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Славнозвісний
Покровський ярмарок
у Ніжині!
Жовтень у нашому місті – це перш за
все відомий в Україні НІЖИНСЬКИЙ
ПОКРОВСЬКИЙ ЯРМАРОК.
У цьому році учні ліцею, як і решти
навчальних закладів міста, організували
виставки-продажі з метою участі у
благодійній акції: збору коштів для воїнів у
зону АТО.
Презентацію
своєї
виставки
ліцеїсти
розпочали актуальними сьогодні словами
Леоніда Горлача
Спадає листя пурпурово
На площі, вулиці, хати.
Зійди до нас, свята Покрово,
І древній Ніжин освяти.
Щоб не жила між нами зрада –
Призвідниця біди і втрат,
Не повторилась Чорна Рада,
Коли ішов на брата брат.
Щоб вільно мріям проросталось,
Щоб вимерзали підлість, лесть,
Щоб все на світі продавалось,
Не продавалась тільки честь.
Щоб оживали в пісні, жарті
Прадавні славні ярмарки,
Бо ми цього, напевне, варті,
Якщо ми справді козаки.
Ярмаркові традиції… Щороку ніжинці та
гості чекають другої суботи жовтня, адже у
цей день відбувається покровський ярмарок.
На цьому ярмарку дивувати гостей ліцеїсти
вирішили розмаїттям рецептів «ніжинських
огірочків».

І ось далеко чути дзвінкі голоси дівчат
ліцею:
- Вітаємо всіх гостей покровського
ярмарку у нашому «огірковому раю»!

Кожен
охочий
міг
скуштувати
смачний «плід» із нашого «огіркового
раю».
Для тих, хто хотів дізнатись, що ж це
за дивина така – ніжинський огірок –
організатори підготували інформаційний
стенд. А кожна господиня мала
можливість
ознайомитись
із
ексклюзивними рецептами маринування
та соління огірочків.

Ніжин – наш славетний край,
Огірковий є тут рай.
І на свято, і у будні –
Огірочки скрізь і всюди.
Огірочки молоденькі,
Зелененькі, солоненькі.
Обирайте будь-які
Українські огірки…

Чи можна пройти повз таких гарних дівчат та
не відгукнутись на їх щире запрошення?!

Гості брали участь у благодійній акції а
також записували свої враження у нашу
«Книгу відгуків».

Тож бажаємо всім щастя,
Хай обходять вас напасті,
Хай веселим буде кожен
У цей Покровський день погожий!

Дякуємо всім, хто взяв участь у нашій акції!
Отримані кошти (730 грн.) одразу були
віддані до Всесвятської церкви, служителі
якої придбали тепловізор та передали його
разом із нашими найщирішими побажаннями
добра та миру бійцям АТО!

Учасник АТО відвезе подарунок воїнам від
щедрої ніжинської землі

Рубрику підготували учениці ІІ курсу
математичного класу

«Гарний урожай»,
або Нам, як завжди,
є чим пишатися
Жовтень
–
традиційно
період
проведення в ліцеї І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін. У
2014-2015 навчальному році проходили
олімпійські змагання з 12 базових предметів.
НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ
Українська мова і література
І курс Тараканова Аліна,
Сербін
Тетяна
ІІ
курс
Коткова
Ангеліна,ФайрушинаАльона
2.
Англійська мова
І курс Телефус Ілля, Микитенко Ігор,
Овчинников Владислав
ІІ
курс
Пузанов
Денис,
ФайрушинаАльона
3.
Німецька мова
І курс Деревʼянко Елеонора, Лукʼянюк
Оксана, Тараканова Аліна
1.

ІІ курс КрамерКрістіна, Крамер
Оксана
4.
Історія
І курс Кононець Богдан, Ярош
Михайло
ІІ курс Бибік Кирило, Бузун Ольга
5.
Математика
І курс Овчинников Владислав,
Телефус Ілля, Молоденков Костянтин
ІІ курс Кудіна Ніна, Рубан Аріна
6.
Біологія
І курс Лісовська-Сухініна Марія,
Власенко Денис, Гигиняк Юлія
ІІ курс Суржик Олександра,
Спашиба Анна
ІІ
7.
Географія
І
курс
Телефус
Ілля,
Пономаренко Вікторія
ІІ
курс
ПотильчакДаниїл,
Литовченко Павло
8.
Астрономія
ІІ
курс
Коткова
Ангеліна,
Довганюк Ліна
9.
Фізика
Ікурс
Микитенко
Ігор,
Молоденков Костянтин, Овчинников
Владислав
ІІ курс Коткова Ангеліна, Кудіна
Ніна, Довганюк Ліна
10. Хімія
І курс Корецький Станіслав
ІІ курс Суржик Олександра
11. Екологія
ІІ курс Волгін Денис, Жердєва
Яна
12. Інформатика
І курс Овчинников Владислав
ІІ курс Туляков Євгеній

Усього
187
ліцеїстів
були
учасниками І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін,
з них 72 учні стали призерами І
етапу олімпіад,
а 46 учнів рекомендовані до участі
у ІІ етапі олімпіад.

Найбільше ліцеїстів – по 16 учасників
– змагалися на олімпіаді з української мови
та літератури (ІІ курс) та з математики (І
курс).

Телефус
Ілля
(математика,
англійська мова, географія),
Кудіна Ніна (математика, фізика),
Микитенко Ігор (англійська мова,
фізика),
Молоденков
Костянтин
(математика, фізика),
Суржик Олександра (біологія,
хімія),
Тараканова Аліна (українська
мова, німецька мова),
ФайрушинаАльона
(українська
мова і література, англійська мова).

Бажаємо їм
віримо у перемогу!
Є ліцеїсти, які захищатимуть честь
ліцею на ІІ етапі у 2 та більше міських
олімпіадах:
Овчинников Владислав (математика,
англійська мова, інформатика, фізика),
Коткова Ангеліна (українська мова і
література, фізика, астрономія),

успіхів

та

Матеріал підготувала
ініціативна група учнів
математичного класу

Рідний ліцей
сміливо
йде попереду…
23 жовтня 2014 року в гімназії № 3
відбувся міський етап Всеукраїнського
турніру
юних економістів. Достойно
перемогла суперників команда нашого ліцею
у складі учнів математичних класів ІІ
курсу Рубан Аріни, Коткової Ангеліни,
Мелашенка Романа, Литовченка Павла та І
курсу Микитенка Ігоря.
У цьому навчальному році серед
учнів 9-11 класів відбувся вже VІІ міський
турнір юних біологів. Змагання проходило 24
жовтня в НДУ ім. М. Гоголя.
У міському турнірі юних біологів наш
ліцей представляла команда у складі учнів
природничих класів
ІІ курсу Суржик
Олександри,
Спашиби Анни, Логовця
Богдана та І курсу Власенка Дениса й
Гигиняк Юлії

Команда «Ліцеїст» - учасник та
переможець турніру «Юний економіст»
Рідний ліцей сміливо йде попереду
всіх у предметних олімпіадах, та не слід
забувати про інші конкурси, які долають
наші старанні учні. Одним із них був турнір
«Юний економіст». Великий труд, ґрунтовна
підготовка, найкращий наставник (викладач
М.І.Петренко) та інтелектуальність ліцеїстів
привели наш заклад до перемоги.

У турнірі
участь узяли три
команди, дві з яких були збірними (до їх
складу входили учні різних шкіл), та
наша - «Ліцеїст». Кожна команда
заздалегідь отримала п’ять задач. Власне
на самому турнірі розігрувалося три із
них.
Кожна з команд
грала роль
доповідача, опонента та рецензента у
відповідному порядку. Виступи учнів
захоплювали всіх присутніх. Кожен
показував свої знання в окресленій
галузі.
Але турнір – це не лише
підготовка матеріалу, окрім цього учень
повинен повністю
орієнтуватися в
задачі,
демонструвати
свою
компетентність
у
проблемі,
яку
розглядає, толерантно спілкуватись бути
впевненим та вміти висловлювати й
відстоювати свою думку. Усім цим
володіли учасники турніру. Судді були
вражені такими блискучими виступами
учнів.
Тому
між
учасниками
розгорнулась запекла боротьба за оцінки
та перше місце.
Велику
роль
для
відчуття
упевненості
команди
відігравали
вболівальники, які підтримували свою
команду
гучними
оплесками
та
хвилювались за неї.
Попри
труднощі,
Коткова
Ангеліна, Микитенко Ігор, Мелашенко
Роман, Литовченко Павло та Рубан Аріна
вибороли перемогу у своїх суперників.
Наприкінці турніру судді висловили свої
позитивні
враження від побаченого,
подякували усім нам за старанну працю
та вручили нагороди.
Участь у таких заходах дають нам
не лише нові знання, а й тренують нас та
дають
змогу
підготуватися
до
самостійного життя у майбутньому.

Рубан Аріна, учениця ІІ курсу
математичного класу,
капітан команди «Ліцеїст»
турніру з економіки

Вибори президента
ліцею: цьогорічні
особливості

А ще у жовтні учні ліцею обирали свого
президента.
Кандидатами на цю посаду були:
Дерев’янко Елеонора,
Мариненко Богдан,
Тарасенко Анастасія,
Дана Грицан,
Олександр Ващенко.

За попередніми підрахунками у
другий
тур
потрапили
троє.
Прихильниками Мариненка Богдана
виявилося 49 чоловік (перше місце)
невеликий відрив у голосах мали
Тарасенко Настя та Грицан Дана свої
голоси віддало по 44 учня (друге місце).
Завершають
турнірну
таблицю
Дерев’янко Елеонора
та Ващенко
Олександр.
Наступним
етапом
стало
представлення
кандидатів
перед
парламентом. У четвер, 16 жовтня, вони
детальніше розкрили пункти своєї
передвиборчої платформи. Кожен обіцяв
покращити дозвілля й урізноманітнити
будення. Виборці активно ставили
запитання, цікавилися про можливість
виконання програм. Палка дискусія не
згасала майже годину. Нарешті після
тривалого
обговорення
парламент
оголосив вердикт. Із відривом всього
лише у два голоси новим президентом
став Мариненко Богдан.

Насамперед, охочі зайняти таку почесну
та
важливу
посаду,
створили
свої
передвиборчі програми. Аби зацікавити
ліцеїстів, кандидати вклали в них свою душу
й бажання покращити навчальний процес.
Уся інформація щодо майбутніх планів і
вчинків учнів була розміщена на стендах у
вестибюлі закладу. Увесь захід проходив у
два етапи. Першою фазою стало таємне
голосування.
Нарешті остаточно питання про
обрання президента ліцею було вирішено
у зв’язку з відмовою Богдана Мариненка
від посади. Парламент ліцею в нових
умовах провів перевибори. Президентом
було обрано Олександра Карлінського,
учня І курсу математичного класу.

15 жовтня у середу, після закінчення
пар факультети робили складний вибір.

За інформаційними матеріалами
Тараканової Аліни,
учениці І курсу лінгвістичного
класу (із сайту ліцею)

