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Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
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За вікном стелиться біла пороша, грайливо підморгує Дідусь Мороз, і Новий рік уже стукає до нас у двері. Відчиняйте! Новий рік
2022 вже на порозі! Впускайте нове щастя у свої затишні оселі, і
нехай воно гостює у вас цілий рік! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком, зі стартом нових упевнених перемог, яскравих мрій, щасливих історій!!!
Нехай в новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.
Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Незгоди всі забудуться,
Що мріялось – все збудеться,
Злагода в сім’ї панує.
Дарунки Дід Мороз готує!
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“Дружн@ 7я”

Мандруємо Україною
У гостях у Доброчара

Напередодні свята Миколая учні 3-А та 4-Б класів відвідали Резиденцію Доброчара, доброго товариша Миколая Чудотворця. Діти поринули в неповторний світ
казки, поспілкувалися з чарівником, передали йому листівки зі своїми найзаповітнішими бажаннями, а натомість отримали чудові смаколики. Також школярі відвідали Софійську площу м.Києва, де споглядали велич головної ялинки країни. Поверталися додому, сповнені позитивних емоцій, співаючи улюблених пісень.
Валентина Діденко, Валентина Драгун, класні керівники

Святкуємо
Міжнародний день чаю
15 грудня відзначають Міжнародний
день чаю. Чай – це напій, без якого неможливо уявити жодного дня: його п’ють на
сніданок, обід, вечерю і в перервах
між прийомами їжі.
Чай - найпопулярніший напій на
Землі.
Найбільш широко
святкування проходить в Індії та ШріЛанці, однак і такі країни, як Бангладеш, Непал, В’єтнам, Індонезія, Кенія, Малайзія, Уганда і
Танзанія не залишаються байдужими до цього свята.
Маленькі українці, прилучани,

здобувачі освіти Ліцею №7 4-В класу, також долучилися
до святкування.
Під час заходу
діти
дізналися
історію
походження напою,
розкрили секрети корисного й
смачного
чаю,
виконали різноманітні завдання, а також
власноруч виготовили незамінний атрибут
- чайник.
Наприкінці заходу школярів чекало чаювання зі смаколиками.
Дітям дуже сподобалося
відзначати День чаю.
А ви вже пили чай сьогодні?
Ірина Ратушняк,
класний керівник
4-В класу
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Дорогою добра й милосердя
Добре діло роби сміло

Кілька років поспіль у «Козацькій республіці» напередодні
Дня
святого
Миколая
проходить
благодійна
акція
«Миколайчик» – у кожен бліндаж». У цьому році учні вперше
долучилися ще до однієї акції «Мій подарунок – твій подарунок», яка була ініційована превенальною поліцією м. Прилуки. Метою її є допомога дітям, які проживають у сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та
позбавленим батьківського піклування. Дякуємо всім дітям, батькам та педагогам, які долучилися до акцій.
Канцелярія корисних справ

Вивчаємо історію козацтва
Зустріч із козацьким отаманом

Вивчення історії, звичаїв, традицій українського козацтва –
один із напрямків роботи «Козацької республіки» Ліцею № 7. Із
цією метою відбулася зустріч представників учнівського самоврядування та членів гуртка «Історія України» ОКПНЗ
«Чернігівська МАН учнівської молоді» з отаманом Прилуцького
куреня ім. Івана Сірка Романом Зінченком. Спілкуючись із дітьми, Роман Олександрович згадав про деякі визначні битви козацького війська та відомих прилуцьких
полковників, про містичних козаків-характерників і таємничий пластунський курінь на
Запорозькій Січі. Відповідаючи на запитання присутніх, отаман розповів про причини свого інтересу до теми козацтва, діяльність козацького
куреня ім. І. Сірка. Також учні мали змогу переглянути рідкісні книги з власної бібліотеки Р.Зінченка. Наприкінці зустрічі
Роман Олександрович подарував козакам та козачкам портрет Івана Сірка, одного з найвідоміших характерників і найталановитіших отаманів Запорозької Січі.
Олена Мандзюк, керівник гуртка «Історія України»
ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді»

Педагогічні обрії
Перший сертифікований учитель ліцею

Сертифікація для вчителя – це можливість переконатися у своїй
професійній компетентності, зрозуміти рівень власної педагогічної
майстерності. Це шлях до пошуків нових педагогічних відкриттів та
ідей. У 2021 р. 1025 учителів початкових класів (58,4% від зареєстрованих) пройшли сертифікацію педагогічних працівників. Серед них і
вчитель нашого ліцею Анна Іванова, яка успішно пройшла всі три
етапи: незалежне тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду незалежними експертами. Вітаємо нашу колегу та бажаємо подальших
творчих здобутків!
Олена Бондаренко, заступник директора з НВР
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У світі цікавого
Дещо про Новий рік

1.Уперше відзначення Нового Року було призначено на 1 січня наказом знаменитого імператора Юлія Цезаря понад
2000 років тому.
2.У Китаї Новий Рік відзначається в один із днів у період із
21 січня до 21 лютого.
4.У В’єтнамі Новий Рік називають «Тет».
5.Головні кольори Нового 2022 року – білий, сірий, сріблястий, блакитний, золотий.
Утім Чорний Водяний Тигр невибагливий, але полюбляє пишний декор та розкіш.

На порозі – рік Тигра
1.Смугастий малюнок тигра складає понад 100 смужок.
Двох тварин із однаковими візерунками зустріти неможливо. Цікаво, що в них смугасте не тільки хутро, а й шкіра.
2.Тигр може прожити без їжі близько тижня, але на один
прийом їжі йому потрібно близько 30-40 кілограмів м’яса.
За рік тварина в середньому з’їдає 50 копитних, але ніколи не вбиває здобичі більше,
ніж може з’їсти.
3.Ікла в тигрів виростають до 7 сантиметрів у довжину.
4.Середня тривалість життя тигра – 15-20 років у дикій природі, а в неволі – до 25
років.
5.Тигри – чудові плавці. Підводне плавання й пірнання приносять їм справжнє задоволення.
6.Тигри занесені до Червоної книги через загрозу зникнення. Учені-зоологи підрахували, що у світі залишилося близько 6 000 тигрів. А всього десятиліття тому їх було вдвічі більше.
7.Дорослі тигри, як правило, постійного притулку не мають. Відпочивають вони зазвичай біля своєї жертви. А ось тигриці для народження малят влаштовують лігво у важкодоступному місці, щоб убезпечити своїх дитинчат від стороннього втручання.
8.Тигренята народжуються сліпими й безпорадними, їхня середня вага при народженні становить 0,8 – 1 кг. А в 11 місяців вони вже можуть самостійно полювати й добувати собі їжу.
За матеріалами мережі Інтернет

Фотомить

Святкове Новоріччя

Новий рік змінить те, у що ти найбільше віриш.
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