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     У наступних випусках: 

Не пропустіть!  

 Хто і що впливає на життєвий вибір людини? 

 Чи потрібна навичка – говорити «Ні»? 

Оголошення 
Редакція приймає до 

розгляду творчі роботи від 

учнів/-иць, батьків, вчителів/-

ьок (поетичні та прозові 

твори, замітки, статті).  

Якщо ви бажаєте розмістити 

своє творіння в Art Times 
Magazine в одному з 

наступних випусків, 

надсилайте на адресу 

nata_bor@ua.fm, обов’язково в 

Темі листа вкажіть цей текст: 

Art, ваше прізвище, ім’я. 

Сьогодні у випуску: 
Учні та учениці 6а класу 

діляться враженнями від 

шкільних подій.  

 

А що вам запам’яталось? 

Довідка  

Враження – це те, що  

залишається після  

чогось побаченого чи  

пережитого в свідомості  

людини; почуття, уявлення,  

думка. 

Вислів дня 
Перше 

враження – 

найсильніше ! 
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Виходить за натхнення 



Рубрика «Перемоги і поразки» 

 

Мій перший конкурс 

 

Як би я добре не вчилася, не було б цієї історії. 

Усім рекомендую гарно вчитися та вірити в себе! 

Одного разу я поїхала на конкурс імені Шевченка. 

Звісно мені було лячно, трішки навіть соромилась (не 

знаю, чому),але я взяла себе в руки. Якщо мене вибрали, 

то, мабуть, щось я таки можу! 

Це був перший такий конкурс для мене, я тільки в 6 

класі. Завдання були різними, деякі – складними. Та я 

спробувала виконати все. 

Я зробила висновок: Завжди вчиться не покладання 

рук! Тоді тебе будуть усі поважати, в тому числі вчителі та 

твої батьки!!! 

Єлісеєва Дар’я 

 

 

 



Не здаватись! 

 

15 листопада ми їздили на змагання з гандболу. Вони 

проходили в 68 школі.  

На змаганнях були 2 команди від нашого ліцею: 

дівчата та хлопці.  

Дівчата посіли 3 місце. Хлопці 5 місце. Це було 

складно, але ми старалися.  

Сподіваюсь, що наступного року в нас буде кращий 

результат. 

Ткаченко Діана 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубрика «Свята та заходи» 

 

Свято першого дзвоника  

 

Свято першого дзвоника в Харківському ліцеї №112 

відбулось у понеділок, 2 вересня 2019 року.  

За традицією, свято почалось з привітання ведучих та 

директорки Яни Григорівни. 

Після запального танцю шкільного колективу на 

майданчик запросили тих, хто в цей день прокинулися 

раніше за всіх, погано спали вночі від хвилювання, – 

маленьких першокласників. 

Бажинова Юліана 

 

 

 

 

 

 

 



День обіймів 

 

 

Я вам розповім про день обіймів у нашому ліцеї №112. 

Цей день був у середу . 

На перервах ми вдягали костюми смайликів та міккі - 

маусів. 

Тобто ми вдягали костюми й обіймали учнів. Ось таке було 

наше завдання. 

За те, що діти нас обіймали, ми давали різнокольорові 

маленькі квадратики , а потім їх міняли на  цукерки. Так -

так, на справжнісінькі солодощі! 

Цей день пройшов добре й дуже приємно. Я хотіла би, 

щоб таких днів було більше. 

Це було так цікаво та круто! Ми побавилися на славу. 

Ось так пройшов цей день обіймів. 

Кюрчева Софія 

 

 

 

 

 



Іграшки 

 

У нас була подія. Ми бігали на першому поверсі й 

грали в різні ігри. Я, Олеся, Катруся й Марина грали в 

дженгу. Нам було дуже весело.  

Потім я з Олесею грала в іншу гру – головоломку. Її 

було неможливо зібрати, навіть хлопець, який розповідав 

правила до цієї гри, не зміг її зібрати.  

Ми пішли далі й наштовхнулись на іншу гру. Там було 

дуже багато дітей, тому ми з дівчатами спочатку просто 

дивилися. А потім вже грали. Я не дуже вправно грала, але 

Олеся так добре й швидко все робила, що ми їй 

аплодували. 

А Віолетта бігала всюди і фотографувала наш клас.  

Мені дуже сподобалось, сподіваюсь, ще буде таке 

свято! 

Щербанюк Анастасія 

 

 

 

 



Несправжня пожежа 

 

 

Одного разу, коли у нас в школі була пожежна 

перевірка, ми почули «три дзвоника» і з класом вийшли 

через запасний вихід на вулицю до спортивного 

майданчика.  

Спочатку нічого не відбувалось.  

Раптом туди приїхала пожежна бригада й ми 

побачили, що з кабінету медсестри йде дим. Вікно якраз 

виходило на спортивний майданчик.  

Пожежні піднялися по драбині до її кабінету й витягли 

звідти старшокласника.  

Ми лише після цього дізналися, що то була постанова. 

Зате ми впевнені, що навчимось рятуватись в разі потреби. 

Дробот Тарас 

 

 

 

 

 



Рубрика «Після школи» 

 

Подорож на фабрику 

 

Ми з класом їздили на ялинкову фабрику. Мені дуже 

сподобалося. Я бачила, як виготовляють скло та як 

фарбують іграшки. Це дуже захоплююче. 

Усі, хто хотіли, придбали іграшки. І ще робили ялинкові 

прикраси власноруч.  

Це було дуже класно! 

Горбенко Лаура 
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