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№ 1 вересень 2014 року
Перше вересня – День знань
Цього року 1 вересня виявилося
особливим, адже було пронизане любов’ю та
турботою до рідної землі. Наші вихованці
черговий раз продемонстрували високу
моральність та національну свідомість.

Розфарбуймо світ у кольори своєї
Батьківщини
Надзвичайно приємно було бачити
майже всіх ліцеїстів із жовто-блакитними
стрічками саме 1 вересня, багато учнів одягнуло
цього дня вишиванки, що є виявом солідарності у
прагненні
бачити
Україну
неподільною
державою.

Свято почалося гучними оплесками,
якими зустрічали новачків-першокурсників.
Вітальні слова прозвучали від директора
Алєксєєнко С.Г. та депутатів міської ради, які
завітали до Ніжинського ліцею Ніжинської міської
ради при НДУ ім. М.Гоголя: Литовченка В.О.,
Мамедова В.Х., Примаченка В.С. Зі сцени лунали
побажання гарно вчитися та бути гідними
громадянами своєї країни. Святкова програма
теж вирізнялася своєю патріотичністю.
Неймовірні враження викликав танок учнів 2
курсу лінгвістичного класу, вихід двох учнів
ліцею з українськими стягами підняв увесь зал.
На обличчях присутніх можна було побачити
сльози…

Тож нашим завданням і обов’язком є
старанне навчання, яке буде цінним внеском у
майбутнє нашої країни.

Тож не дивно, що цього святкового дня ліцеїсти
долучилися до акції «Розфарбуймо світ у кольори
своєї
Батьківщини»
(ініціатива
педагогаорганізатора Кошової Л.С. та учнів лінгвістичних
класів).

Кольори
українського
прапора
не
лише
прикрасили паркан біля нашого закладу, але ще
раз нагадали: Україна єдина!

«Ліки замість квітів»
В Україні нині складний час. Громадяни нашої
країни проводять акції на підтримку бійців АТО.
Наші ліцеїсти теж долучилися до цієї великої
справи. Учням та батькам було запропоновано 1
вересня замість того, щоб купувати квіти
вчителям, переказати кошти на підтримку бійців
АТО. Заклад зібрав 2 тисячі 200 гривень. Зібрані
кошти передані до координаційного штабу
«Народний захист Ніжинщини».

Паперові голуби миру
Жодна людина України та й усього світу не може
залишитися байдужою до сьогоднішніх подій. Чи
то щирий лист, написаний першокласником, чи то
матеріальний

внесок,

зібраний

учнями

на

підтримку наших воїнів, - усе є надзвичайно
важливим.

Зустріч з ветераном
10 вересня 2014 року до нас, учнів І та ІІ
математичного класів, завітав учасник
партизанського руху Крапив’янський Петро
Андрійович - давній і бажаний гість усіх
навчальних закладів нашого міста, автор цінних
історичних робіт про героїчну минувшину.

Начебто вже почали відходити в далеку
історію жорстокі битви, але наше покоління знову
переживає трагічні сторінки війни.
Слухаючи спогади Петра Андрійовича,
ми переносилися в сучасність. Мужність наших
воїнів, які відстоювали й відстоюють честь і
незалежність Батьківщини, викликає почуття
патріотизму, любові до свого народу, його історії
та героїчного минулого.
Ніколи не забудуться імена тих, хто в
тяжкий для нашої країни час здійснює неповторні
подвиги, хто не шкодує свого життя заради
Батьківщини, миру на рідній землі.
Микитенко Ігор та Коткова Ангеліна,
учні математичних класів

Члени «Євроклубу» Ніжинського ліцею при НДУ
імені Миколи Гоголя не хочуть бути осторонь
подій, які відбуваються в Україні. 22 вересня вони
взяли активну участь у флешмобі на головній
площі міста Ніжина на підтримку миру.

Паперові голуби, які роздавали учні, - символ
миру, а також бажання свідомого громадянина
жити в незалежній країні. Бажаємо всім нам
відчути

запах

житнього

колосу,

милуватися

блакитним небом у вільній, мирній Україні!
Кресан Н.П.,
учитель іноземних мов

"Flex"
Кожного року на початку вересня
дбайливий Чернiгiв починає вишукувати нетлiннi
таланти. Звичайно ж, вони буяють і на конкурсi
для молодi пiд гнучкою назвою "Flex". Цими
днями учнi перших курсiв нашого лiцею, якi
бездоганно володiють англiйською, у більшості
лінгвісти, наважилися взяти участь у змаганнях.

Це не просто забавка чи перевiрка знань з
іноземної мови. У першу чергу, органiзатори
розшукують вiдкриту, чисту, мов джерело
прохолодної та свiжої води, людську сутнiсть.
Вони прагнуть увiнчати голову лавровим
вiнком учаснику, англiйська мова якого виблискує
на сонцi дiамантами. Винагороду за перше мicце
неможливо переоцiнити. Адже, подолавши всi
надскладнi етапи програми за обмiном,
переможець отримує можливiсть проживати в
США й здобувати там освiту в найкращих
навчальних закладах.

Сподiваємось на бездоганнi виступи наших
лiцеїстiв, а також бажаємо наснаги, терпiння,
творчих успiхiв i, звичайно, перемоги!
Тараканова Аліна,
учениця І курсу лінгвістичного класу

Футбол – це більше, ніж гра!
Серед усіх першокурсників цей хлопець
виділяється розумним поглядом та
красивою статурою. Усі дівчата ліцею
знають: це футболіст.
Не забарилися і перші змагання… Першість
міста з футболу серед загальноосвітніх
навчальних закладів міста. Як же раділи,
коли до воріт суперника полетів м’яч,
забитий саме Максимом Рибецьким.

Максим не дуже любить розповідати про
свої перемоги . Отож після багатьох спроб
заглянути в душу нашого гравця, усе ж мені
вдалося дещо з’ясувати в скромного хлопця.
«Я займаюся футболом понад 7 років. Мій
тренер казав: "Не наслідуйте нікого, будьте
самі собою, майте свою техніку. Ви повинні
бути зі своїм баченням гри!" Ці слова
заклалися в мене в голові… Ніколи не
здавався, ішов до кінця. Зараз я пишаюсь
тим, що тоді не зупинився, адже колись
грати за ФК "Ніжин" було лише моєю мрією,
а вже зараз (у 15 років) я там у команді.
Моя команда ДЮСШ 1999 року дуже
сильна, з характером!

У Мукачево з 32 команд зайняли 3 місце.
Ми тоді грали дуже гарно,показали всім, що
таке СПРАВЖНЯ команда!!!
Зараз я вже не можу уявити своє життя
без футболу, він є частинкою мого серця.
Основна моя мета зараз – перемога в
змаганнях серед загальноосвітніх закладів
міста Ніжина. Тепер я вболіваю за долю
свого закладу – ЛІЦЕЮ!»
Коткова Людмила,
учитель ліцею

Незабутній День учителя
Цього Дня чекали усі.... До нього готувалися… Бо
День учителя в ліцеї – це яскраве свято. Утілювати
омріяний задум у мальовничу казку наважилися
лінгвісти на чолі з неперевершеним куратором
Кошовою Людмилою Сергіївною.
Напередодні був складений та вивішений у
вестибюлі розклад послідовних етапів цієї феєрії.
Отож першим у плані став фейс-контроль. Усі охочі
радісно зустрічали педагогів і дарували пустотливу
повітряну кульку з позитивним побажанням. Щирі
посмішки наших завзятих ліцеїстів здатні були
доторкнутися до ніжних сердець і перетворити їх на
дорогоцінне золото. Ці яскраві емоції, надбані за
швидкоплинний ранок, зігріватимуть чуттєвих учителів
протягом усього напруженого навчального року.

Наступним кроком у підкоренні вчителів стало
нагородження їх почесними грамотами під назвою «Ви
– чемпіони». Безперечно, наші наставники
заслуговують на лаврові вінки на своїх мудрих
голівоньках за вагомий внесок у ліцейське життя, за
недоспані ночі, за одвічну відданість клопіткій праці.
Щоб віддати шану обраним, учні невтомно
майстрували бездоганні дипломи та вкладали в них
усе своє душевне тепло.

Зіркою святкової програми стала «Музична
перерва». Ліцеїсти утворили живий ланцюг на знак
поваги до педагогів. По всьому закладу лилася
солов’їна пісня «Дякую тобі», що чарувала своєю
милозвучністю, довершеністю та простотою. Вона була
ідеальною не тільки через бездоганне виконання, а й
через те, що в композицію вкладена частинка кожного

Також по-справжньому здивував гомінкий
флешмоб, який став оздобленням третьої
перерви. Універсальні рухи та граціозні хіти –
що ще потрібно для збагачення внутрішнього
світу. Він ще раз доводить, що ліцей
переповнений грандіозними талантами, які
неможливо переоцінити!

І наостанок обдаровані діти провели грайливу
пару для педагогів. «Вечірку». Ведучі плідно
заохочували вчителів до участі в різних
конкурсах, і як наслідок, отримали заслужені гучні
оплески. Шквал емоцій пролунав під час
виконання музичних композицій під акустичну
гітару.

Отож, дружбу між учителями та учнями ліцею
можна побачити неозброєним оком. А
професійне свято сплело їх багряними нитками
ще міцніше.
Тараканова Аліна,
учениця І курсу лінгвістичного класу

