
Закінчився серпень. Ось і добігли кінця шкільні канікули. Мені здавалося, що вони 
такі довгі, що ніколи не скінчаться. Але їх час минув, і я нарешті побачила своїх одноклас-
ників та почала набувати нові знання. Це вселяло бадьорість. 

Дні вже не такі довгі, як були ще декілька місяців тому, і вечори вже прохолодні. 
Мені навіть подобається, що немає спеки, але все одно літо втратило вже свою при-
надність. Якось воно все більше стає схожим на осінь. І небо не таке синє, бліде якесь 
стало. На заході сонця, якщо я цього часу сиджу вдома та виглядаю у вікно, мені навіть 
стає сумно. Є така популярна пісня англійською: «Літній смуток». Мені ж здається, що 
влітку сумувати нема чого, а пісня ця – про смуток прощання з ласкавим літом. 

Але нічого сумувати, бо нас чекає - багато цікавого, нові успіхи та здобутки у на-
вчальному році. 

Свято першого дзвоника ми чекали так довго,хоча знайомі усього лише 1 рік,а 
один для одного ми як сім`я. Ми розпитували один одного про те як хто провів літо,і я 
взнала дуже багато цікавого ,але я впевнена ,що не було такої дитини яка б не згадала 
про наш маленький «дім»- ЛІЦЕЙ! 

Веселою була і зустріч нових памперсів. Дивлячись на них ,ми згадуємо і се-
бе,адже у прошлому році і ми були такими ж.  

У цьому навчальному році ми познайомилися з новими дуже цікавими предме-
тами: ТДП(Теорія Державного Права), Машинопис, Релігієзнавством, Критичним мислен-
ням . 

Теорія Державнолго Права(ТДП)- викладає Анна Олександрівна.Її уроки прохо-
дять дуже швидко,адже вони настільки цікаві ,що ми навіть не помічаємо як швидко 
плине час. За місяць вивчення цього предмета ми дізналися як починала формуватися 
наша держава,а саме з чого усе починалося,що було початковим поштовхом . 

Машинопис - викладає Лідія Миколаївна. Вона  вчить нас сліпому набору слів 
Мені дуже подобається бувати в «кабінеті сучасного діловодства», так називає свій неве-
ликий кабінет Лідія Миколаївна. На стінах розвішані цікаві факти з машинопису а біля них 
висять подяки та грамоти . Вона багато чому навчила нас, і тепер наша група знає багато 
про сліпий набір,про рекорди ліцею з машинопису.  
Дуже цікаво у нас проходять уроки релігієзнавства. Їх люблять як хлопці так і дівчата. Па-
вло Павлович розповідає нам про життя великих філософів, знайомить 
з історією філософії, ми слухаємо його цікаві розповіді, організуємо вікторини, буваємо 
на його конференціях. 

Не можна не згадати і уроки Критичного мислення.Критичне мислення веде Тетя-
на Вікторівна. Вона вчить нас критично мислити. 

19 вересня у Ліцеї святкували день здоров`я. Ми виїхали на турбазу в Придніп-
ровськ. У естафетах брали участь усі групи починаючи з однокашників 9-х класі і по 11-й,а 
також були присутня група прошлого випуску.  

Ми зайняли перше місце. Ми відпочили біля Дніпра. Естафети називалися “Олім-
пійські ігри”. В естафетах ми проявили свою узгодженість,ми показали що вміємо бути 
цілою командною групою. Олександр Сергійович порадував нас більш за все,він також 
брав участь у естафетах. Сподобалися і вбрання. Взагалі,ці ігри допомагають нам відчути 
нас однім цілим,що без підтримки,ми не зможемо добитися великих результатів. Незви-
чайним було те що участь брала і команда вчителів.І звичайно приємно і весело згадува-
ти випадок з канатом. Цей день залишиться у нашій пам’яті назавжди 
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Шкода що до іншої групи перейшли наші учні,звичайно ми з ними можемо спіл-
куватися і ми залишимося друзями ,як і раніше ,але їх так бракує. Але хоча б нашій “мамі” 
Ларисі Семенівні стане набагато легше,адже не легко проводити уроки коли у групі 38 
чоловік,я вже спробувала їх було звичайно менше,але я зрозуміла як важко їй було. За-
раз нас у групі 31 чоловік. 

Хочеться побажати усім групам Міського Юридичного Ліцею успіхів у подальшому 
навчанні,і хай щастить.Я сподіваюся що кожен день проведений в ліцеї вам дарить пос-
мішку. 

 
 


