуму, раціонального  

використання часу. Налаштуйтеся на успіх! 

Головний редактор — Осецька Ярослава 
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У вересні ми святкуємо... 
 

21 вересня-День миру 

Найбільше у світі щастя – це мир, коли люди живуть спокійно,  

земля не здригається від страшних вибухів. Щороку 21 вересня 

люди у різних куточках планети відзначають Міжнародний день 

миру, свято, покликане змусити всіх не тільки задуматись, але й 

зробити що-небудь заради спокою на Землі.  Мир у рідній Україні 

– це найзаповітніше бажання усіх 

українців, котре вони  

висловлюють вголос так  

згуртовано, як ніколи раніше. До 

відзначення цього свята щороку 

долучається і наш ліцей.  

26 вересня-Європейський день мов 
Європейський день мов — свято, що відзначається 26 вересня. 

Проголошене Радою Європи під час Європейського року мов 6 

грудня 2001-го. Основна мета — заохочення вивчення мов як у 

школах, так протягом усього 

життя людини, при цьому  

поняття європейських мов  

мається в ширшому сенсі, аніж 

сукупність офіційних мов країн

-членів ЄС.  

№1 



3 

У новому навчальному році «командувати парадом» будете саме Ви. Знаменита фраза ідеаль-
но вам підійде. 
Попереду чекає вдалий навчальний рік, втім, інших у Вашій кар'єрі і бути не може. Навіть нав-
чальний план, який розробили в міністерстві освіти, в цей раз буде скоректований, враховую-
чи ваші особисті побажання. Ще б учні завжди радували, але в усьому треба знати міру. Адже 
не можна порушувати природний баланс. 

З дітьми виразно доведеться повозитися, але до цього Ви давно звикли.Зірки настійно рекоме-
ндують  

підучити іноземну мову, незалежно від предмету, який Ви викладаєте. Якщо він і не стане для 
вас другою професією, то точно стане в нагоді, коли ви опинитеся за кордоном. Зірки не гово-
рять прямо про те, як саме Ви там опинитеся, але безперечноварто зробити закордонний пас-
порт до літніх канікул. 

Рік буде непоганим, але учні обов'язково влаштують кілька випробувань на твердість характе-
ру. Якщо захочеться все кинути, то не піддавайтеся панічномуі занепадницькому настрою, а 
просто робіть те, що повинні. Всі труднощі будуть успішно подолані. 

У цьому навчальному році вам доведеться брати участь в різних конкурсах, засідати в журі. 
Ніяка олімпіада або виступ без вас не обійдуться. Загальну повагу і шану справедливому судді 
будуть гарантовані. Тільки не забувайте, що основну роботу теж ніхто не відміняв. Плануйте 
час так, щоб його вистачило на все. 

Витривалість і працьовитість Вам дуже знадобляться, тому що роботи в цьому році буде дуже 
багато. Старання принесуть плідні результати. Вам із задоволенням допоможуть навіть ті учні, 
від яких очікувати цього було не можна. Головне, не розповідати їм, що вивпораєтеся і без під-
тримки. 

Відомо, що майже кожен  прагне до подорожей. Найчастіше вибирайтеся зі своїми учнями на 
екскурсії по місту. Нехай діти дізнаються, що світ не обмежується південними країнами і мор-
ським узбережжям, а може бути різним і дивно прекрасним. Весь навчальний рік стане для Вас 
і Вашого класу одною і великою пригодою. 

Знайте, що учні Вас люблять. Їх просто лякає зовнішня суворість. Спілкуйтеся з ними . Це до-
дасть всім радості від відвідування школи. 

Замість порятунку людства в новому навчальному році доведеться зосередитися на школі і 
учнях. Ви любите бути вільним? Навчіть їх того ж. Дайте дітям розуміння того, чим відрізняєть-
ся свобода від вседозволеності. Уже до кінця року ви зможете бути задоволені результатом. 

Ви можете віддати школі весь вільний час і заслужено знайти звання кращого вчителя року. 
Або ж заробити за рік багато грошей і з комфортом відпочити влітку. Учні підтримають в обох 
випадках, так що вибір залишається за Вами. 

Не ставтеся до наведених прогнозів  занадто серйозно. Жартівливі передбачення 
створені виключно для того, щоб подарувати позитивні емоції і створити гарний 
настрій. Якщо ж щось з написаного збудеться, то нехай це стане зайвим приводом 
для посмішки! 

                   

Передбачення для вчителів 
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День знань 
День знань –  це початок навчального року! Прекрасний привід  

зібратися з думками і зануритися в бездонний океан науки. Нехай 

новий навчальний рік пройде щасливо і результативно як для  

ліцеїстів, так і для педагогів. Бажаємо захоплюючих подорожей по 

світу науки, лідерських здібностей, високих прагнень до успіхів і  

щоденні неймовірні відкриття.  
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Поради школярам 

   ІІ. Три трудових звичаї 

1. Намагайся якомога більше робити для 

себе сам. 

2. Роби всяку справу старанно, але не на 

показ. 

3. Не відкладай на завтра те, що можна 

зробити сьогодні. 

   І.Чотири умови успішного нав-

чання 

1.Твій перший помічник – режим 

дня. 

2.Твій найлютіший ворог – лінощі, 

не піддавайся їм. 

3.Дорожи кожною хвилиною уроку, 

не гай часу даремно. 

4. Намагайся знати більше, ніж від 

тебе вимагають. 

 ІІІ. Чотири дороги до сильної волі 

1. Почату справу доводь до кінця, якою б 

важкою вона не була. 

2. З двох справ починай більш важку. 

3. Признатись у вчинку – мужність, прихо-

вати його – боягузство. 

4. Умій відучуватись від поганих звичок.   
ІV. Чотири обовязки товаришування 

1. Ділись з товаришами і знаннями.  

Навчись сам – навчи інших.  

2. Сміливо допомагай товаришам  

виправляти їх помилки і недоліки – це кра-

ще, ніж приховувати їх.  

3. Не зазнавайся, на критику не  

ображайся, а прислухайся до неї. 

4. Будь чесним у грі і змаганні. Памятай!  

Перемагає дружба і наполегливість.   

   VІ. Три звички акуратності 

1. На всі заняття з’являйся вчасно, 

не запізнюючись. 

2. Бережно стався до загальних і 

своїх речей. Коли щось поламав – 

полагодь. 

3. Кожну річ клади на своє місце.   

 VІІ. Три звички ввічливості 

1. Поважай старших, давай їм дорогу і 

місце, помагай, не чекаючи на прохан-

ня.  

2. Говори культурно. Не забувай слів: 

,,дякую”, ,,будь ласка”, ,,прошу вас”, 

,,дозвольте”, ,,вибачте”.  

3. В роботі і грі будь стриманим і куль-

турним.   

 VІІІ. Чотири ,,ніколи” 

1. Ніколи не говори поганих слів, не 

лайся. 

2. Ніколи не ображай. 

3. Ніколи не обманюй. 

4. Ніколи не занепадай духом при нев-

дачі, шукай вихід і шлях до перемоги.  

№1 



6 

№1 
Враження від літніх   

канікул та  готовність до школи 

Сьогодні ми цікавилися в учнів   

початкової ланки  про їх враження від 

 літніх канікул та готовність до  

школи. Першою на наші запитання  

відповідала учениця 4-А класу  Іванка. 

 Привіт. 

 Привіт ,Іванко,як провела літо? Що  

робила ,куди їздила? 

 Майже все літо я провела в бабусі,а  

серпень –в таборі. 

 Надіюсь ти вже адаптувалась до 

 школи. Цікаво,а що тобі потрібно для  

легшого навчання? Чого не вистачає? 

 Копмп’ютери на кожну парту. 

 Для чого ? 

 Щоб дивитися мультфільми на групі  

продовженого дня ,ну і звісно для  

кращого засвоєння матеріалу на уроках. 

 Зрозуміло. Хотілося б дізнатися ,який у тебе 

найулюбленіший урок? Чому? 

 Мабуть,англійська мова. Однозначно я не 

можу відповісти на це питання,але мій  

тато завдяки цій іноземній мові має змогу подо-

рожувати . 

 Ну що ж ,дякую  за інтерв’ю. Надіюсь тобі 

сподобалося відповідати на запитання. 

 Так,дякую. 

 

Пізніше,ми зустріли ученицю 2-А  

класу, здавалось, така маленька, а так  

впевнено і відповідально відноситься до 

запитань,на які з важкістю відповідають  

старші учні. 

 Привіт, Злато. 

 -Привіт! 

 Як ти провела літо? 

 Я? Відпочивала, веселилась. 

 А де ж ти відпочивала? 

 Скрізь...Була у бабусі, їздила купа-

тись. 

 Чи подобається тобі навчатись у лі-

цеї? 

 Звичайно, мені подобається все у лі-

цеї. 

 Як ти готувалась до школи? 

 Ну, як готувалась. Просто моя мама 

знає , що купувати до школи, от і все. 

Слідом за Златою до мене підійшов Кирил, 

учень  2-М класу.  

 Чим ти займався літом? 

 Я читав, писав, вирішував приклади, 

їздив на озеро, був за кордоном, і у 

ліс на екскурсію їздив з татом. 

 Що потрібно тобі для того, щоб  

навчатися на відмінно у школі? 

 Ех, мені потрібен розум… А взагалі 

мені подобається навчатися, адже у 

школі я дізнаюсь так багато цікавого 

та корисного. 
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Пласт 
Пластуни — це звичайні люди, які мають «життєрадісні очі, червоні щічки 
та вуха як вуха», а їхньою найбільшою мрією є «зійти на Еверест» та 
«щоб Україна була могутньою державою». Перших троє пластунів  

побували на Евересті ще у 1999 році. 

Збудувати могутню державу? Тисячі пластунів у всьому світі роблять для 

цього чимало, і Ви можете їм в цьому допомогти, адже могутність держави 

визначається передовсім її молодим поколінням, нашими дітьми. 

Пласт – українська скаутська організація, яка, на сьогоднішній день, вирішує 

одну із найважливіших проблем – всебічне формування активного  

підростаючого покоління у корисній для суспільства діяльності.  

У ліцеї скаутський рух було започатковано із 

жовтня 2018року. Було створено  2 гуртки ,до 

яких входили учні 5-6 класів:”Гострозорі сови” 

та  “Часові звірі”. 

Плани на 2019-2020роки 

Діти отримають знання навички з: 
• використання туристичного спорядження; 
• спуск-підйому по мотузках; 
• в’язання вузлів; 
• роботи зі спорядженням; 
• освоєння туристичних технік проходження пе-
репон; 
• орієнтування на місцевості; 
• першої медичної допомоги; 

 стрільби з пневматичної гвинтівки. 
 

   Робота гуртка направлена на формування у  
дітей любові до рідного краю, виховання  
почуття відповідальності за навколишнє  

середовище, розвиток почуття колективізму, 
взаємовиручки та загартування лідерських  

якостей у кожної дитини. 
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