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Свято наближається!
Ви не помічали в очах людей,
які
Вас
оточують,
якийсь
особливий,
можливо,
навіть
дитячий вогник? Те, що всі
почали частіше посміхатися й
просто радіти життю? У чому ж
причина? Можливо, це кінець
семестру чи успішно здана
робота? Ні! Пояснення дуже
просте. У нашому маленькому
світі під назвою Ліцей панує
передноворічний настрій. Куди не
піди, скрізь тільки й розмови про
Новий рік. Особливо важливим
він є для наших другокурсників.
Адже
в
перервах
між
перескладаннями, доздаваннями і
діставаннями викладачів фразою
типу: "А може хоч на бал вище
поставите?"
вони
встигають
домовитись та організувати свято,
придбати
подарунки.
Тільки
подумати: це ж дійсно останній
рік, який ми проведемо разом.
Неважливим є навіть те, що це
останній рік дитинства, адже далі
почнеться
доросле
життя.

Скрізь тільки й чути: «Скоро!
Скоро! Скоро! Так хочу Новий
Рік! Це буде супер! Я вже не
можу дочекатись!» Кожна наша
клітинка живе в очікуванні
цього свята. Ми щиро віримо,
що в цьому році Дід Мороз
подарує нам саме те, чого ми
так
довго
бажали.
Це
неймовірне, магічне свято, коли
кожен може відчути себе
щасливим. Саме тому ми
хочемо побажати Вам не
втратити ту справжня, щиру,
дитячу віру в чудеса новорічної
ночі. Вірте – і всі Ваші мрії
збудуться! Також ми чекаємо
всіх на новорічному концерті,
де ви зможете втілити всі свої
творчі прагнення в реальність.

Наші спонсори знову подарували нам
інтерактивну дошку, яка є незамінним
помічником як вчителям, так і учням.
Команди ліцею з волейболу (як
чоловіча, так і жіноча) вибороли треті
місця
на
міських
змаганнях!
Ми щиро вітаємо переможців і дякуємо
за докладені зусилля!

Увага ! Увага!
Хочете почути гарну
новину?
24 грудня в ліцеї відбудеться свято Нового
року. Початок о 16.00
Запрошуємо всіх охочих!
Після свята на ліцеїстів чекає святкова
дискотека на «Юності». Початок о18.00.
Вартість квитка – 4 гривні!
Зі своїми пропозиціями та номерами
просимо
звертатися
до
2
історикоправознавчого класу.
10 грудня в гімназії № 16 відбувся
«Ярмарок
професій»,
на
якому
всі
випускники могли ознайомитися з вищими
навчальними закладами нашої області,
оцінити ноу-хау «Термінал професій» та
пройти тести, що допомогли б їм у виборі
подальшої дороги в житті. Хто вже
визначився з нею, той отримав гарну мелодію
на свій мобільний телефон!
Також рекомендуємо зайти на наш
ліцейський сайт, щоб проголосувати за свого
улюбленого учасника конкурсу «Ліцей має
таланти». Переможцю цього голосування
дістанеться приз глядацьких симпатій.
У планах адміністрації є випуск збірки
учнівських віршів (за детальною інформацією
звертатись до вчителів з мови та літератури).
Нагадуємо вам що не за горами конкурс
«Кліп-арт», який відбудеться на початку
лютого 2011. Так що починайте готувати свої
виступи, тому що боротьба буде запеклою.

Якщо ви раптом забули, то нагадаємо,
що ВЖЕ КІНЕЦЬ СЕМЕСТРУ і не
зайвим
було б піднягнути «хвости»
(якщо не хочете просидіти новорічні
свята за книжками та конспектами!).

Вітаємо з Днем народження
наших улюблених вчителів Світлану
Михайлівну Симан та Унтілову Тетяну
Миколаївну!
Бажаємо їм гарного настрою, міцних
снів, насичених днів, успіхів у роботі, а
також здоров`я та простого жіночого
щастя!
Увага, акція!
До дня Святого Миколая!
Дітки з дитячого садочка №12
чекають від вас книжок, іграшок та
солодощів
до
свята!
Потіште дітей подарунками!
(За
детальною
інформацією
звертайтесь до кураторів.)

Передноворічна поїздочка
Всім нам відома слава ліцеїстів-туристів.
Де вони вже тільки не бували: і на Говерлі, і в
Криму. Київ вже давно просяк розмовами про
ніжинські огірочки, які постійно везуть наші
ліцеїсти. Цього року ж відбувається зліт учнів
усіх шкіл міста у Мукачево. Наші веселі
куратори охоче погодились взяти участь у цій
цікавій подорожі. Наразі відомо, що 25-го
грудня о 18:00 потягом №081 Київ-Воловець
у тривалу екскурсію вирушать 65 ліцеїстів.
Серед них присутні учні всіх факультетів та
курсів.
Вже
заплановано
відвідати
замок
Паланок, що знаходиться в місті Мукачево на
висоті приблизно 68м. Ця архітектурна
споруда овіяна багатьма легендами, тож,
думаю,
екскурсія
стане
незабутньою.
Обов'язковим пунктом туристичної програми
є візит до відомого термального басейну в
містечку Берегове. Водичка в цьому басейні
досягає +30 градусів взимку під відкритим
небом. Також ця вода має профілактичнолікувальний характер, так кажуть деякі люди.
Ще раз нагадую, що до складу нашої
групи входять учні всіх загальноосвітніх
закладів міста Ніжина. А які ж ми друзі, якщо
в нас не буде ДИСКОТЕКИ? Саме вона, на
мою думку, стане досить важливою та
цікавою подією під час поїздки.
Чи пам`ятаєте ви, куди збирались
ліцеїсти? - У гори! Лижі, сноуборди, санчата усе це чекатиме вас на одній з карпатських
гір – Бескеті.
Щодо умов проживання, то це буде
дитячий пансіонат, якщо чесно, то це ще не
перевірена інформація. Яка різниця, де спати,
коли їдеш в ГОРИ. Гори - це свіже повітря,
висота, ніжний вітерець, що тихенько дме в
обличчя, і лижі нарешті. Що ще треба?!
Єдине, що залишається додати, то це
побажання кураторам ліцєю більшої наснаги
та витримки, а ліцеїстам - вдалої та
незабутньої поїздки. Всім Вам гарного
настрою та приємних вражень від ПОЇЗДКИ!

Наші таланти

Левицький Сергій

Проміння сонця ллється світанкове
лягає тихо на твій ніжний стан
здається зараз зовсім випадково
він спалить землю – цей екран
відкривши очі прокинувшись вранці
тебе побачу поруч сплячу
стоять м'якенькі біля ліжка капці
не розбуджу чекатиму терпляче

Приглушений голос, самотні серця:
Голос порожній, слова-забуття.
Так хочеться правди, але лиш
слова...
Як хочеться віри, але пустота...
Веселі акорди, турботні думки...
Життя без мажора... лише 2
струни.
Всі клавіші впали, тональність не
та,
А було так добре...
Мінор-це вона!
Борець я за правду, за щирість всіх
слів,
Але лиш безодня, приглушений
спів...
І от- ностальгія і сльози пусті...
солоні, прозорі, пекучі....
Знов мучать вві сні...
Приємні хвилини із цього життя...
Я – спалах емоцій у вирі життя!

коли прокинешся ти зіронько моя
я утоплю тебе в своїх обіймах
шептатиму – навіки ти моя
у нас все буде краще ніж у снах
і руки ніжні й лагідні твої
я буду цілувати
да так що в світі ще ніхто тебе
до смерті буду я кохати
о муза фея ти моя богиня
як довго я тебе чекав
моя мадонна ти моя майстриня
за тебя я життя своє віддам
Заворотня Анастасія

Труш Віталіна

Відповідальні за випуск учні II курсу
природничого класу
Походня Ольга, Іващенко Оксана,
Кириченко Анна

