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Кличе дзвоник нас до ліцею
Ласкаво запрошуємо до Країни Знань усіх учнів нашого ліцею разом зі
своїми наставниками-вчителями. У цей святковий день бажаємо всім
зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитливість розуму й зрілість
міркувань!
Рушаймо разом у світ цікавих наук і невичерпних знань.
Навчальний 2021/2022 рік розпочато!!!!!!!!!!!!!!

с. 2

“Дружн@ 7я”

Святковий календар
Ми голосуємо за мир
Традиційно 21 вересня в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день миру. До
святкування долучився й наш ліцей. Першокласники з ентузіазмом розфарбовували тематичні
розмальовки. Другокласники брали участь в оформленні тематичного куточка «Мир – планеті
Земля». Учні третіх класів підготували художню виставку «Діти хочуть миру», а юні козачата 4-х
класів долучилися до благодійної патріотичної акції «Білосніжний голуб миру». Діти власноруч
виготовили паперових голубів, які є символом миру. Усі охочі мали змогу написати теплі слова
та побажання бійцям ООС, які згодом були передані на фронт нашим захисникам. Бережімо
мир, бо це – найважливіше, що є у світі!
Лариса Коломійченко, педагог-організатор

Психологічний простір
Поради школярам
Три умови успішного навчання

1.Твій перший помічник – режим дня.
2.Твій
найлютіший
ворог
–
лінощі.
3.Цінуй кожну хвилину уроку, не гай часу
даремно. Намагайся знати більше, ніж
від тебе вимагають.

Три поради працьовитості

1. Намагайся якомога більше робити для
себе сам.
2. Виконуй будь-яку справу старанно, але
не напоказ.
3. Не відкладай на завтра те, що можна
зробити сьогодні.

Чотири дороги до сильної волі

1. Кожну справу доводь до кінця.
2. Із двох справ починай більш складну.
3. Зізнатись у вчинку – мужність, приховати його – боягузство.
4. Зумій позбутися поганих звичок.

Чотири правила товаришування

1. Ділися з однокласниками знаннями.
Навчився сам – навчи інших.
2. Сміливо допомагай товаришам виправляти їхні помилки й недоліки. Це краще,
ніж приховувати їх.
3. Не зазнавайся, на критику не ображай
ся, а прислухайся до неї.
4. Будь чесним у грі й змаганні. Пам’ятай:
перемагає дружба й наполегливість.

Чотири «ніколи»

1. Ніколи не вживай поганих слів.
2. Ніколи не забувай про небезпеку шкід
ливих звичок.
3. Ніколи не говори неправди.
4. Ніколи не занепадай духом, зазнавши
невдачі.
За матеріалами мережі Інтернет

Посміхнись
Досить помилок!
— Татку, наш учитель сказав, щоб ти не допомагав мені більше робити уроки.
— Чому?
— Мені досить і тих помилок, котрі я роблю сам.

Дитинство—це коли все дивно і ніщо не викликає здивування. А.Ривароль
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