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Новий рік! нові події !
Нові шанси все змінить!..
В новий рік здійсняться мрії —
Дід Мороз уже летить!
Новий настрій... Гороскоп...
Півень радість нам несе.
І, подивившись в телескоп,
Зірки кажуть: «Щастя є!»
Нові надії , побажання,
Ялинка , посмішки , добро.
Нехай здійсняться всі бажання!
Хай Новий рік несе тепло!

Дарія Буць, Л-9Б

Зимовий настрій
В очікуванні дива

Ось і настає довгожданий 2017 рік. Гадаю,
кожен чекає його з нетерпінням. Хто ж не сподівається, що саме цей
рік принесе все, чого так
душа бажає? Це початок
нової сторінки життя — і
вона буде яскравою, кольоровою та прекрасною.
Сподіваюся, ви знайдете
в новому 2017 те, чого
так палко шукаєте!
У кожного початок
року асоціюється з чимось особливим... Сніг...
Слідом — Дід Мороз і
Снігуронька... Мандарини... Подарунки... Сімейні традиції... Годинник,

що ось-ось проб’є останні 5 секунд. У Новорічну
ніч кожен
із нас намагатиметься відсвяткувати
якомога
веселіше і
радісніше,
адже
як
Новий рік
зустрінеш,
так його і
проведеш.
Як ви вже здогадалися, головний колір 2017
року, як і минулого, це
червоний.
Вогненний
Півень вступить у свої

права 28 січня 2017 року
з настанням китайського
нового
року.
На думку фахівців астрологів,
Півень
за східним календарем — це
символ оновлення, початку чогось невідомого. Тому
прийдешній
рік обіцяє зміни в житті
кожній людині. Що ж, будуть ці зміни приємними
чи ні — усе у ваших руках.
Вітаю з Новим роком!

Зимов і п р и к м ет и

У всі часи люди спостерігали за погодою, накопичуючи безцінний досвід. З
давніх часів люди вірили в
прикмети. Вони говорять
про погоду на найближчий
час і навіть на весь рік. Так
що ж означають прикмети
зими та що з їх допомогою
можна дізнатися? За зимовим прикметами визначають і врожайність наступного року.
— Грудень без снігу — літо
без хліба. Грудень холодний і зі снігом — буде врожай на хліб. Сухий грудень
— літо буде теплим.
— Якщо зима не настала
в грудні і січні, то вона не
настане до 10 лютого.
— Іній на деревах — до
морозу, туман — буде відлига.
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— Багато інею на деревах
— буде багато меду.
— Хмари йдуть проти вітру — на сніг.
— Миготять зірки в небі –
на сніг.
—
Грудень
холодний,
сніжний та з вітрами — на
врожай.
— Якщо взимку ранкова
зоря швидко гасне — на
холодну погоду, а коли вечірня раптово згорає — на
відлигу.
— Збіглися хмари в одну
купу — чекай негоди.
— Яскраві зірки взимку —
на мороз.
— Починають плакати вікна — знизиться тиск і потеплішає.
— Кіт шкрябає підлогу —
на вітер і завірюху, дере
стіну — на негоду, лежить

Дарія Буць, Л-9Б

черевцем догори — на відлигу, згорнувся в клубочок
і вткнувся писком в лапки
— на мороз.
— Якщо снігопад припиниться після полудня або
ввечері без прояснення
неба — назавтра знову чекай снігу.
— Чистий блакитний колір неба взимку — ознака
стійкої ясної погоди.

Гороскоп 2017
Що рік наступний нам готує

Овен (21 березня – 20 квітня)
Півень уже точно не дасть прожити
весь рік «по накатаній» програмі. Кар’єрні
сходинки піднесуть працьовитих Овнів до
висот. Правда, від невиправданих ризиків і авантюр усе ж доведеться відмовитися.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Найважливішими стануть саме перші
місяці 2017 року. У цей період потрібно ставити конкретні цілі та досягати їх
усіма можливими способами. Усередині
року життя буде нагадувати гойдалку —
то вниз, то вгору. Але Тельці швидко повернуться в колію, і
залишок року пройде
досить успішно.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Уже з перших днів
2017 року треба ретельно
переглянути
свої особисті відносини і, якщо потрібно, «відредагувати» їх.
Емоційний бік буде
захльостувати, спонукаючи до рішучих дій
як на роботі, так і в
коханні.
Рак (22 червня – 22
липня)
Рік буде непростим,
сповненим як приємних, так і не зовсім
хороших несподіванок. З його перших
днів потрібно почати нове життя, позбувшись усього, що руйнує.
Лев (23 липня – 22 серпня)
У 2017 році нагодиться не одна чудова
можливість для творчості. Усе, що потрібно для досягнення задуманого, — це відкинути царську левову лінь і, засукавши
рукави, взятися до роботи.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
2017 рік гарантує появу міцних партнерських союзів. Крім ділових відносин,
рік Півня вплине й на особисту сферу Дів.
Варто відкинути всі сумніви і з головою
поринути в нове життя в новому році.

Ваги (24 вересня – 23 жовтня)
Як в особистому житті, так і в професії
буде повна ідилія. Усе, що потрібно, — це
скласти чіткий план й неухильно рухатися
до своєї мети.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Рік Півня обіцяє справжні зміни, які
ощасливлять скорпіонів. З перших днів
нового року представники цього свавільного знака складуть план дій і будуть неухильно дотримуватися його. Подібна тактика принесе свої плоди.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Рік Півня буде роком викликів і починань. Буде надано безліч можливостей, ухопившись за
які, Стрільці зуміють
втілити давно заплановані ідеї в життя.
Потрібно лише зосередитися на головних
цілях й не розпорошуватися на дрібниці.
Козеріг (22 грудня –
20 січня)
Козерогів
чекає
море активності, що
допоможе їм завжди
бути попереду. Трохи затьмарять успіх
плітки заздрісників,
але на них не варто
зважати. Спокій і впевненість у власному
успіху – ось те, що потрібно Козерогам.
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Як і в тому році, в 2017 радість буде
супроводжувати Водоліїв, щедро обдаровуючи останніх за поступливість і працьовитість. Початок року стане досить значущим.
Риби (20 лютого – 20 березня)
2017 стане роком небувалих змін. У
думках будуть роїтися нові плани, ідеї,
задуми та проекти. Приємні сюрпризи
й несподівані знайомства допоможуть у
просуванні кар’єрними сходами. Єдине –
ризикувати даремно Рибам забороняється.

3

Святкування ювілею
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Святкування ювілею
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Слово ліцеїстам
Шановний педколедже та любий ліцею!

Щиро вітаю з Днем народження!
Спочатку звернуся до старшого з вас.
Вісімдесят п’ять років — це солідна
дата, як для людини. Для навчального закладу — це, безперечно, теж багато.
Не можу навіть уявити, скільком учителям
та вихователям ти, коледжу, уже дав путівку
в життя. Знаю, що випускники твої працюють і в нашому місті, і
далеко за його межами.
Дякую тобі за це!
А зараз моє слово до
ліцею, якого, певно, що без тебе, коледжу, могло б і не бути. Згадую своє
перше знайомство з вами обома.
Пам’ятаю, як була ще зовсім маленькою, приходила до мами на роботу, губилася, шукаючи її кабінет. Я підростала, разом зі мною дорослішали і ви…

І ось — я ліцеїстка. Я надзвичайно
пишаюся тим, що здобуваю знання
у стінах цього навчального закладу.
Мені дуже імпонує атмосфера, яка панує тут. А створюють її люди. Дякую!
Вітаю увесь колектив працівників.
Адже саме ви, шановні вчителі, повірили в нас, допомогли нам, розгубленим та наляканим, призвичаїтися. Саме ви щодня передаєте нам
свої знання та життєвий досвід. Завдяки вашій праці ходити до ліцею
навчатися — одне задоволення…
Тож щиро вітаю всіх з ювілеєм! Нехай кількість учнів та студентів, які
навчаються тут, постійно зростає.
Нехай усі, хто причетний до твого свята, коледже, будуть здоровими та щасливими. Бажаю багато-багато вдячних
учнів та студентів, наукових звершень
та творчих здобутків. Многая літа!
Богдана Бойко,
Л-9-А

Сиэтл — город, в котором я живу язык. Найти работу, зная три языка,
уже полтора года.
намного проще, и оплата лучше. Я
Дорогие лицеисты!
очень благодарна всем
Меня зовут Оля Волоучителям за то, что они
вик, и ещё не так давдали нам знания, учино я ходила по коридоли нас не только предрам любимого лицея,
метам специализации,
переживала за оценки
но и передавали свой
в табеле и ждала кажизненный опыт. Если
никул. А теперь жизнь
вам интересна более
меня закинула в друподробная информагую страну. И хочетция, вы всегда можете
ся лишь сказать, что
найти меня в соцсети,
вы должны беречь те
и я с удовольствием
отношения,
которые
поделюсь с вами впевы сейчас строите со
чатлениями! ПоступаЧикаго лето 2016,
своими новыми одноющим в следующем
Yellowstone
national
park
классниками и учитегоду желаю крепких
лями. Теплее семьи у
нервов и ни пуха ни
меня не было никогда. В лицее у вас пера! Поступайте лишь в лучшее вузы
огромное колличество возможностей Украины, вы этого достойны! Спасиоткрыть новые таланты и познать себя! бо!
Ольга Воловик,
Также хочу обратиться ко всем: учите
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выпускница лицея 2014 года.

Слово ліцеїстам
Вітання Кременчуцькому педколеджу
імені А. С. Макаренка

Найкращий заклад є в Кременчуці,
Там вчаться педагоги – справжнісінькі митці,
Що світ пізнання крізь роки несуть
І серце своє дітям віддають.
І 85 – ще не кінець,
А перестук всіх молодих сердець.
Хто заклад закінчив, у світ пішов
І місце у житті своє знайшов.
І славу шле про коледж свій повсюди.
На ниві педагогіки зростають люди.
Нехай плекають світлі дітей душі,
Нащадки щоб зростали небайдужі!
Хутчіш вітання, рідний заклад наш, приймай!
Із року в рік й надалі процвітай!
Хай твої учні обирають вірний шлях
І спадщину Макаренка продовжать у віках!

Атмосфера
ліцейної
родини — щось справді
неймовірне... Це важко
просто описати — потрібно самому відчути і
пережити усі ті моменти.
Походи, квести, виступи,
конкурси, та й самі пари
закарбувались у моїй
пам’яті назавжди. Хотілося б знову вступили до
ліцею, прожити два роки
у цьому ж колективі, з
найкращим класним керівником, побувати на
ліцейних дискотеках, наїстись у їдальні й пере-

Мої спогади

Юлія Негрей, Л-9А

жити той незабутній день
конкурсу «Краща випускна група».
Ліцей подарував мені
вірних друзів, які є близькими мені людьми. А найголовніше — «Політ» дав
мені такий собі поштовх,
стимул до кращого. Ліцей
став моєю відправною
точкою в майбутнє, просто потрібно вірити і докладати зусиль, щоб усе
заплановане збулося.
Марія Полтавець,
випускниця Л-24,
2016 року
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