Здається, тільки вчора ми вперше, 1 вересня 2012 р переступили поріг Міського юридичного ліцею і трошки схвильовано та все ж з радістю розпочали перший
навчальний рік.
1 вересня 2014р Свято першого дзвоника, і ми намагаємось усвідомити, що
тепер вже не «памперси»- дев’ятикласники, а доросла група, справжній взірець для
новачків - ТЕПЕР МИ 11-2!!!!

Рідна група 11-2 з нашим куратором Оленою Анатоліївною
Лахутою (Викладач біології, хімії, психології та медичних основ) .

Красуні нашої групи

Талановиті учениці нашого ліцею

Відпочивши за літо, учні були
готові отримувати нові знання, цілеспрямовано йти до своєї мети і зосереджено працювати. Але особливо радісно було те, що окрім чудових мрій виправити минулорічні
помилки, учнів ліцею об’єднував
спільний патріотичний настрій. Дуже приємно було бачити хлопців і
дівчат у вишиванках і безліч елементів української символіки.
На уроці «Україна – єдина
країна» Усенко Тетяна Яківна, вчитель історії, розповіла, що таке велике і спільне бажання ліцеїстів
проявити свою громадянську позицію вперше в її практиці.
Ми вболіваємо за долю тих дітей, які не мають змогу сісти за парти, і можливо ще й через це всі завзято націлились на плідну працю
заради нашого майбутнього та майбутнього нашої країни.

Наші найкращі вчителі, перлини творчості Міського юридичного ліцею

Директор ліцею Т. В. Недосєкіна вітає президента республіки ДЮЛія
Владислава Дарчика

Досвідчені ліцеїсти сердечно раділи талановитим учням, які поповнили нашу ліцейську родину!
Директор ліцею, Недосєкіна Тетяна Вікторівна, привітала всіх з початком нового навчального року і з гордістю повідомила про успіхи наших випускників. Адже минулий навчальний рік і справді був багатим на
значні перемоги і досягнення, і ми сподіваємось, що ліцей так само буде
пишатись нашими успіхами!
А тим ліцеїстам, які старанно працювали протягом навчального року урочисто вручили стипендії: Куницькій Аліні, Деректоренко Ірині, Казакевичу Андрію – найвищого ступеню, Слободян Анні, Скороходу Микиті, Шевчуку Микиті, Севастьяновій Анні – 1 ступеню, і Щербаковій
Ксенії – 2.
ВПЕВНЕНА ВЖЕ ЦЬОГО РОКУ
НАШІ РЯДИ ПОПОВНЯТЬСЯ!
Також учнів, які в обласному архіві – оформляли на комп*ютерах
документи1958року, отримали подяки, що особисто вручила завідуюча оргвідділом архіву Шуменко Ольга Володимирівна за «сумлінну, кропітку і плідну
працю», побажала успіхів в навчанні і висловила сподівання про подальше
взаємовигідне ділове
співробітництво.

Фото на згадку
О. В. Шуменко, завідуюча оргвідділом архіву разом з ліцеїстами

Наш ліцей славиться не тільки успіхами в інтелектуальних та академічних
рейтингах. Адже жодне свято тут не проходить без танців та пісень! Кожен знає, що
наша Україна славиться своїми мелодійними піснями, а в нашому ліцеї кожен знає,
що найкраще співають Оля Гнатко – учениця групи 11-2, Аня Севастьянова – 11-3 і
Маша Жилка – 11-1.
А танці вчителів ще раз доводять, що талановита людина талановита в кожній

справі!

Ми стали (втретє!!!) свідками того, як «памперси» перетворились в «однокашників»: з’ївши кашу з одного горщика, вони розбили його і на пам'ять забрали по
маленькому уламку.
З моїх спогадів про перше вересня, це був найяскравіший і найвеселіший, і я
сподіваюсь, що й для них цей день запам’ятається в теплих і світлих фарбах!

«Памперси» перетворюються на однокашників

Кожен знає, що на горі Олімп живе мудра і справедлива богиня Феміда – богиня судочинства, саме вона є покровителькою нашого ліцею. За традицією, світла богиня спускається з білосніжних
хмар, щоб привітати тих, хто вперше переступає поріг юридичного
ліцею. Після такого благословення ліцеїсти можуть бути впевненими, що будь-яка справа вдасться і вони обов’язково досягнуть
своєї мети. Тому для мене була особлива честь виконувати цю
роль. І, попри хвилювання, я отримала задоволення від слів, які
мали підбадьорити нових членів ліцейської родини. І все ж найбільше щастя для мене - давати перший дзвоник! Адже саме він
знаменує початок нового, ліцейського життя, нових шансів та перемог!

Богиня Феміда – Куницька Аліна, 11-2

Перший дзвоник!!!

Бажаю плідного і успішного навчального року всім учням юридичного ліцею, ми неодмінно зробимо так, що наші вчителя будуть нами пишатись, і ми гідно передамо естафету нашим наступникам!

Куницька Аліна,
Учениця групи 11-2

