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Кожен учень та викладач ліцею 

дякує    ІІ курсу природничого класу 

за свято 14 лютого! З самого ранку 

«біологи» створили святкову 

атмосферу вітальними 

листівочками на всіх  дверях ліцею 

та неповторними співами на 

сходинках. А «сердечки» з надписом 

«Цьом-цьом=*» вітали кожного 

особисто.  Природничий клас 

запрошував охочих на тематичний 

захід «Кохання з першого погляду».  

Свято вдалося! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найрозумніший десятикласник 
Ніжина навчається на І курсі 
фізико-математичного класу 

нашого ліцею!!! Вітаємо Сіренка 
Олега з перемогою!  

 
 

Почесне ІІ місце зайняв учень 1 
курсу історико-правознавчого 

класу  Роман Падалка. 
Також брали участь: Кравчук 

Нікіта, Яковенко Ярослав, 
Іванців Анастасія.  

Наставником наших розумників 
є Василь Миколайович Сурков. 

Саме завдяки його самовідданій 
роботі, професіоналізму та 

людським якостям, 
інтелектуальний клуб кмітливих 
та ерудованих  учнів у нашому 

місті активно розвивається. 
15 лютого 

 

Кондратенко Микола 



 
З 7 по 11 лютого відбулися міські 

змагання з баскетболу. Спортивні 

баталії проходили в залах гімназії №16. 

До моменту початку змагань заявки на 

участь подали 9 команд з різних 

навчальних закладів міста. Відповідно 

за жеребкуванням команди були 

поділені на дві групи. Наш ліцей 

потрапив у групу разом з ЗОШ № 7, 

ЗОШ №1, ЗОШ № 15, і з першої гри 

показав, що налаштований виключно 

на перемогу. Розгромили суперників 

(ЗОШ № 1) з рахунком 128:6. 

Найбільший рахунок за останні 10 

років. Але команда ліцею не збавила 

обертів і довела, що вона гідна на 

перемогу в наступній грі, перегравши 

ЗОШ № 15 з рахунком 100:27. Третій 

день змагань був одним з 

найважливіших, оскільки була гра з 

найсильнішим суперником – ЗОШ № 7. 

Ця гра мала вирішити, хто з нашої 

групи вийде у фінал і буде боротися за 

золоті нагороди першості. Гра була в 

першій половині досить рівною, а в 

другій ліцей довів, що попередні 

перемоги були не випадковістю, 

дотиснувши суперників. Ми виграли з 

рахунком 74:46. Так ліцей дійшов до 

фіналу.   У другій групі до останньої 

секунди не було відомо, хто пройде. 

Уперше потрапила ЗОШ № 17, 

яка змогла переграти господарів 

змагань, гімназію № 16, лише на 2 

пункти. Бронзові нагороди 

завоювали учні ЗОШ № 7 і 

гімназія № 16, а фінальна пара 

була створена з колективів ЗОШ 

№ 17 і міського ліцею. Фінальна 

частина визвала досить великий 

ажіотаж серед вболівальників, що 

підштовхувало команду до 

справжньої гри.  Почесне третє 

місце виборола ЗОШ № 7. Фінал 

очікувався досить видовищним. 

Ліцей з першої хвилини не 

дозволяв супернику домінувати на 

полі. І завдяки гучній підтримці 

вболівальників не  міг не 

перемогти. Шквал влучних кидків 

зробив гру одноманітною. 

Фінальний свисток арбітра 

зафіксував впевнену перемогу 

ліцею в грі (80:27). Під гучні 

оплески вболівальників відбувся 

парад-закриття, де переможців 

було нагороджено грамотами!  

Ось імена чемпіонів: 
Топчій Владислав, 

Лозицький Сергій, 

Гресь Олексій, 

Перевідін Ярослав, 

Нечваль Ян, 

Куровський Володимир,  

Борисенко Максим. 
  

              Автор: Лозицький Сергій 



 
  Для когось це останні місяці 
ліцейського життя, для інших – 
просто період між канікулами. 
Незважаючи на витребеньки 
термометра і малюночки морозу на 
склі, у стінах нашого ліцею тепло. 
Особливо спекотною видалася 
п’ятниця четвертого лютого. Цього 
дня відбувалася зустріч випускників 
і традиційний ліцейський «Кліп -
арт». Учасники вразили публіку 
своїми феєричними виступами. 
 

Переможці конкурсу: 
 

І місце – 1 курс лінгвістичного 

класу 

 

 

ІІ місце – І курс історико-

правознавчого класу 

 

 

 

ІІІ місце – ІІ курс фізико-

математичного класу 

 

 

 

 

ІІІ місце – ІІ курс природничого 

класу 

 

 

 

 

 

 

 
Триває активна підготовка до 

конкурсу «Міс і містер Ліцею», 

який відбудеться 11 березня в 

актовій залі нового корпусу НДУ 

ім. М. Гоголя. Запрошено всіх. 

Прийди та підтримай учасників! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Підготувала рубрику Салівон Оксана 

Молодці! Гайдаю б 

сподобалось! 

Моряки та морячки 

запалили публіку 

літнім позитивом. 
 

Так  що може бути 

прекраснішим за 

кохання… 
 

Драйв буднів! Ось таке 
воно: майбутнє 

Синьоглазочки  та 
Студента. 

 



 
                                                      

 

 
«Рівняння рівняннями, а сфотографуватися 

    треба» 

 
 «Ми ще й не таке можемо!» 

 
«Ми сумуємо за парами художньої культури» 

 

Рубрику підготувала Анастасія Русакова 

 
Дорога про… 

Стою я ніби на дорозі… Та де 
там… То все колії… Ось те, про що я 
мріяла ще до свого існування… Ось 
вона… Омріяна дорога… суцільна 
колія… Завжди ідеш та думаєш, яка 
різниця, що буде, аби йти вперед… 
Туди, де буде щось нове, що варте тебе, 
те, на що ти заслуговуєш…  

Ось воно – Життя, ця омріяна 
солодка мить, солодша за мед, краща за 
будь яке дорогоцінне каміння…  
Можливо, у Безвість. Ні, ти не йдеш, ти 
їдеш, бо не в змозі зупинити 
нескінченний Час… То не справжня 
«дорога», то тільки так здалося…  
Постійний самообман… Закриваєш очі, 
аби лише зникнути звідси. Кудись,  де 
буде справді краще, можливо, у поїзд???  

Так, справді, справді у поїзд, 
адже там затишно, тепло, а за вікном 
миготять ліхтарики, дерева, будинки 
та чиїсь чужі колії, інші путі…  А я 
буду просто тим,  хто за цим 
спостерігає, і невже ж це краще за саму 
колію? Краще за мою дорогу? Можливо, 
ви мені не повірите , але так краще…  
Так справді краще… Не буде спогадів, 
не буде болю… І ніяка жінка із іменем 
Час не буде стояти наді мною, але  ж це 
не означає, що в мене та у вас є вибір, ні, 
нема… Ми лише обираємо, ким бути, 
як жити, за що та навіщо боротися…  
А я…  

 Я опущу нині СТОП-кран…  
Досить мрій… Відкриваю очі, а 
позаду мене очікують ті самі старі 
колії, тільки тихі та німі…  То і 
буде моя Дорога про… 

 Автор Олександра  Неніч 
________________________________ 
Відповідальні за випуск учні І курсу 
фізико-математичного класу    
Оксана Салівон і Сергій Лозицький 
  


