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Ось і підходить до завершення ще 
один навчальний рік. Необхідно 
зауважити, що кожному з нас є що згадати. 
Ми, першокурсники, відчули смак 
ліцейського життя, а нашим старшим 
товаришам уже востаннє довелось 
насолодитися цими місяцями їхнього, ще 
поки, дитинства. З радістю згадуються       
"Посвята в ліцеїсти", "Кліп-арт", "Міс та 
Містер ліцею", Новий рік, де кожен, хто 
хотів, зміг проявити свій талант, або ж 
розкрити його ще більше. А пригадаймо 
поїздку в Карпати або як ми дружно 
відвідували торговельно-розважальний 
комплекс "Термінал". Не забуваймо про 
традиційні на кожному курсі відвідини 
лісу. Так, цей навчальний рік приніс у 
життя ліцеїстів безліч незабутніх  
вражень.  

Варто зауважити, що незважаючи 

на безліч розваг, які пропонувалися нам 

протягом цього року, наші учні не 

розслаблялися, а продовжували приймати 

активну участь у різноманітних міських 

та обласних конкурсах, а також 

Республіканських олімпіадах.  

На початку 

травня в місті Одеса 

пройшов Чемпіонат 

України з гри 

«Що?Де?Коли?» та 

«Брейн-ринг», де 

наша ліцейська 

команда «Arena-51» 

продемонструвала 

досить непогані 

результати. Хочеться 

також привітати одного з 

найталановитіших учнів нашого ліцею  

 

 

Склярова Вадима, який зайняв 3 

призове місце зі «Своєї гри». Ми 

бажаємо йому успіхів  на випускних 

іспитах та вступити до обраного ВУЗу.  

В принципі, ми бажаємо цього 

кожному з наших випускників. Адже 

вони виходять на фінішну пряму, 

наближаються Державна Підсумкова 

Атестація та Зовнішнє Незалежне 

Оцінювання. Щодо нас, 

першокурсників, то на нас очікує 

цікава літня практика, а потім омріяні 

канікули. Тому бажаємо випускникам 

успіхів, а всім іншим приємного 

відпочинку.  

 

 

 

27 травня об 11.00 в 

актовому залі нового 

корпусу НДУ           

ім. М. Гоголя 

відбудеться свято 

«Останній дзвоник». 

Запрошуються всі 

учні ліцею та їх 

батьки. 

 



Травнева свіжість блакитним 

мереживом знову розливається на просторі, 

проникає в кожен куточок, серце, наповнює 

душі весною та юністю. Перші весняні дощі 

пливуть печальними хмарами-кораблями і, 

не зважаючи на своє сумне призначення, 

дзвінкою гармонією вливаються у весняний 

розмай. У нас також весна: ліцеїсти, наче 

пташки, тільки й гомонять про наближення 

літа, свободи, і в повітрі ширяться нотки 

кохання й ніжності, а над усім цим радісним 

щебетом тривожно пролітають «ЗНО…», 

«іспити…», «останній дзвоник…», «Ой, а в 

мене досі нема 

вечірньої 

сукні…»… 

Метушню 

створюють наші 

випускники. 

Нелегко їм 

доведеться: 

декілька видів 

екзаменів, розставання з ліцеєм, учителями, 

друзями…І найсумніше – прощання з 

дитинством… 

         Не так давно – 11 років тому –                      

( кількість випускників ліцею) хлопчат та 

дівчат збирали свої портфелики, одягали 

новеньку форму, брали величезні букети і 

йшли назустріч новому життю. Зараз ці 

юнаки та юнки знову йдуть вітати нове, уже 

доросле життя. Від перших криво виведених 

буквочок до глибоких творів, від 2+2=4 до 

тригонометричних рівнянь, від метелика до 

Дезоксирибонуклеїнової кислоти ви, дорогі 

випускники, гордо несли звання школяр, 

ліцеїст! 

Ви дружили і били горшки, отримували свої 

двійки і захоплювались учителями, 

потерпали від насмішок старшокласників і 

закохувалися… Ви жили у величній чарівній 

країні дитинства, яка вже скоро відпустить 

вас у широку дорогу майбуття. 

         Каруселі, на яких ви колись гойдалися, 

не будуть самотніми – наступне покоління 

школярів прийдуть до них. Не засумують і 

ваші вчителі: нові жевжики знову 

зароблятимуть двійки і з відкритими ротами 

ловитимуть кожне слово викладачів. Тільки 

гаряча вчительська сльоза котитиметься за 

вами слідом, проводжатиме вдячних 

пташенят, що вилетіли з гніздечка – з 

ліцею… 

Летіть же, любі журавлята! Нехай ваші 

крила гартуються на нестримних вітрах 

дорослого життя! А бурі турбот ніколи вас 

не зачіпають, біди обходять десятою 

дорогою. Лиш ви не оминайте рідний 

ліцей. Навідуйтеся до своїх вчителів – 

вони завжди вам раді. Зустрічайтесь зі 

шкільними та ліцейськими друзями, 

згадуйте… 

         І ще… Іноді відчиняйте двері країни 

дитинства, і тоді щастя обов’язково 

постукає у ваші! 

 

 

 

Увага! 

Усі бажаючі 

запрошуються на 

«Випускний вечір», 

який відбудеться        

28 травня о 19.00 на 

площі імені Леніна.  

О 20.30 в актовому 

залі нового корпусу 

НДУ ім. М.Гоголя 

відбудеться урочисте 

привітання всіх 

випускників 

Ніжинського ліцею.  
 

Рубрику підготувала Семенець Анна 



 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Не зроблю евтаназію мрії, 

І не скривджу в мізернішій мірі 

Заклопотану музу свою. 

Я пошлю їй крилаті одежі. 

Хай летить! Хай вишукує межі  

У безодні ідей! Не скую 

 

Її ясні натхненні крильчата. 

Буде скрізь її ліра звучати: 

На папері у гострих рядках, 

У прозорих сопілчаних звуках, 

У осінніх листочкових рухах, 

В синім вечорі, в тихих квітках…  

 

Не сховаю я мрії в кишенях –  

Обережно нестиму у жменях 

Їх легкий лазуровий дух. 

Я не сонна сліпая амеба. 

Я не хочу робити – як треба. 

Я – стрімкий тополиний пух! 

 

В бірюзовій березовій тиші, 

Там, де трави за сонечко вищі, 

Буду волю пречистую пить. 

Я в цю тишу волію втоптати 

Відмуровані світом стандарти. 

Як захочу – так буду жить!!! 

 

Семенець Анна 

 

*** 

Коли ти лежиш догори дриґом  

на своєму білосніжному ліжку, 

навколо літають горизонтальні 

тіні, 

збуджено пестиш її тендітну 

ніжку, 

а мозок десь плаває в формаліні, 

 

Коли на її шкірі залишаються 

червоні опіки 

від пелюсток троянд, що ти їй 

щодня носиш, 

в кімнаті вже майже мозамбікські 

тропіки, 

і тобі не до пар, від яких ти 

завтра відкосиш, 

 

Коли вже навіть вода починає 

випаровуватись 

на її розпеченому, немов 

картопля, тілі, 

застосуй все те, що має тоді 

застосовуватись, 

побрудни, хоча б трошки, свої 

простирадла білі. 

 

Іванців Анастасія 

 



 

Лінгвісти  

 

 

 

 
 

 

 

Природничники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Математики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історики 

 


