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БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 

Одним із напрямків виховної роботи Політехнічного ліцею є націона-

льно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Доброта і чуйність, 

співпереживання і щи-

росердність, уміння роз-

ділити чужий біль, вчас-

но підтримати у важку 

хвилину, розрадити в 

горі та біді – це крила, 

на яких тримається 

людство. Найулюблені-

шими заходами для на-

ших учнів, батьків та ви-

кладачів напередодні новорічних свят є проведення низки благодійних акцій, 

таких як: «Новий рік без самотності», «Солдату на добру згадку», «Подаруй теп-

ло».  

Протягом грудня за ініціативи учнівського самоврядування «Партнер» в 

ПЛ збиралися речі для військових, набори гігієни, солодкі подарунки та ліки, які 

так необхідні нашим військовослужбовцям. Для дитячого будинку були зібрані 

канцтовари, речі, іграшки, книжки та солодкі подаруночки. Для осіб похилого 

віку, що знаходяться у притулку, наші ліцеїсти сформували продуктові набори. 

Але найголовніше, ліцеїстами бу-

ли виготовлені власноруч привіта-

льні листівки, в яких діти висло-

вили свої побажання на 2017 рік. 

 Дякуємо всім, хто подару-

вав частинку свого тепла іншим і 

взяв активну участь в благодійних 

акціях, що проводяться в ПЛ та в 

районі.  

Моміна Наталія, 10, ФМ-41  
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А ви знали що:  

НТУУ «КПІ» є найбіль-

шим університетом на 

території України.  

Без сумніву, коли чуєш 

про КПІ, то в першу 

чергу уявляєш голов-

ний, перший, корпус, 

який навіть був удостоє-

ний звання пам’ятки 

архітектури.  

В цій будівлі знаходить-

ся ректорат і адміністра-

ція університету. 

Перший корпус викона-

ний у романо-

готичному стилі, а 

спроектував його пе-

тербурзький архітектор 

Ієронім Кітнер.  

Ліцей-Інформ

Січень 2017 
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Про  що не чують, 
того не ціну

ють 



20 січня в ПЛ розпочалась декада історії. 

Традиційно, перші заходи тижня були присвячені 

Дню соборності України.  Уроки Соборності покли-

кані виховувати справжніх патріотів, сприяти єднос-

ті народу України.  

Гарний настрій, командний дух і незабутні 

враження під час навчання завжди стають захоплю-

ючими для всіх його учасників.  Ліцеїсти 8-х класів 

були залучені у захоплюючу пригоду історичного 

квесту «Козацька гордість», в якому перемогла дру-

жба. 

Вікторина «Історія Київської держави» для 

ліцеїстів 7 класу створила атмосферу активної учас-

ті, змагання, мобілізувала знання, одержані учнями 

раніше.  

Ліцеїти 5 класів жваво і захоплено   про-

демонстрували тематичні стіннівки «Цікаві па-

м’ятки Києва». 

Прес-конференція «Уроки Української 

революції 1917-1921 рр.: в сучасному вимірі» 

для ліцеїстів 10 класу була присвячена 100-й   

річниці цих доленосних подій. 

 Ліцеїсти 5 класу представили краєзнав-

чий проект "Видатні українки".  

  Ліцеїсти 6 класів у рамках проекту 

«Історична лабораторія» дослідили історію ви-

находів стародавнього світу, якими ми користує-

мось до сих пір. 

Калейдоскопом інтерактивних уроків і 

цікавих заходів завершилась декада історії в лі-

цеї. Яскраво і жваво ліцеїсти 9 класу показали 

образ козацтва через історію, літературу, фольк-

лор, живопис, створений учнями відеофільм на 

інтегрованому уроці «Образ козака в художній 

культурі» .  

Вміння аналізувати, порівнювати, уза-

гальнювати продемонстрували учні 10 класу ІТ 

на уроці-дослідженні «Т.Рузвельт і А.Гітлер: 

схрещення неможливого». А ще, уроки мужності 

«Пам’яті героїв Крут», історичні календарі, кон-

курс стіннівок, підготовка курсових робіт та інше. 

Пам'ятаймо історію заради майбутнього! 

Міщенко С.І., викладач історії 

ДЕКАДА ІСТОРІЇ 
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ЛІЦЕЙ МАЄ ТАЛАНТИ 
  Наприкінці І семестру ліцеїсти 1–8 кла-

сів мали змогу продемонструвати свої таланти.  

  Учасники порадували своєю старанною 

підготовкою в кожній номінації. Лунали пісні, ро-

зігрувалися жарти, читалися гуморески, показува-

лися сучасні види танцю, демонструвалися кар-

тини та багато іншого! 

 Р е -

з у л ь т а т и 

були ого-

лошені (з 

ними ви 

м о ж е т е 

ознайоми-

тись на 

офіційних 

сторінках 

ліцею у 

соціальних ме-

режах) і кожен 

учасник отри-

мав довгоочіку-

вані грамоти та 

подарунки. 
 Н а ш і 
діти – ліцеїс-
ти, дійсно, та-

лановиті, тер-
плячі і напо-

легливі.  

 Чекаємо 
від них нових 

номерів та перемог наступного року! 

 Успіхів вам, наші любі! 

Чайка Валерія, 5 клас, ПЛ-62 

ГОДІВНИЧКИ ДЛЯ ПТАХІВ 

 Узимку птахам дуже складно самотужки піклуватися 

про себе та своє потомство. Птахам не вистачає корму, по-

живних зелених листочків, горіхів, смачної горобини та сти-

глого насіння. Холодні вітри та великі морози заважають 

птахам добувати собі їжу. Для птахів загрозу становить не 

стільки холод скільки голод.  

 Отож, задача кожного з нас допомогти виживанню 

пернатих - збудувати годівниці і піклуватися про те, щоб 

вони не залишалися порожніми. Ліцеїсти 2 класу, групи 

П Ш - 5 2 

разом з 

класним 

керівником виготовили годівнички для птахів із 

дерев’яних дощечок, із порожніх пластикових упа-

ковок та найпростіші, які учні виготовили самостій-

но, із картонних коробок-упаковок. Ліцеїсти 7 кла-

су також долучились до цієї акції. 

 Кожна з годівничок отримала своє місце на 

території ліцею, і тепер пташки мають змогу 

навіть в холодну пору року поласувати своєю 

улюбленою їжею, яку їм приносять діти та бать-

ки наших ліцеїстів. 

 Міцінська Анастасія, 2, ПШ-52  
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 7 лютого 2017 року у світі буде відзначатися День безпечного Інтернету під гаслом 

«Будь зміною: об’єднаймося для кращого Інтернету».  

 Тема ця, безперечно, дуже актуальна. З одного 
боку Інтернет дає змогу стрімко розширити рамки роз-
витку особистості, досягати успіхів в будь-якій сфері, а 
також самому створити свій «віртуальний образ».  
 А з іншого ― багато хто зловживає вільністю ін-
тернету і старається обманути співрозмовника, заволо-
діти різною особистою інформацією чи й коштами. 
Крім того, в світовій мережі є велика кількість непри-
стойної та аморальної інформації, яка може негативно 
впливати на несформовану психіку дитини.  

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРІ 

Всесвітній день безпеки Інтернету 
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Правила використання Інтернету 

1. Нікому без дозволу батьків не давати осо-

бисту інформацію: домашню адресу, номер 

домашнього телефону, робочу адресу бать-

ків, їхній номер телефону, назву й адресу 

школи.  

2. Якщо знайдете якусь інформацію, що тур-

бує вас, негайно сповістіть про це батьків. 

3. Ніколи не погоджуватися на зустріч з лю-

диною, з якою ви познайомилися в Інтер-

неті. Якщо все ж таки це необхідно, то спо-

чатку потрібно спитати дозволу батьків, а 

зустріч повинна відбутися в громадському 

місці й у присутності батьків. 

4. Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків.  

5. Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то 

сповістіть про це батьків, нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги Інтернет.  

6. Розробити з батьками правила користування Інтернетом. Особливо домовитися з ними про 

прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити.  

7. Не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди батьків ці правила.  

8. Не давати нікому крім батьків свої паролі, навіть найближчим друзям. 

9. Не робити протизаконних вчинків і речей в Інтернеті. 

10. Не шкодити і не заважати іншим користувачам.  

Сторінку підготувала Понько Катерина, 6 клас, ПЛ-5 

 
 
 
 



 Наука графологія, що вивчає 

почерк, здатна розкрити таємниці, які 

людина і сама про себе не знає. Фахів-

цям для цього достатньо переглянути 

кілька написаних від руки сторінок. 

Корисна наука, допоможе зрозуміти, з 

якою людиною ви маєте справу. Про-

фесійні навики набувати довго, а ось 

отримати невеликі знання можна вже 

зараз. 

 Нахил букв 

  Якщо людина під час написання 

вибудовує речення вертикально - це означає, що перед вами розважлива особистість. Танцюючі 

літери в різні боки і зміна нахилу означає, що перед вами веселун або іншими словами несерйоз-

ний чоловік. Невеликий нахил вправо свідчить про дружелюбність, тепле ставлення до людей, 

справедливість і товариськість. Якщо букви, як ніби лягають на рядок, то будьте обережні, влас-

ник почерку схильний до крайнощів, почуття міри у нього відсутнє. Нахил у зворотний бік прита-

манний людям з гострим розумом і хорошою витримкою. 

 Розмір і характер почерку  

 Розмашистий почерк свідчить про комунікабельність людини, він наділений умінням лег-

ко вступати в контакт і знаходити спільну мову з незнайомцями. Дрібні літери кажуть, що перед 

вами скритна і затиснута особистість. Каліграфічне написання притаманне людям акуратним, 

обов'язковим. Вони готові старанно виконувати будь-які доручення, але не в змозі приймати са-

мостійні рішення. Власники нерозбірливого почерку знервовані, безтурботні і енергійні особисто-

сті. Правильний почерк властивий спокійним людям, а розмашисті букви - активним і веселим. 

  Рядок і поля 

  Якщо при написанні букви рвуться вгору, значить людина по життю оптиміст. Якщо по-

черк зісковзує з рядка вниз, значить, ви маєте справу з песимістом. Наповзаючі одна на одну бук-

ви притаманні економній особистості. Про марнотратство розповідають великі прогалини між 

словами. Широкі відступи з усіх сторін свідчать, що перед вами людина, яка витрачає значні суми 

на рідкісні, дорогі та вишукані речі. Ощадливі люди навпаки залишають на листі вузькі поля. 

 Форма букв 

 Власник округлих букв готовий до діалогу. З ним можна домовлятися, обговорювати нові 

проекти. Він відмінно працює в колективі, проявляє ініціативу. Незграбні форми говорять про 

змагальний дух людини, він не готовий йти на компроміс, звик займати лідируючі позиції. Поєд-

нання двох видів букв позитивно характеризує людину. Це тактовна особистість, з гарним сма-

ком, в міру гостинна і вміє зачаровувати оточуючих. Ось так, не маючи великих знань, можна діз-

натися про характер людини. При цьому слід враховувати, що почерк може змінюватися в залеж-

ності від настрою або інших причин. Постійна зміна манери написання підкаже вам, що ви маєте 

справу з творчою і вразливою натурою.  

 

З повагою Марина Усатюк 

СТОРІНКА ПСИХОЛОГА  

Як визначити характер людини за почерком? 
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реєстраційне свідоцтво  
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ЗА КУЛІСАМИ) 

 Ліцеїсти 7 класу на фі-

зиці  вивчають падіння тіл по-

близу поверхні Землі.  

  

 P.S. Надсилайте нам 
цікаві або веселі фото з вашо-
го ліцейного життя для нашої 
рубрики “ЗА КУЛІСАМИ” в по-
відомленнях на офіційних 
сторінках ліцею в соцмере-
жах. 

 

На фото Маркін Єгор, ліцеїст 7 класу,ПЛ-41 

Секрети успіху (від ліцеїстів, які перемогли в олімпіадах) 

День Закоханих 

День Героїв Небесної Сотні  

Та багато іншого =) 
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Екскурсія до відділення ПриватБанку 

В наступному номері читайте про: 

 25 січня та 1 лютого ліцеїсти 10 класів провели уроки економіки у формі екс-
курсії на тему «Відкрий банківський світ з ЮніорБанком» у відділенні ПриватБанку на 
вулиці Борщагівська, 128.   

 Співробітники банку розповіли про основні операції, які доступні підліткам з 

платіжною карткою Юніора та без неї. Ліцеїсти задавали багато питань і з цікавістю 

слухали відповіді, за допомогою спеціального пристрою перевіряли справжність 

грошей та отримали сертифікат про участь в екскурсії.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1242310859188073.1073742021.680960611989770&type=3

