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Новорічне диво! 
 

Пам’ятаєте,  як у дитинстві ми 

чекали Нового року? Прикрашали 

ялинку, вивчали святкові віршики, 

писали листа Діду Морозу. Тепер 

ми подорослішали, і дещо 

змінилося. Ми вже не віримо в 

казкового дідуся з торбиною, який 

приносить подарунки. Але кожен з 

нас в Новий рік все ж чекає і 

подарунків, і дива. 

У нашому ліцеї свято почалося 

ще до бою курантів. Новорічний 

настрій ліцеїстам, викладачам та 

гостям подарували учні II  

історико-правознавчого класу, 

підготувавши веселу концертну 

програму. Як і годиться, на свято 

завітали Дід Мороз і Снігурочка. 

Але справжнім  Дідом Морозом  

став депутат Верховної Ради Іван 

Куровський. Інна Горобей вручила 

від його імені солодкі подарунки 

кожному ліцеїсту. 

Новий рік – це не тільки 

будування грандіозних планів, але  
 

 

 

 
 

й підведення підсумків того, 

що відбулося. Так, у ліцеї 

пройшло нагородження учнів 

(за перемоги в олімпіадах та 

конкурсах, за активну участь у 

ліцейському житті), а також 

їхніх наставників. 

Новорічні свята вже відгули. 

У домівці кожного з нас вже не  

миготять  яскраві вогники на 

ялинці. Але святковий настрій 

залишиться з нами до 

наступного Нового року. Тож  

будемо щодня чекати вражень 

і прагнути до нових досягнень.  
 Волосянкіна Яніна 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Увага ! Увага! 

Хочете почути 

гарну новину? 
 

4 лютого в ліцеї відбудеться зустріч з 

випускниками та Кліп-арт. Початок о 

18.00.   

Запрошуємо всіх охочих! 

Вас чекає багато цікавого… 
 

Оголошено фотоконкурс "Я і моє 

місто" під патронатом 

Національної спілки 

фотохудожників України 
 

Конкурс фотографій «Я і моє Місто» 

проводиться серед учнів 1-11 класів, які 

захоплюються фотографією. 
 

Тематичні категорії 

1. Родзинки мого міста (фото 

мальовничих куточків населеного 

пункту, пам’яток історії, культури, 

археології, фото туристично-

привабливих об’єктів, місць відпочинку, 

туристичних ресурсів населеного 

пункту, які, на думку автора, 

найбільшою мірою презентують 

населений пункт). 

2. Шкільне життя. 

3. Світ тварин. 

 

 

Технічні вимоги. 

1. Конкурсні фотороботи повинні 

надаватися в електронному та 

друкованому вигляді (фотознімки 

мають бути якісно надруковані будь-

яким фотографічним способом 

розміром 15х21 см). На зворотній 

стороні фотознімків написати 

інформацію: 

– назва фотороботи. 

– тематика конкурсу. 

– П.І.Б. учасника конкурсу. 

2. Фотографія може бути як у 

кольоровому, так і в чорно-білому 

виконанні. Фотороботи повинні бути 

без оформлення (без рамок, 

паспорту, надписів, дати тощо). 

3. Надіслані носії не повинні містити 

жодної іншої інформації, крім файлів 

фоторобіт. На поверхні диску слід 

вказати прізвище автора. 

 

Останній термін прийому робіт на 

конкурс – 18 лютого 2011 р. 

включно. Фотографії приносити на 

адресу: місто Ніжин, вулиця Богуна, 

1, аудиторія № 16. 

 

Детальну інформацію можете 

прочитати на сайті ліцею 

(http://www.ndu.edu.ua/liceum/) 

 

 
   Рубрику підготувала Скляр Анастасія 

http://www.ndu.edu.ua/liceum/


 
 

 

 
 

 

Поїздка в Карпати 
 

 

«Мій батька говорив, що 

прогулянка в горах рівнозначна 

відвідуванню церкви», – слова 

О.Хакслі. І справді, відвідуючи 

гори чи то через чисте повітря, чи 

то через шалені вітри, що, 

здається, пронизує тебе, настає 

очищення душі. Стоячи на гірських 

схилах і милуючись красою 

Закарпаття, мені на думку спадали 

лише найсвітліші спогади, я 

згадувала найдорожчих для мене 

людей, і від усього цього виру 

почуттів мені перехоплювало 

подих. 

З усієї поїздки мені  найбільше 

сподобалось те, як ми каталися на 

підйомниках, страшенно 

замерзли, потім ще годину 

«відпоювали» одне одного чаєм, 

але спогади залишаться на все 

життя. 

Особливо захопливе в цьому 

катанні було те, що кожна пара 

людей, яка їхала поряд по 

«зустрічній смузі» віталася з 

тобою, співала пісні, робила 

компліменти. Також збулася 

моя маленька мрія: ми 

зупинилися десь на хвилину і 

можна було спокійно 

 

 
 

споглядати затуманені гори, 

порізані стрічками гірських 

струмків та джерелець . 

Уся подорож була 

насиченою, і враження від 

краси природи, захопливих 

пригод, відкритості та 

привітливості жителів цих 

місць, надовго залишаться у 

мене в пам’яті.  

                      Чебану Поліна 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Вечером 

 

Вечер обнял холодной рукой. 

Дрож по телу слегка, ну и пусть. 

Я иду с молчаливой тоской, 

Между нами сестра её – грусть. 

Мы  идём  не спеша и молчим, 

Потеряли свой смысл слова. 

Обойдёмся без сложных причин, 

От которых болит голова. 

 

Тяжело в суетливой войне  

Жить, не зная, где берега край. 

Всё так сложно на этой земле, 

Не понятно, где ад, а где – рай. 

Но моментами мы устаём. 

Отвернулся весь мир, ну и пусть... 

За собою тоску позовём 

И сестру её - тихую грусть. 
 

     Велигоцька Юлія 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Відповідальні за випуск учні II курсу 

історико- правознавчого класу 

Скляр Настя, Прищепа Аліна,  

Бублик Альона 


