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Одним словом - 

природничники… 

 
І курс, природничий клас 

Природничники…  

Скільки в цьому слові всього:  

і радості, і щастя, і сміху. 

 
 

 
 
 

Кожен день для нас - 

особливий й ми намагаємося 

завжди весело провести його. 

Так нещодавно свято «Любов 

перемагає все» провів наш клас з 

чарівними ведучими Лисенко 

Марією та Соколом 

Артемом..

 
 

Допомогли їм також 

незвичайні «інопланетяни»: 

Бронзенко Марина, Гусєва 

Альона та учень ІІ курсу фізико-

математичного класу Балабін 

Нікіта.              
 

Кожен клас продемонстрував 

свої здібності й підняв настрій 

усім присутнім. 

 

…Красиві, розумні, талановиті. 

Таких не знайдете у всьому ліцеї, 

Бо кожен має власну ідею. 

Дівчата у нас - ну справжні моделі, 

А хлопці – спортивні й веселі. 

Це пов’язано з тим, що лиш ми 

Більше часу проводимо в швидкій ходьбі. 

Долаючи відстань з ліцею до університету, 

Встигаємо списати, поговорити й сходити до буфету. 

Ну що там задачі вирішувати чи вірші вивчати? 

Краще дослід якийсь провести ну чи вже гербарій 

збирати… 



 

 

 

 

6 квітня 2012 року в актовій залі НДУ 

ім. Гоголя відбулася конкурсна 

програма «Міс ліцею - 2012». За титул 

змагалися 10 учасниць. 

 

 
 

Протягом усього вечора наші красуні 

демонстрували свої таланти та 

вишукані дефіле. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Омріяний титул «Міс ліцею - 

2012» отримала Давиденко 

Віталіна, учениця І курсу 

природничого класу. Анастасія 

Вовк з І курсу лінгвістичного  

класу стала  «Першою Віце-міс», 

Таня Шкуро з І курсу  

природничого класу – «Другою 

Віце-міс». 

Звання «Міс шарм» дістала 

Бронзенко Марина, «Міс грація» 

- Боришкевич Олександра, 

учениці І курсу природничого 

класу. Хомиченко Вікторія, 

учениця І курсу лінгвістичного 

класу не тільки отримала титул 

«Міс чарівність», а й стала «Міс 

глядацьких симпатій». Її 

однокласниця Халимон Таня 

була визнана «Міс вишуканість». 

Проколійко Катя з І курсу 

історико-правознавчого класу 

стала «Міс артистизм». Титул 

«Міс елегантність» отримала 

Мурава Юлія, а «Міс ніжність» - 

Мельничук Ярослава, учениці І 

курсу фізико-математичного 

класу. Ведучими на святі були 

Павлюк Максим, учень ІІ курсу 

лінгвістичного класу, Передній 

Володимир, учень ІІ курсу фізико-

математичного класу, Семенок 

Євген, учень ІІ курсу історико-

правознавчого класу, Дворник 

Владислав, учень І курсу 

природничого класу. Підготувала 

та провела свято Крапив'янська 

Ольга, керівник театрального 

гуртка ліцею. 

 Велика вдячність нашим 

спонсорам: Піклувальній раді 

ліцею, молодіжній організації  

 



«Молоді регіони» м. Ніжина, партії 

«Удар» Віталія Кличка в м. Ніжині, 

приватному   підприємцю     Пархомен- 

ку С.В., видавництву Миколи Лисенка. 

Саме вони надали подарунки нашим 

міс.  

  

«МІС – ФОТОШАРМ» 2012 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Протягом місяця у ліцеї проходив 

традиційний конкурс «Міс - 

фотошарм», за результатами 

голосування ліцеїстів цей титул 

здобула  учениця ІІ курсу 

природничого класу Іванців 

Анастасія. 
 

ВІВАТ, ІНТЕЛЕКТ! 
На весняних канікулах інтелектуальна 

команда «ОрденЪ тамплиеров» брала 

участь у чотирьох видах 

інтелектуальних змаганнях, які 

пройшли в м. Ялта. 

 

        
В одній з ігор гравець Попов 

Костянтин став призером і був 

нагороджений медаллю у вигляді 

серця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Попова Костянтина, 
учня І курсу природничого 

класу 

із зайнятим ІІІ місцем на 

Чемпіонаті України зі «Своєї гри» 

серед школярів (старша група), 

який  відбувся у місті Ялта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
     
 
    Наша спортивна команда на міських 
змаганнях виборола ІІ місце на Кубку 
України з футболу Євро-2012 серед 
школярів. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Екологічна бригада «Стоп» на міських 
змаганнях здобула І місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Нещодавно в ліцеї пройшов День 
самоврядування. Учні спробували 
себе в ролі 
вчителів та 
кураторів. 
Цікавим 
видався 
день не 
тільки для 
юних 
«керівників»,а й для всіх ліцеїстів. 
 
І остання новина: нашим 
улюбленим другокурсникам 
залишилося навчатися лише три 
тижні, тому їм треба прикласти 
чимало зусиль, щоб підтягнути 
свої «хвости». 

 

 

 

 

 

 

 
 

І природничий хоче щиро 
привітати усіх з Пасхою! 

 
«Хай у душі панує свято, 
Хай успіхів буде багато!» 

Відповідальна за випуск Гусєва Альона 
 


