
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 ДЮШО 

«Спілка Юних» 

Випуск № 1 

Вресень 2012р. 

Перший раз  

в перший клас 

В суботу першого вересня в 

нашому ліцеї розпочався новий 

навчальний рік.  

Це свято стало важливою 

подією для наших юних 

першокласників, які безперечно 

стануть новими зірочками ліцею. 

Для маленьких юних 

ліцеїстів відкрилися двері в нове 

велике життя, яке буде сповнено 

дуже цікавими, незабутніми 

враженнями та максимально 

яскравими емоціями.  

Редакція нашої газети вітає 

першокласників з початком 

навчального року! 

Бондарчук К. 

Ніщо  так  не  бентежить  душу,  як  згадка про дитинство та шкільні роки.  Кожен  із  нас  

пам’ятає  однокласників,  вчителів, подвір’я рідної школи та тернисту дорогу до зірок.  

Як  би  далеко не  розкидала  доля  випускників  нашого ліцею по  світах,  їх  життєва  дорога  

завжди  повертається  до  рідного  дому,  рідної  школи,  де  відбувалося  їх  становлення  

як особистості. 

Так станеться і цього року. Знову покинуть нас наші діти. Пам’ятаю їх семикласниками, 

смішними та задиракуватими. Тоді, у перший рік роботи, вони мені здавалися такими великими та 

завзятими, навіть страшно було йти до них у клас, зараз же я їх сприймаю як дорослих та всебічно 

вихованих людей, які здатні йти у доросле та самостійне життя. 

Як і кожного року,  шкільне подвір’я забуяло цвітом, прикрашене стрічками,  наші випускники, 

хлопці й дівчата, веселі, з оберемками квітів у руках, зі своїм класним керівником, ступили на фінішну 

пряму шкільного життя. Зараз всього лише початок цього фінішу, але вони мають до нього дійти, 

скласти іспити втупити до вишів.  

Тож, мій рідненький 11-й клас, вчіться, поважайте один одного, та допомагайте іншим. 

Шануйтеся, і не забувайте ніколи рідної домівки, 16-го ліцею, де вас зростили та виплекали. 

Семенютенко Т.М.  

 

 

 

 
 

 

 Перший раз в перший клас (с. 1) 

 Наші випускники (с. 1) 

 Як ми провели літо? (с. 2) 

 Новини спорту (с. 3) 

 Культурні новини ліцею (с. 3) 

 Команда «Real Still» (с. 4) 

 Учні обрали уряд (с. 4) 

 Патріотизм в наших серцях (с. 5) 

 Вітаємо! Дорогі вчителі! (с. 6) 

 «Що?Де?Коли?» (с.6) 

 Культурні новини (с.7) 
 

У цьому випуску: 

Тільки позитивні новини! 

Тільки веселі історії! 

Тільки правдиві версії! 
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Гарною традицією нашого ліцею 

стала робота пришкільного літнього 

табору «Райдуга». В поточному 

навчальному році відпочинок наших 

школярів був цікавим та змістовним. Табір 

працював в дві зміни під началом вчителів 

історії Грязнової В.І. та Прахової С.А.  

Протягом роботи табору учні 

неодноразово відвідали театр, спортивний 

комплекс «Юніон», міську бібліотеку, 

галерею мистецтв, стали учасниками 

майже всіх міських культурних заходів та 

фестивалів. Вихованцям табору найбільше 

запам’ятався день відкриття першої зміни, 

який співпав з Всесвітнім днем захисту 

дітей і супроводжувався цікавим районним святом, яке закінчилося конкурсами та 

безкоштовним відвідуванням атракціонів 

в парку ім. Богдана Хмельницького .  

Друга зміна табору була 

присвячена «Евро-2012» тому 

супроводжувалася великою кількістю 

спортивних заходів до числа яких 

відносилися: «Міні-Євро табору», 

«Козацькі ігри» тощо.   

Дякуємо нашим вчителям та 

адміністрації за можливість  гарно та 

змістовно провести літо! 

Літвінова Яна 

Любі ліцеїсти! 

Адміністрація нашого ліцею 

вітає Вас з початком нового 

навчального року!  

Ми чекаємо від Вас творчих 

досягнень та успіхів в навчанні. 

Будьте успішними! 

Адміністрація НТМЛ №16 

 

 

Директор НТМЛ № 16 

Гутнєва Н.Ю. 

Заступник директора з НР 

Король В.М. 

Заступник директора з ВР 

Ігоніна О.О. 
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Футболісти на старт! 
       Увага!  Розпочалися ігри кваліфікації 

групового етапу на чемпіонат світу по футболу! 

Ми бажаємо нашій збірній тільки перемог і 

натхненних гравців!  

        Йдуть до перемог і спортсмени нашого ліцею. 

Вони є активними учасниками майже всіх 

районних та міських змагань і систематично 

приносять ліцею спортивні винагороди, грамоти та 

медалі. Ми пишаємося нашими спортсменами, які 

разом з вчителями фізкультуру Семашкіною 

Вікторією Михайлівною та Павленко Валентиною 

Вікторівною йдуть до нових олімпійських висот.  

Тарасенко В., Токаренко С. 

 

 

11 жовтня учні четвертих класів 

завітали до Кременчуцької кондитерської 

фабрики. 

 Під час екскурсії юні ліцеїсти 

відвідали цех де виробляються 

різноманітні солодощі корпорації 

«ROSHEN». Учні дізналися які етапи 

супроводжують створення кондитерських 

шедеврів. Майстри фабрики показали як 

працює новітнє обладнання та розказали 

про професійну працю майстрів-

кондитерів. 

Оксамитна Настя 
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Команда «Real Still»  

В вересні поточного навчального року в нашому ліцеї були організовані вибори президента 

учнівського самоврядування. З 14 вересня почалося подання кандидатур у президенти. Претенденти на 

цю  почесну посаду готували передвиборні програми і знайомили з ними громадськість ліцею. 19 

вересня відбувся круглий стіл з питань виборчої кампанії. Голосування пройшло 24 вересня 2012 року і 

тривало з 8.00 до 16.00. Ліцеїсти – зробили свій вибір!!! За результатами виборів президентом ліцею 

було обрано Крамського Андрія учня 9-Б класу. До Головної Ради ліцею ввійшли: Ан Ельза, Бараник 

Настя, Лупащенко Катя та Оксамитна Настя. Вітаємо переможців і бажаємо їм творчих успіхів і 

великих досягнень. 

Лукяненко Ю.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливою подією в житті нашого ліцею став 

профорієнтаційний конкурс «Планета професій».  

Мета цього конкурсу полягала в тому, щоб в 

цікавій ігровій формі розказати про важливість 

правильного вибору професії, а також формуванню 

позитивного іміджу робітничих професій, підвищення їх 

соціального статусу.   

В заході прийняли учать п’ять кращих команд 

нашого міста. Сам конкурс складався з трьох етапів: 

«Візитка», «Рекламна пауза», «Музична фантазія».  

З-поміж п’яти сильних команд учні 

нашого ліцею посіли почесне 3-тє місце. 

Вітаємо їх і бажаємо успіхів у подальших 

конкурсах та змаганнях.  

Проте переможених в цьому конкурсі 

не було. Всі учасники здобули досвід 

творчого підходу до будь-якої справи, нові 

знання про робітничі професії, а глядачі – 

велике задоволення від побаченого.  

Кушнір Н.В., Грані Н.Г., Дебела Н. 

 

 

Крамський Андрій 

Оксамитна Настя 

Ан Ельза 

Поляшенко Лєра 

Лупащенко Катя 
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В нашому ліцеї систематично проводяться виховні години 

присвячені патріотичній темі. На початку вересня поточного 

року в усіх класах ліцею були проведені заходи присвячені Дню 

Державного Гімну «Ще не вмерли України, ні слава не воля...». 

Класні керівники розповідали учням про історію створення гімну 

та авторів, що написали до нього текст і музику.  

Цікавим був захід присвячений Дню Партизанської Слави. 

Цей день був присвячений пам’яті ветеранам Великої 

Вітчизняної війни. Весь день учні дякували ветеранам за їх 

відвагу, силу та хоробрість, вітали усіх з цим великим днем, 

роздавали листівки з вітаннями.  

До 70-річчя з дня заснування Молодої гвардії також були 

проведені тематичні виховні години на яких вчителі розповідали 

учням про героїчні подвиги молодих підпільників.  

Ми сподіваємось, що учні зробили для себе важливі 

висновки і стали більше поважати наш рідний край та його 

історію. 

Сорока Віталіна 

Наприкінці вересня в нашому Науково-технічному металургійному ліцеї № 16 проходила акція 

«Небайдужі серця». Умови акції передбачали допомогу родинам, які опинилися в складних життєвих 

умовах. На акцію активно відгукнулися учні 8-Б класу. Серед учнів особливу активність проявили 

Горова Карина та її мама Тетяна Вікторівна. Вони подарували дітям одяг та побажали всього 

найкращого. 

Попереду ліцей чекає акція по збору макулатури. В наш час це є дуже актуальним, адже 

вирубка лісів а виготовлення паперу потребує дуже багато дерев. Це в свою чергу призводить до 

зменшення кисню і загострення екологічних проблем. А так макулатура іде на переробку і ми 

отримуємо новенький папір на якому друкуються нові книжки, зошити, блокноти тощо. 

Подібні акції потрібні. Допомагайте один одному і не будьте байдужими! 

Ткаченко Аліна 

Акція «Не байдужі серця» 

Перехід з початкових класів у середні - процес не простий 

але дуже цікавий. Діти вступають у доросле життя цей вік недарма 

називається перехідним. На початку раннього підліткового періоду з 

психікою дитини відбуваються важливі зміни: зростає інтерес до 

спілкування з однолітками, з'являється прагнення затвердити в колі 

друзів свою самостійність, незалежність, особистісну значимість. 

Перехід в середні класи можна порівняти з переходом на нову 

роботу. Ще недавно, в початковій школі, діти були найстаршими, і 

ось, виявилися наймолодшими в середній школі.  

Редакція нашої газети вітає п’ятикласників з успішним 

завершенням молодшої школи і бажає нових успіхів і досягнень в 

їхньому шкільному житті.  

Пасечник Настя 

 

 

Вітаємо юних п’ятикласників! 

Умрихіна Н.К. Капуста В.Л. 

Мінервіна Н.К. Гладка С.В. 
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Щорічно 5 жовтня більш ніж в ста країнах 

світу святкується День Вчителя, який в 1994 році було 

проголошено Всесвітнім. Це професійне свято всіх 

вчителів, викладачів і працівників галузі освіти. В цей 

радісний день відмічається роль і заслуги всіх 

вчителів в досягненні високого рівня освіти на всіх 

рівнях, а також неоцінимий внесок в розвиток 

суспільства.  

                         Лупащенко К., Ткаченко А. 

За розум осяйний, 

За мудрість й доброту від Бога, 

Прославимо в віках - 

Звеличимо в піснях – 

Високу працю педагога. 

 

До поки сонце світить з висоти, 

Щебечуть птахи, зацвітають квіти, 

Ми Вам життям бажаєм твердо йти, 

І дням наступним від душі радіти! 

Хай щастя завжди супроводить Вас, 

Людська повага й шана не минають, 

А вашу мрію й працю повсякчас 

Лиш визнання вінчають! 

 

10 жовтня 2012 року в нашому ліцеї пройшов заочний тур гри «Що?Де?Коли?». В ліцеї 

заздалегідь були сформовані дві команди, які стали представниками інтелектуальної молоді ліцею: 

«Флібустьєри вдачі» та «IQ». Гра пройшла в три тури по 12 питань в кожному. Питання  були 

різнопланові і торкалися різних сфер знань учнів. Продуктивність відповідей залежала від того 

наскільки швидко спрацьовувала команда при дачі відповідей. Аналізуючи результати 

інтелектуальної гри можна констатувати, що обидві команди відповіли на 50 % питань, що є доволі 

непоганим результатом для молодих команд. 

Редакція нашої газети бажає юним інтелектуалам успіхів на районному турі міської гри 

«Що?Де?Коли?», яка буде проходити на базі нашого ліцею 10 листопада поточного навчального 

року. 

Прахова С.А. 
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Культурні новини нашого міста 

- Кривий Ріг визнано танцювальною 

столицею України! 

- Наше місто вийшло переможцем в 

змаганні за супер-кубок «Майдансу»!  
- В змаганнях «Майдансу» приймали участь і 

учні нашого ліцею: Савостьяненко Данило і 

Шадорскька Поліна. Ліцей пишається вами! 

 

 

 

Первісні люди на території сучасного 

Криворіжжя з’явилися ще за кам’яного віку. 

Про це свідчать гостроконечник , знайдений 

при розкопках у селі  Родіоновка тасокири, 

виявлені в міжріччях Саксагані та Інгульця. 

Щоб гарно вчитися… 

1. Активно працюй на 

уроці. 

2. Став запитання, якщо 

чогось не зрозумів або з 

чимось не згодний.  

3. Між уроками роби 

перерви. 

4. Спочатку спробуй 

зрозуміти матеріал, а потім 

його запам'ятати.  

5. Складай план усної 

відповіді.  

Руденко О.М. 

12. Перевіряй себе. 

_ 

Говорить шкільний 

психолог 

Редакція нашої газети вітає всіх 

іменинників вересня-жовтня з 

Днем Народження! Успіхів Вам 

шановні учні і вчителі ліцею! 

Редакція газети 

Шановні батьки, 

учні та вчителі! 

Редакція нашої газети 

звертається до батьків, учнів 

та вчителів НТМЛ № 16 з 

оголошенням про те, що на 

базі ліцею продовжує діяти 

Прес-центр. 

Під егідою прес-центру 

раз в чверть буде виходити 

періодичне видання газети 

«Вісник НТМЛ № 16».  

Бажаючих приєднатися 

до роботи шкільного прес-

центру ми чекаємо в 30 

кабінеті НТМЛ № 16.  

Приєднуйтесь до нас! 

Редакція газети  

 

         Редакція прес-центру НТМЛ       

№ 16 оголошує конкурс віршів на 

тему «Мій ліцей»! Переможці 

конкурсу матимуть змогу 

розмістити свої творчі доробки на 

сторінках нашої газети.  

         За додатковою інформацією 

звертатися до керівника прес-

центру Прахової С.А.  

Прахова С.А. 

Увага! 

Конкурс! 

Як стати «Класом року»? 

З жовтня місяця в стінах нашого ліцею 

стартує конкурс «Кращий клас року». За 

сприяння адміністрації цей захід вже став 

гарною традицією ліцею. В минулому році 

переможцями стали учні 6-А класу (класний 

керівник Грягнова В.І.), які показали 

високий рівень навчальної успішності, 

спортивних досягнень та ініціативності в 

різного роду виховних заходах.  

Редакція нашої газети вітає переможців 

і бажає успіхів всім ліцеїстам в поточному 

навчальному році! 

Прахова С.А. 

Над випуском працювали: 

 Бондарчук Ксенія 

 Літвінова Яна 

 Токаренко Сергій 

 Тарасенко В’ячеслав 

 Оксамитна Анастасія 

Керівник Прес-центру: Прахова С.А. 

Наші координати: 

Дніпропетровська область 

м. Кривий Ріг 

Дзержинський район 

вул. Революційна 22 

кабінет № 30 

Тел. 907333 

Email. Dzschool16@ukr.net 

Історична цікавинка!  

 Дебела Анастасія 

 Сорока Віталіна 

 Ткаченко Аліна 

 Лупащенко Катерина 

 Пасечник Анастасія 


