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СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА 

 Вже давно відлунало 

СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВО-

НИКА. День знань відчинив 

двері перед усіма  ліцеїстами 

в новий навчальний рік з но-

вими планами та цілями.  

Діти з великим ентузіазмом  

поринули у світ знань, вико-

нуючи настанови та побажан-

ня адміністрації, вчителів, 

батьків та гостей свята.  

Для когось навчання в ліцеї 

буде вперше, а для когось – 

востаннє чи чергове, але не-

хай для усіх відкриються нові 

горизонти пізнання себе та 

світу.  Бажаємо успіхів у 

навчанні, перемог, взаєморозуміння в шкільній родині, нехай 

кожен день буде світлим, радісним та плідним, аби батьки 

відчували гордість за своїх дітей! 

Окремі слова хочемо сказати тим, хто щоденно 

віддають нам свої знання та тепло сердець, хто навчає і 

виховує нас – нашим педагогам! Здоров’я Вам, невичерпної 

життєвої енергії та творчого натхнення!  

Бажаємо незабутніх миттєвостей та успіхів у 

шкільному житті!  

Понько Катерина,  

Ліцеїстка 5 класу  ПЛ-52 
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А ви знали що:  

У восьминогів три сер-

ця: одне – головне – 

проганяє кров усім ті-

лом, а два інших – зяб-

рові – проштовхують її 

через зябра. Кров, яку 

женуть ці серця, – бла-

китного кольору, оскі-

льки в еритроцитах і 

плазмі замість гемо-

глобіну міститься ге-

моціанін, в якому залізо 

замінене міддю. 

Ліцей-Інформ

Вересень-жовтень 2015 
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25 вересня в нашому ліцеї відбулось 

традиційне свято - посвята в ліцеїсти учнів, 

які вступили до ліцею у новому навчально-

му році. На святі зібрались педагогічний та 

учнівський колективи, батьки та гості. Захід 

пройшов на висому рівні, адже для усіх це 

дійсно велична подія! 

 Наша ліцейна родина цьогоріч 

збільшилась на 185 учнів, які представили 

свої таланти та здібності. Хвилюючою була 

кожна хвилина, і під час пов’язування кра-

ваток – знаку того, що учень став 

справжнім ліцеїстом, і під час нагороджен-

ня грамотами та стипендіями за перемогу в 

конкурсі "Ліцеїст року".  

По-особливому лунав державний 

гімн, адже кожен мріє про мир на Україні!  

Завзято виконували учні гімн 

ліцею, адже тепер кожен з гордістю може 

сказати, що він ліцеїст Політехнічного 

ліцею НТУУ «КПІ»! 

Нехай навчальний рік принесе 

успіхи, перемоги та високі досягнення у 

навчанні! 

Глущенко Марія,  

ліцеїстка 6 класу, групи ПЛ-43 

ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ 

2 жовтня в усіх школах України 

відзначали професійне свято вчителів. Для на-

шого ліцею вже традиційним заходом в рам-

ках святкування стало проведення Дня 

шкільного самоврядування. Цей день 

знаменується тим, що уроки проходять в до-

сить незвичайній формі. Що в них незвичай-

ного? Те, що уроки проводили самі учні! 

Усі з нетерпінням та хвилюванням че-

кали цього дня! Новоспечені педагоги (учні 7 

та 8 класів) ретельно готувались до уроків, пи-

сали конспекти, знаходили цікавий матеріал, 

розуміли власну відповідальність перед учня-

ми, тому провели уроки на належному рівні. 

Тепер ми добре розуміємо, наскільки важко 

інколи буває нашим вчителям: одного 

заспокоїти, іншого усадити на місце, а ще ж по-

яснити матеріал треба! Ми обіцяємо, що тепер з 

більшою повагою та вдячністю будемо стави-

тись до вчителів. 

Напружений, але такий чудовий день, 

закінчився святковим концертом. Директор 

ліцею, Юрій Васильович, привітав усю шкільну 

родину зі святом. Прекрасні ведучі, Смаглюк 

Любов і Чирченко Микита, задали чудовий тон 

концерту, на якому  лунали гарні та емоційні 

пісні від Станко Тетяни та групи ПЛ-31, а та-

кож декламування поезії Трухан Марією. 

 Досягнення цього дня стали безцінним 

досвідом, залишивши в нашій пам'яті незабутні 

враження і спогади на все життя. 

Коломійчук Богдана  

Ліцеїстка 8 классу, групи ПЛ-21 

ПОСВЯТА В ЛІЦЕЇСТИ 
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вірила в перемогу та відчувала сильну 

підтримку від своїх однокласників.   

Змагання проходили досить 

емоційно, напружено та хвилююче!   

Перемогу здобули ПЛ-52, ПЛ-43,   

ПЛ-32 та ПЛ-22!  Збірні команди п’ятого та 

шостого класів вже взяли участь у районних 

змаганнях Солом’янського району.  

Команда п’ятого класу виборола ІІ 

місце!   

 Щиро вітаємо переможців! Бажаємо 

юним футболістам подальших успіхів, не 

розгубити любов до футболу, зберігати і 

вдосконалювати техніку гри, завжди бути 

кращими та примножувати спортивні досяг-

нення ліцею.  

 

Ліщук Артем 

 Ліцеїст 5 класу ПЛ-52 

КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ 

16 жовтня в нашому ліцеї відбулися 

«Козацькі забави» - змагання серед учнів шос-

тих, сьомих та восьмих класів… Адже культ 

здорового способу життя серед козацтва сприяв 

народженню та вихованню здорового покоління 

молоді. 

Кожен учасник команд на різних етапах зма-

гання («Стрибки в мішку», «Перетягування кана-

ту», «Віджимання» та інші) мав змогу показати свій 

фізичний розвиток, витривалість, спритність, хара-

ктер, логіку, швидкість, силу волі, уміння працюва-

ти в команді.  

Перевірили й теоретичні знання учнів. 

Кожна команда хотіла вибороти перемогу! В 

запеклій боротьбі місця розподілилися так : 

 

І місце посіла команда 8 класу гру-

пи ПЛ-21; 

ІІ місце - 8 клас група ПЛ-23; 

ІІІ місце - 7 клас група ПЛ-33. 

Вітаємо переможців! 

Бажаємо усім ліцеїстам подальших 

перемог! 

Босак Єлизавета 

ліцеїстка 7 класу групи ПЛ-32  

ПЕРШІСТЬ ЛІЦЕЮ З ФУТБОЛУ 

Школа – наш другий дім. Тут ми не тільки 

одержуємо знання, а ще й вчимося спілкуватися, 

дружити, граємо, займаємося спортом. 

Найулюбленішим предметом для багатьох учнів є 

урок фізичної культури, на якому ми бігаємо, 

стрибаємо, граємо в баскетбол, волейбол, футбол. 

Для хлопців нашого класу футбол – це друге 

життя. 

Нещодавно в ліцеї завершились змагання 

на першість з футболу між п’ятими, шостими, 

сьомими та восьмими класами. Кожна команда 
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День захисника 

України — свято, що 

відзначається 

в Україні 14 жовтня у 

день святої Покрови 

Пресвятої 

Богородиці водночас 

з Днем Українського ко-

зацтва. 

З метою вшанування 

мужності та героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України ліцеїсти виготовили 

листівки, намалювали малюнки, написали листи та ви-

готовили обереги для воїнів, які зараз знаходяться в 

зоні АТО. 

Своїми словами діти виклали цілком зрілі думки 

про те, що українці – незламна нація. 

У кожну роботу, кожне слово ліцеїсти вклали 

часточку своєї душі та тепло сердець… 

Від щирого серця написали солдатам: «Я знаю, 

що вдома на Вас чекають, моляться за Вас. Повертайте-

ся живими!», «Україна переможе», «Ми за мир», 

«Нехай Ваше гаряче серце, світлий розум та міцні руки 

вбережуть нашу Україну!».  З особливими емоціями на-

писано: «Тато, я тебе люблю! Повертайся до мене ско-

ріше!». 

Традиційним 

в ліцеї є проведення 

осінньої ярмарки,  

яка відбулась 18 ве-

ресня.  В цьому на-

вчальному році 

коштами, виручени-

ми на ярмарку, діти 

розпорядилися 

інакше, ніж завжди. Постійно слідкуючи за подіями, які 

відбуваються на сході нашої країни та щиро прагнучи  

допомогти українським воїнам,  вони внесли, хоча і не-

велику, але свою часточку. 

Віримо, що в нашій державі запанує мир!  

Проценко Сергій,  

ліцеїст 5 классу, групи ПЛ-52 

День захисника України 
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Ніч вже укрила усе пеленою,  

Втома та слабкість візьмуть своє…  

Спати потрібно солдатам-героям:  

Як мають можливість, то сплять аби як й 

аби де!  

 

Що тобі сниться, рідний солдате? 

Які ти картини бачиш у сні? 

 Рідну домівку, дитинство, усміхнену 

матір, 

 Чи грізні атаки й смертельні бої? 

 

 Що тобі сниться, рідний солдате,  

Там у окопах холодних, німих? 

 Та і чи можна нормально в них спати,  

І бачити теплі і радісні сни? 

 

 Та може хоч в снах цих коротких, 

тривожних, 

 Бачиш ти мирні і сонячні дні. 

 Бачиш себе без гранат й автомата,  

А з довгою вудкою на ставу у човні… 

 

 Може, хоч в снах, тебе рідні цілують,  

Може, хоч в снах, чуєш радісний сміх,  

Може, хоч в снах, ти тривоги не чуєш,  

Що роздира на яву всі думки…  

 

Сил набирайся, рідний солдате,  

Сили потрібні будуть тобі! 

 «Спокійної ночі!» - так хочу сказати,  

Але чи бувають такі на війні? ( 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0


 Розкішними різнокольоровими  фарбами радує нас осінь.  

Ще одна гарна подія в нашому ліцеї дала змогу порадіти – це кон-

курс «Міс Осінь 2015»,  який відбувся 9 жовтня.  

 За звання «Міс Осінь»  змагалися 10 дівчат:  Голіцина Єли-

завета, Сінкевич Марія, Савчук Вероніка, Трофімчук Іванна, Царук 

Катерина, Олійниченко Сніжана, Гніздовська Анастасія, Конащук 

Вікторія, Литовко Вікторія, Дьяченко Анастасія.  

 Учасниці ретельно готувалися до заходу. На першому 

конкурсі красуні презентували свій образ «Чарівність осені безмеж-

на», намагалися показати себе якомога краще.  Проявили вміння 

гарно триматися на сцені під час конкурсу «Коронний номер». Усі 

побачили, як гарно наші конкурсантки 

вміють співати, декламувати поезії, тан-

цювати. 

 В  н а с т у п н о м у  к о н к у р с і 

«Найуважніша» дівчата демонстрували 

свою увагу, спритність та зібраність. 

 Усі конкурсантки вразили своїми 

талантами, своєю красою та акторською 

майстерністю, але конкурс є конкурс і 

переможницею може бути лише одна 

дівчина, нею стала Дьяченко Анастасія, 

ліцеїстка 6 класу групи ПЛ-41. Дуге місце посіла  Трофімчук Іванна 

(7 клас ПЛ-33), а третє - Литовко Вікторія (6 клас ПЛ-43).  Інші 

дівчата отримали звання в  

різних номінаціях. 

 Вітаємо усіх! Нехай щастить у 

житті! Краси і нев’янучої вроди. 

Будьте завжди впевнені в собі та 

знайте, що кожна з вас найкраща! 

МІС ОСІНЬ - 2015 
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А ви знали що: Найбільш 

великий мозок по відношенню 

до тіла серед живих істот має мураха. 



 
Засновник:  

ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва 
реєстраційне свідоцтво  

Кі №262 від 05.02.1998р. 

Happy Halloween  

 Останній день навчання перед 

канікулами завершився вечіркою 

«Хелловін».  Цей захід чекали з 

нетерпінням усі ліцеїсти, а особливо Я =) 

П’ятикласники  виготовили багато тема-

тичних прикрас і прикрасили ними акто-

ву залу. Дехто прикрасив навіть свої 

власні класні кімнати, а хтось активно 

допомагав в організації свята.  

Ось і настав цей довгоочікуваний день. З самого ранку в 

ліцеї можна зустріти учнів в костюмі та гримі… А вже після 

уроків усі переодягнулися в різноманітні, здебільшого страшні 

костюми, наділи маски та вирушили 

веселитись.  

Актова зала була наповнена 

павутинням, кажанами й справжнім 

хелловінським гарбузом з свічкою 

всередині.  

Усі танцювали, веселилися та 

задоволені й трохи втомлені  пішли 

додому! Так  класно у нас розпоча-

лись осінні канікули. 

Долбнєва Дар'я   

6 клас, група ПЛ-42 

В наступному номері читайте про: 

 Тиждень англійської мови 

 Містер та Міс ліцей 

 Найкращий кулінар 

 Та багато іншого =) 

 Літ.редакція:  

Киричков Ю.В., Якуніна І.В. 
Філіпська С.В.,Нероденко В.В. 
Редколегія: Коломійчук Б., 
Понько К. 

Е-mail: pl-inform@ukr.net 

Web: www.pl.kpi.ua 

 Адреса: 03056, м. Київ, 
просп. Перемоги, 37, корп.7. 
тел.: 404-80-35, 454-94-72.  

 

 

 

 

Відповідальність за 
достовірність інформації несуть 
автори. Позиція редакції не 
завжди збігається з авторською. 


