Ура!!! Канікули!!!
Дорогоцінний час осінніх канікул ліцеїсти використали з користю - поєднали
очікуваний відпочинок із притаманною їм активністю та непосидючістю:
цікаві мандрівки, захоплюючі розваги, позитивні враження, пізнавальні
заходи…
Саме таке дозвілля організували педагоги ліцею та Рада
старшокласників для учнів 8-11класів у період з 27 жовтня по 3 листопада.
29 жовтня для учнів 8-10 класів був організований екскурсійний день.
Традиційно він присвячується важливій даті в історії життя українців – Дню
вигнання нацистських окупантів з Києва, України.
Так, 8-Б клас відвідав Національний музей історії України у Другій
світовій війні, де взяли участь у квесті «Дорогами війни». Гра вимагала від
учнів розумових зусиль, уваги й швидкого переміщення у залах експозиції
музею. Для перемоги довелось ретельно переглянути експонати, фото і
документи та уважно прочитати історичні тексти. Переможці гри піднялись на
оглядовий майданчик, що відкриває чудовий краєвид на Київ.
Учні 9-х класів вирушили на пішохідну екскурсію «Київ у роки війни»,
що проходила мальовничими Печерськими пагорбами і завершилась на
території музею історії України у Другій світовій війні. Екскурсовод розповів
про оборону Києва, життя киян під час окупації, київське підпілля і визволення
міста у листопаді 1943року.
Десятикласники стали учасниками тематичної екскурсії «Визволення
Києва. Лютежський та Букринський плацдарм» (Національний музей історії
України у Другій світовій війні).
11б клас відвідав м. Одесу.
Плани проведення канікул не обмежувалися організацією екскурсійної
діяльності. Так, 30 жовтня учні 9-х класів стали учасниками приємного і
корисного, а головне незабутнього, квесту «Символіка України, міста, ліцею,
класу». Цей захід проводився у рамках підготовки до посвяти
дев’ятикласників у ліцеїсти. Кожна команда намагалась проявити себе
найкращим чином, показати знання про народну, геральдичну, державну
символіку Батьківщину та символіку рідного ліцею. Звичайно, конкуренція
серед дев'ятих класів була не абияка. Але не зважаючи на це, усі старанно
виконували завдання та, сподіваємось, отримали задоволення від пригод.
Перемогу здобула команда «Полуничка» з 9-В класу. Для учнів 10-В це був
новий досвід, їм дуже сподобалося виступати у ролі організаторів. Під час
підготовки та проведення вони доклали багато зусиль, проявили креативне
мислення, відповідальність, продемонстрували творчий підхід та
організаторські здібності.

Підсумки
квесту «Символіка України, Києва, ліцею, класу»
30 жовтня 2018 року
Місце Бали Клас

Назва
команди

Капітан
команди

Склад команди
Веха Олексiй
Ежель Михайло
Юрченко Даниїл
Лишанська Катерина
Коваль Володимир
Юрченко Дарiя
Нагорна Єлизавета
Яцик Олександр
Кучеренко Володимир
Цезар Денис
Бережанській Iван
Рачкевіч Ярина
Переворухов Іван
Ніколенко Олександр
Мілевська Анастасія
Довбань Микита
Молодцова Анна
Васильєва Василина
Гавриш Олексій
Фалько Олег
Стецюк Юрій
Гусєєв Єгор
Жуковська Мирослава
Скоробагатько Дмитро
Мордвинов Аскольд
Капустян Аліса
Онуфрик Ева-Марія
Російськов Владислав
Нагорній Дмитро
Сенченко Віталій
Махмудов Олександр
Плющай Анна
Вилущак Володимир

1

134,5

9-В

ПолуНичка

Костя Паулiна

2

125

9-В

Бермудський
Трикутник

Кислюк Ольга

3

122

9-А

Змії

Васильєв
Володимир

4

115,5

9-В

Морепродукти

Окуневський
Єгор

5

112,5

9-А

Тортик

Деменков
Олександр

6

111

9-А

Розумний город

Попова
Єлизавета

7

105

9-Г

МІФ-1

Патробой
Назар

8

96

9-Б

Зубри

Виговський
Назар

9

94

9-Б

Блискавка

Єременко
Єлизавета

10

83

9-Б

Силачі

Булах Леонід

11

74,5

9-Г

МІФ-2

Сірик Артем

1 місце – 9в клас
2 місце – 9а клас
3 місце – 9б клас
4 місце – 9г клас

Відгуки учасників квесту:
Відвідав разом з однокласниками пішохідну екскурсію по місцях
бойової слави Києва. Також ми взяли участь у цікавому квесті, де дізналися
багато нового про символіку ліцею, Києва, України. І, хоча ми не перемогли,
я радий що так активно провів свої канікули разом з однокласниками.(Фалько
Олег, 9-Г клас)
Мені канікули запам’яталися веселим та розвиваючим квестом, в якому
наш клас переміг й отримав призи. А ще сподобався смачнючий торт, яким ми
з задоволенням заїдали перемогу. (Дарія Юрченко, 9-В клас)
Канікули – дуже приємна й довгоочікувана розрада кожного школяра. В
передчутті їх живеш всю чверть, та вони промайнуть так швидко, що й не
помітиш. Ці канікули пройшли дуже колоритно й пізнавально: захоплюючі
екскурсії, квест із загадками, складними творчими завданнями. З нетерпінням
чекаємо наступних. (Анна Молодубова, Єлизавета Попова, 9-А клас)
Вчителі фізичної культури організували спортивні програми.

Особиста першість з шахів серед учнів ліцею
(осінні канікули 1.11.2018р.)
№

Прізвище,
ім’я

клас

1.

Вернік
Данило

8а

2.

Камінський
Антон

8а

3.

Косенко
Геннадій

8б

4.

Бруєв Іван

9б

1

2

3

4

Очки

0

0

0

0

1

1

1
1

0

1

0

0
1

3
1
2

Місце
IY
I
III
II

Клуб «Ерудит» провів гру «Сорокові, фронтові» в якої взяли участь
команди 8а,8б,8в,9б,9в,10б,11в. Перемогла команда 10б. Вітаємо!
30 жовтня активи класів зібрались на
навчання
у
школі
лідерів
«Вертикаль». Член РСЛ, учень 11в
класу Хижняк Максим розповідав
про те, хто такий, на його погляд,
лідер і якими якостями він повинен
володіти. Про проектну діяльність в
роботі
лідера
розповідала
Пономарьова
Н.А,
заступник
директора ліцею №145, керівник
творчого об’єднання лідерів ліцею
«Вертикаль». Працюючі у групах,
активи класів розробляли класні
проекти на тему «Здоров’я молоді»:
виділяли проблеми, шукали шляхи їх
вирішення, формулювали мету та
завдання проекту, створювали план
реалізації.
Найзавзятіші учні взяли участь у відбірковому інтернет-турнір
«ВКОШП» - 2018, що проводився у м. Кременчук, у Турнірі юних
інформатиків (М. Івано-Франківськ), змагалися у ХІІ Всеукраїнському турнірі
математичних боїв імені академіка І.І.Ляшка (подробиці – на сторінці
К.М.Лятамбура)
Сподіваємось, що осінні канікули ліцеїсти провели з користю для себе.

