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ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ 

 З 22 по 26 лютого в ліцеї 

пройшли заходи, присвячені Міжна-

родному дню рідної мови, який   

святкують у всьому світі 21 люто-

го. Ліцеїсти 5 класу з великим задо-

воленням взяли участь в   інтелек-

туальній грі „Незвичайні пригоди 

коней у країні Фонетика”.  Для лі-

цеїстів 6-их класів було проведено 

інтелектуально-розважальну гру 

„Слово до слова — зложиться мова”, під час якої вони дізналися 

про історію святкування Міжнародного дня рідної мови, позмага-

лися в умінні редагувати текст, показали знання усної народної 

творчості, фразеологізмів, правил     

українського правопису. Ліцеїсти 7-их 

класів у нелегкій боротьбі показали свої 

знання і навики з української мови під 

час гри „Найрозумніший”. 

 Вміння вести пошукову роботу, 

працювати із різноманітними матеріала-

ми продемонстрували ліцеїсти 8-их кла-

сів. Дуже змістовно і цікаво пройшли мо-

вознавчі читання „Мова — душа наро-

ду”.  

 Всі заходи пройшли динамічно, 

весело, а ліцеїсти отримали можливість 

ще раз довести, що українська мова мело-

дійна і неповторна. Ми пишаємося, що 

знаємо її. 

           Орєхов Владислав, ліцеїст 6 класу ПЛ-41 

У цьому випуску: 

День рідної мо-
ви 

1 

День всіх зако-
ханих.  
Вшанування 
Героїв Небесної 
Сотні 

2 

Гурток карате.  
День відкритих 
дверей. 

3 

Свято Масляної 4 

Поради психо-
лога 

5 

Привітання з 8 
Березня 
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  Цікаві факти української мови:  

Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів.  

За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є 

білоруська – 84% спільної лексики, далі йдуть польська і сербська (70% і 

68% відповідно) і лише потім – російська (62%).  

В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, 

іменник має 7 відмінків, один з яких – кличний.  

448 р. візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі 

гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова 

"мед" і "страва". Це була перша згадка українських слів. 

Найдовшим словом в українській мові, що містить тридцять літер, є 

"дихлордифенілтрихлорметилметан" — назва одного з пестицидів. 

. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру "П".  

Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера "Ф".  

Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду: теля, котеня, 

жабеня.  

А ЩО ДЛЯ ТЕБЕ УКРАЇНСЬКА МОВА? ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ВОНА МАЄ 

В ТВОЄМУ ЖИТТІ? НАПИШИ ПРО ЦЕ НАМ! НАЙКРАЩУ РОБОТУ 

МИ НАДРУКУЄМО У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ. (свої роботи надси-

лайте на електронну адресу  plkpi_gazeta@ukr.net) 

Пам’ятайте, що мова – це скарб, який потрібно оберігати!   

Ліцей-Інформ

Лютий  2015 
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Про  що не чують, 
того не ціну

ють 



 День Святого Валентина – день, коли 

люди відкрито говорять про найпрекрасніше у 

світі почуття – про кохання. 

Хоча на вулиці прохолодно, але на душі тепло, 

як ніколи! В цей святковий день приділяють 

більше уваги, турботи близьким та друзям… 

 З самого ранку в нашому ліцеї почала 

працювати святкова пошта «Скринька кохан-

ня», яка була переповнена валентинками! Усі 

бажаючі мали змогу привітати своїх одноклас-

ників, друзів та вчителів! 

 Також в цей день відбувся надзвичайно 

цікавий конкурс «Хлопці проти дівчат», який 

складався з семи 

етапів.   

 У ч а с н и к и 

представляли свої 

команди, давали 

відповіді на різно-

манітні питання, 

проявляли влучність, називали марки авто-

мобілів та багато іншого… Усім було весе-

ло! Кожна команда прагнула вибороти пе-

ремогу, але перемогла дружба! 

 Нехай гарні емоції, отримані в цей 

день, допоможуть в подальшому навчально

-виховному процесі! 

Понько Катерина, ліцеїстка 5 класу ПЛ-52 

Вшанування Героїв  Небесної Сотні 
 Пам’ятати – це обов’язок кожного свідомого українця, 

пам’ятати тих  Героїв, які прагнули зробити усе, щоб у нас було 

достойне майбутнє і віддали за цю мрію найдорожче – своє жит-

тя. Пишаюсь! Сміливі, цілеспрямовані, справедливі, мужні, силь-

ні духом, вольові, незалежні – це все вони – Герої Небесної Сот-

ні.  

 Ліцеїсти  згадали події тієї пори, коли відбулась боротьба 

незламних за справедливість, за гідність. Вшанували їх пам’ять 

хвилиною мовчання та проявили пошану виконаним гімном 

України.    

Слава героям!                                                                  Боднарчук  Г.І., вчитель історії 

ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ 
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  «Хочу стати сильним, навчитися 

захищати себе, якщо буде потрібно…» 

«Кожен, хто забажає прийти на тренуван-

ня, побачить, як досконалий людський навик, 

об'єднаний з життєвою силою і вибуховою енергією, 

здатний зробити неможливе можливим», - говорить 

керівник гуртка Антоніна Миколаївна. 

Усі бажаючі подивитись на заняття з карате, 

можуть це з легкістю зробити, а, можливо, і приєд-

натися до дружньої команди. Зовсім скоро Ви змо-

жете переглянути відео змагань, тренувань та дізна-

тися більше про роботу гуртка на нашому каналі 

Ютюб. 

Пам’ятайте, людина в цей світ приходить 

пустою, людина народжується і практично нічого не 

вміє і не знає, всього набуває в житті. Якщо Ви пос-

тавите перед собою конкретні цілі – обов’язково 

досягнете їх. 

Дашкевич Дар’я та Олінеченко Діана,  

ліцестки 7 класу ПЛ-33                                      

  

 27 лютого Полі-

технічний ліцей НТУУ 

«КПІ» радо зустрів уч-

нів, які прагнуть продов-

жити навчання в нашо-

му навчальному закладі 

та їх батьків! 

 Гості заходу мали мож-

ливість отримати вичерпну інформацію про навча-

льний заклад,  організацію навчально-

виховного процессу та отримати відповіді 

на питання, які цікавлять.  

Майже 100 дітей виявили бажання 

перевірити свої можливості, щодо навчан-

ня в ліцеї в наступному році.  

Бажаємо усім, хто прагне навчати-

ся в нашому ліцеї, мати змогу в наступно-

му навчальному році з гордістю промови-

ти: «Я ліцеїст Політехнічного ліцею 

НТУУ «КПІ»»! 

ГУРТОК «КАРАТЕ» 

Так що ж таке карате? Для деяких це — спосіб розви-

вати й підтримувати фізичну силу, вивчати ефективні методи 

самозахисту. 

Карате, засноване на древньому японському військо-

вому кодексі Бусідо, сьогодні стало предметом світового інте-

ресу і представляє одну з найцінніших частин скарбниці люд-

ської мудрості. Багатьох вражає та неймовірна сила, яку роз-

вивають майстри Карате, щоб голими руками розбивати дере-

во і каміння, тому що це свого роду магія, яка робить немож-

ливе можливим. І хоча історія Карате довга, його міць і   

прийоми завжди нові. 

 Наші ліцеїсти мають можливість опанувати це мисте-

цтво не виходячи з ліцею, адже одним із багатьох діючих гур-

тків є гурток «Карате». Усі бажаючі ліцеїсти з 1 по 8 класи з 

початком навчального року плідно та продуктивно вдоскона-

люють свої вміння володіти тілом та життєвою силою разом з 

керівником гуртка – Дашкевич Антоніною Миколаївною! 

Дехто з учнів відвідують гурток, задля фізичної підтримки 

тіла, дехто прагне навчитися прийомам самозахисту, а для 

декого – це частина життя! 

 У грудні представники команди учасників гуртка 

брали участь у районних змаганнях з карате Кіокушинкаю. 

Ліцеїстки 3 класу Хоменко Юлія, Кашигіна Софія та ліце-

їст 7 класу Казновський Антон посіли ІІ місця! Дуже приє-

мно, коли плідна робота приносить гарні результати! 

Ми вирішили запитати в ліцеїстів, чому вони обрали 

для себе карате. Відповіді у всіх були схожими: 

  - «Мені хочеться стати мужнім, сильним та витри-

валим, вміти постояти за себе. А ще мені дуже подобаєть-

ся перемагати на змаганнях і тримати грамоту про призове 

місце з своїм прізвищем…» 

«Пошкодуєш себе в залі, на вулиці тебе ніхто не пош-

кодує» 

«Я дуже люблю ходити на карате, мені там цікаво, 

дуже подобається грати в ігри та отримувати 

медалі…» 
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 



Масляна вважається одним з найвеселіших свят у 

році. Триває сім днів, протягом яких люди веселяться, влаш-

товують гуляння, ходять в гості та їдять млинці. У цьому 

році Масляна розпочнеться 7 березня і закінчиться 13 бе-

резня. 

Масляний тиждень воістину народне свято зустрічі 

весни. Перед тим, як увійти у Великий піст, люди проща-

ються з зимою, радіють першим погожим днинам, 

випікаючи традиційні млинці і готуються до очищення душі 

і тіла. 

Символ Масляної – млинці. Вважається, що сучасні 

млинці - «предки» вівсяного киселю, який 

хтось вирішив запекти на вогні. Трохи 

пізніше люди почали пекти млинці не 

тільки з вівсяної муки, але і з житнього, 

пшеничного, гречаного. Традиційна кухня 

знає безліч рецептів млинців з начинкою. 

 З Масницею пов'язано багато 

прикмет. Вважається, що на Масляну 

потрібно пекти стільки млинців, скільки хочеться щастя і 

благополуччя. Гори млинців віщували щастя, здоров'я, дос-

таток у сім'ях рідних і близьких. Якщо ж стіл порожній, то 

варто очікувати фінансовий крах.  

Погана прикмета була, якщо млинці не вдалися, 

підгоріли або вийшли несмачними. Це означало, що зовсім 

скоро прийде біда, хвороба або неприємності. 

Також наші предки вважали, що холодна погода на 

Масляну пророкує хороший урожайний рік. Дівчата, які ма-

ють намір вийти заміж в цьому році, повинні були напоїти 

всіх чоловіків, які зустрінуться їм на шляху. Вважалося, що 

зустріч з п'яною людиною обіцяла довге і щасливе життя в 

шлюбі. 

 Сподіваємося, що Масляна 2016 пройде дуже весе-

ло і цікаво! 

 

                      Коломійчук Богдана, ліцеїстка 8 класу ПЛ-21 

СВЯТО МАСЛЯНОЇ 
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Цікаво знати: 
Т о ч н а  к о п і я 

легендарного лайнера 
будується компанією «Blue 
Star Line» на замовлення 
австралійського мільярдера 
Клайва Палмера. Титанік II 
буде спущений на воду 
через 106 років після 
першого рейсу, але не 
с т а н е  п о в т о р ю в а т и 
траг і чний маршрут і 
попрямує з Китаю в Дубай. 

«У новому” Титаніку 
“будуть сучасні засоби 
евакуації, супутниковий 
к о н т р о л ь ,   ц и ф р о в і 
навігаційні й радіолокаційні 
системи і все те, що 
повинно бути на лайнері 
ХХI століття». 

Д и р е к т о р  з 
маркетингу «Blue Star Line» 
-  Джеймс Макдональд. 

Загальна кількість 
місць в рятувальних 
шлюпках – 2700 на 2435 
членів екіпажу і пасажирів, а 
в оригіналі їх було всього 
1178 на 2223 людини. 



Як подарувати гарний настрій 
 Настрій — це загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює діяльність людини, 

характеризує її життєвий тонус. 

Розрізняють позитивні настрої, які виявляються у бадьорості, енергійності та негативні, 

які пригнічують, викликають пасивність.  

Звісно, всім хотілося завжди мати гарний настрій, з ним завжди комфортно навчатися, 

спілкуватися з друзями та робити будь-які справи.  

Є багато способів підняти собі або своїм друзям настрій: з’їсти, щось солоденьке, поди-

витися веселий мультфільм або фільм, піти у місце, яке завжди приносить гарні емоції тощо.  

Є ще один дієвий спосіб, який не лише покращить настрій тому, хто сумний, а й дасть 

змогу поділитися своїм гарним настроєм - це позитивні мотиватори та добрі оголошення. 

Мотиватор - це зображення, яке стимулює до якоїсь дії. 

Позитивний мотиватор – стимулює та спонукає людину до позитивній дій та гарного 

настрою. 

Оголошення — це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням 

інформацію. 

Добрі оголошення – містять добру та приємну інформацію. 

Психологічна служба вже почала вивішувати позитивні мотиватори та добрі оголошен-

ня. Пропонуємо всім створити свої позитивні мотиватори та добрі оголошення. Свої роботи та 

ідеї приносьте в каб. 201 (бул.Івана Лепсе, 41а). 

На найактивніших ліцеїстів чекає невеличкий сюрприз:) 

  P.S. На сайті pl.kpi.ua Ви можете ознайомитись з новинами психологічної служ-

би, знайти поради вчителям, батькам та ліцеїстам. 

 Зразок: 

           Позитивний мотиватор       Добре оголошення 

Поради психолога 
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* * * 

На уроці математики: 

— Скільки буде, якщо вісім поділити навпіл? — 

запитує вчителька. 

— Якщо уздовж, то дві трієчки, а якщо поперек, то два 

нуля, — відповідає Вовочка. 

 

* * * 

Зі шкільного твору: "Мій дід розповідав мені, 

як жили діти мого віку в його часи. Вони ходили в ліс 

за грибами й ягодами, грали на вулиці у футбол, 

купались у річці й ловили рибу в ставку — а все через 

те, що в цих нещасних дітей не було ні телевізора, ні 

комп’ютера". 

Посміхнись 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1


 
Засновник:  

ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва 
реєстраційне свідоцтво  

Кі №262 від 05.02.1998р. 

Зі святом 8 Березня! 

Ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри, кохані дружини, милі 

дочки й онучки! 

 

Наші віддані і надійні друзі, близькі і рідні люди! 

 

Сердечно вітаємо Вас із найпрекраснішим святом весни –  

Міжнародним жіночим днем! 

 

 Добрі і ласкаві, мужні і вразливі, такі хоробрі і такі тендітні, ви 

– найдорожче, що є в житті чоловіків. Охоронниці домашнього вогни-

ща, берегині роду людського, Ви народжуєте і виховуєте дітей, пере-

даючи з покоління в покоління традиції високої духовності, культури, 

працьовитості. Щедрість ваших душ зігріває, сила духу – захоплює, а 

краса – вселяє віру в те, що світ буде врятований. 

 

 Від усієї душі бажаємо Вам величезного жіночого щастя, лю-

бові і добра! Нехай поруч з Вами завжди будуть лише гідні люди! Ба-

жаємо, щоб кожен прийдешній день Ви зустрічали з посмішкою, з пе-

редчуттям радості, із впевненістю і щиросердечним спокоєм!  

В наступному номері читайте про: 

Шевченківські дні 

Міжнародний день театрів 

Та багато іншого =) 
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