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1 вересня… День знань…
Перший день осені…

Цьогорічне свято було незабутнім,
адже всі ліцеїсти одяглися в довгі
мантії, які подарувала пані Наука!

Ось і закінчилися довгоочікувані літні
канікули й наблизилося 1 вересня.

Це не просто День знань, це зустріч зі
своїми однокурсниками та вчителями,
це нові мрії та шляхи. Та найголовніше знайомство з новими друзями, нашими
ПЕРШОКУРСНИКАМИ.
Для них – це перше вересня в

ліцеї, а для нас, другокурсників (ой, як
сумно звучить) - останнє…

Саме ми,
учні других
курсів,
започаткувал
и цю
традицію.

Пролунав
перший
дзвінок…
А це означає,
що
розпочалося
нове життя в
ліцеї, новий
навчальний
рік.
Варто лише
сказати
«Уперед
і
вгору!».

Тільки-но розпочався навчальний
рік, а природничі класи радують
усіх новими здобутками.

У міському змаганні ліцейська
команда «Black chemistry» здобула І
місце.
Найкращим доповідачем було
визнано Гусєву Альону, ученицю ІІ
курсу
природничого
класу,
а
найкращим рецензентом – Гигиняка
Віктора, учня І курсу фізикоматематичного класу.

У
міському
змаганні
ліцейська команда «Butterfly»
виборола І місце. Найкращим
опонентом
визнали
Ющенко
Ольгу,
ученицю
ІІ
курсу
природничого
класу,
а
її
однокурсниця
Боришкевич
Олександра стала найкращим
рецензентом.

Федько Софія, учениця І
курсу природничого класу здобула
ІІ місце в Кубку міста з легкої
атлетики.

Не можна не згадати про
здобутки футбольної команди, яка
посіла ІІІ місце в міському змаганні.
Капітаном був учень ІІ курсу
природничого класу Пономаренко
Олександр.

Як відомо, у першу неділю
жовтня відзначають День учителя.
Ліцеїсти
також
вирішили
відсвяткувати, влаштувавши своїм
учителям незабутній концерт, на якому
було
продемонстровано
спектр
учнівських талантів.

У цьому році ліцей взяв
участь у фестивалі «Ніжинський
огірок», який відбувся під час
Покровського ярмарку.
Ми
продемонстрували
виставку під назвою «Огірковий
рай».

Усім мешканцям Ніжина
сподобалася виставка ліцею.
Сподіваємося, що участь у
фестивалі стане традицією.
Учні подарували всім викладачам квіти
та незабутні враження.

17 жовтня всі ліцеїсти обирали
нового
президента
2012-2013
навчального року. За цю посаду
змагалися чотири учасники з перших
курсів. Від кожного факультету була
представлена
кандидатура.
Так,
природничий клас висунув на посаду
Пахілько
Тетяну,
історичний
–
Сидорця Ігоря, фізико-математичний –
Полуляха Володимира, а лінгвістичний
– Каламбет Євгенію.

У президентських перегонах
перемогу
отримав
Полулях
Володимир, учень І курсу фізикоматематичного класу. Тож ми його
вітаємо!
Сподіваємося, його робота в
ліцеї
буде
зразковою,
а
всі
передвиборчі
обіцянки
виконуватимуться.

24 жовтня, в останній день
навчання
перед
осінніми
канікулами, відбулося традиційне
свято «Пишайся, ти - ліцеїст». Саме
за ці два місяці учні перших курсів
мали змогу довести, чи гідні вони
носити ім’я «Ліцеїст».

Урочисто
другокурсники
вручили кожному першокурснику
значок
ліцеїста.
Відтепер
десятикласники приєдналися до
нашої дружньої ліцейської родини
й можуть сміливо казати:

«Я – Ліцеїст!»

Відповідальна
за випуск
Гусєва Альона

