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Тиждень історії – свято
інтелекту та творчості
Протягом тижня учні змагалися, хто
краще
знає
історію,
хто
вміє
найшвидше піднімати руки, найкраще
малює…
а
точніше,
хто
найісторичніший історик:)
Розпочався цей творчий марафон з
конкурсу історичних карикатур.
Найбільшу
активність
виявили
природничники, хоча художники
з
інших класів теж були на висоті.
Журі було дуже важко визначитися з
призерами, адже всі газети були
цікавими. Усе ж перемогла робота І
курсу лінгвістичного класу «Холодна
війна»
(художній
талант
виявили
Олександра Сидоренко, Ольга Лосєва,
Анастасія Акімкіна).
Молодці!

Робота-переможець

Далі
–
історикампершокурсникам
наш
веселий
Олександр
Володимирович
на
відкритому
факультативі
пояснював, що означає «Україна»
та звідки це все взялося.

Олег
Іванович
організував
«Історичний
калейдоскоп
для
першачків-лінгвістів,
Вікторія
Володимирівна
виявляла
найрозумніших у історичній грі
«Цікава історія» серед істориків.
Отож тиждень історії пройшов
динамічно, весело й плідно. Так
тримати!

Ще
не
встигли
відгриміти
баталії
на
телепроекті
«Віват,
інтелект!», як наші інтелектуали
помандрували на південь Кримського
півострова до вічно теплої Ялти.
Саме тут традиційно в листопаді
проводиться Кубок України з «Що?
Де? Коли?» серед школярів. У
баталіях узяли участь 42 команди з
усіх регіонів України. Чернігівщину
представляли дві Ніжинські команди:
«Черные и наглые» (минулорічний
чемпіон України в молодшій групі в
грі
«Що?
Де?
Коли?»)
та
легендарний «ОрденЪ Тамплиеров»
(неодноразовий
срібний
призер
України в грі «Брейн-ринг»).
Кубок України з інтелектуальних
ігор був бойовим хрещенням для
ніжинських гравців, адже обидві
команди вступили до старшої групи,

обігруючи нові склади команд.
Тож головним завданням було
долучитись
до
п’ятірки
найсильніших. Команди не тільки
увійшли до п’ятірки, але навіть –
до трійки, виборовши 3-є місце з
гри «Що? Де? Коли?».
«ОрденЪ
Тамплиеров»
витримала нелегку конкуренцію
та переграла у відбірних групах
команди Києва, Харкова, Керчі,
Одеси та Луганська (разом 7 ігор,
проміжок часу – 5 годин) і стала
фіналістом
турніру.
Назвемо
героїв турніру, гравців команди
«ОрденЪ
Тамплиеров»:
Володимир
Полулях,
Олег
Юрченко, Костянтин Попов та
Андрій Савченко. Тож побажаємо
їм удачі!

В останні дні осені в ліцеї відбулася
декада родинно-сімейного виховання.
За
планом були проведені цікаві години
спілкування, на яких учні мали можливість
розповісти як про свої захоплення, так і всієї
сім’ї. Діти приготували презентації, цікаві
запитання, конкурси, дебати, побажання
батькам і ще багато цікавого, що приємно
здивувало однокласників та присутніх гостей.
Це все потрібно було лише бачити!

На завершення декади, 30 листопада, у
час, коли за вікном осінь наспівувала свої
останні сумні мотиви, а зима мріяла вступити у
свої права, у актовій залі НДУ зібралися разом
батьки, вчителі та діти.

Талановита ліцейська родина від
щирого серця запросила до розмови про
найдорожчих людей – людей, які подарували
життя, які люблять і піклуються про нас кожного
дня, скільки б нам не було років. На цьому
вечорі ведучі Мурава Юлія та Пущало Нікіта,
Лисенко Марія та Циба Дмитрій мали нагоду
сказати слова вдячності найдорожчим людям та
висловити найщиріші почуття.
Ця зустріч була ще однією сходинкою
до родинного єднання.

Усіх присутніх у залі порадували
музичні композиції у виконанні талановитих
ліцеїстів
Костриці
Дмитрія,
Яроша
Олександра, Дуся Ярослава, Ізотової Ірини
та Ющенко Ольги.

Про батьків можна розповідати
нескінченно. Ні про що на світі не
говорилося ніжніше та вдячніше, ніж про
батьківську любов. Пісні у виконанні
Даньшиної Віталіни та Пономаренко
Крістини були цьому підтвердженням.
Та який же вечір без танцю?!
Порадували нас , як завжди, учні І історикоправознавчого класу.
Лунала поезія у виконанні Федько
Софії та Красновид Анастасії.
Найбільше аплодували маленьким
Смоляр Софії та Красновид Софії –
сестричкам наших ліцеїстів.
«Усе буде добре», –
побіцяла
Мельничук Ярослава.
І дійсно, ми повірили в це, тому що
перші кроки на сцені талановитої
Боришкевич Катрусі схожі на
колишні
перші кроки сестрички Олександри.
Вечір закінчився, і ми, поринувши у
чарівний світ мистецтва, відчули, як тепло
наших сердець зробило світ навколо нас
добрішим.

5 грудня 2012 року Ніжинським міським
центром соціальних служб у справах сім’ї та
молоді
був
організований
конкурс
агітбригад,
присвячений
боротьбі
з
ВІЛ/СНІД,
формуванню
толерантного
ставлення
до
ВІЛ-інфікованих
людей,
вироблення навичок
здорового способу
життя. Не залишилися осторонь і наші
ліцеїсти. Сформувавши агітбригаду «Квартал
здоров’я» та обравши девіз «Наше здоров’я в
наших руках», учні підготували яскравий
змістовний виступ.
У
ході
конкурсу
ліцеїсти
продемонстрували
свої
таланти;
усіх
зачарували
неперевершена
акторська
майстерність Боришкевич Олександри й
Гусєвої
Альони
(учениці
ІІ
курсу
природничого класу) та «золоті» голоси
ліцею Даньшиної Віталіни (ІІ курс історикоправознавчого
класу)
і
Пономаренко
Кристини (І курс природничого класу). Усі
були вражені суперфізичною підготовкою
Стеценка Михайла (ІІ курс історикоправознавчого класу), від стійки на руках
якого пищала вся половина жіночої статі.
Справжню богатирську міць продемонстрував
Василенко Сергій (І курс лінгвістичного
класу), а хореографічні здібності, грація та
пластика Сидоренко Олександри (І курс
лінгвістичного
класу)
полонили
всіх
присутніх.

Наші учні не лише виступали зі
сцени, а й працювали із залом.
Даньшина
Віталіна та Василенко Сергій провели
міні-конкурс з учнями різних шкіл на
знання складових здорового способу
життя, подарувавши присутнім яскраві
кульки, посмішки й гарний настрій.
У
підсумку
ліцейська
команда
зайняла почесне ІІІ місце. Вітаємо
наших
переможців
і
бажаємо
їм
подальших успіхів і міцного здоров’я!!!

За ініціативи учнівського парламенту
наприкінці листопада в ліцеї було
проведено змагання з міні-футболу.
Це були дійсно запеклі тайми, адже
всі наші хлопці показали справжній
майстер-клас! Переможцями стали учні
І фізико-математичного класу:)
Приємно, що кожен учасник змагань
не залишився поза увагою Піклувальної
ради. Солодощі від
спонсорів додали
спортсменам гарного настрою та сил.

Відповідальні за випуск
Коваленко Антон,
Савченко Андрій

