


Першого вересня ліцеїсти вшанували хвилиною
мовчання пам’ять за загиблими Героями Майдану,
загиблими в ході АТО на сході України, загиблими

Героям України, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, і

пам'ять мирних жителів, які стали жертвами
терористів на сході України.



Новий навчальний рік в ліцеї розпочався з
проведення першого уроку на тема "Україна –
єдина країна". Для учнів ІІІ – ІV курсу урок
провели міський голова В.П.Удовиченко,
генеральний директор ДСП «Чорнобильська
АЕС» І.І.Грамоткин.



Колектив ліцею, учні та батьки приєдналися до
Всеукраїнської акції «Свято без квітів» для
підтримки військових в зоні АТО. Міському штабу
з питань координації надання допомоги
військовослужбовцям, які беруть участь в АТО
передано 3470 гривень, листи військовим від
першокурсників зі словами підтримки для
підняття патріотичного духу бійців.



Протягом І семестру члени парламенту
«ГАРТ» на чолі з педагогом-організатором
Суспо Я.П. виготовили мальовану
вишиванку розміром 196 x137 см.



95 учнів взяли
участь у
Всеукраїнській
акції
«Я – Волноваха»



23 січня 2015 року ліцеїсти ІІІ курсу взяли участь у заході
«Соборна мати Україна - одна на всіх, як оберіг» за участю
міського голови В.П.Удовиченка, методиста міського
методичного центру В.Янковського, головного спеціаліста
відділу молоді та спорту Т.Бойко, військового комісару
м.Славутича А.Бідненко та учасника АТО, командира
розвід зводу 79 окремої аеромобільної бригади, капітан
Є.Ареф’єва.



Учні 31 групи разом з класним керівником
Бондаренко Л.В. відвідали виставу за
мотивами І.Нечуя-Левицького «Кайдашева
сім’я» у Чернігівському
обласному академічному українському
музично-драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка



Команда ліцею виборола перемогу у спортивно-
розаважальному заході «Я люблю Україну»
(тренер команди – Жема С.М.)



40 ліцеїстів взяли участь у почесній варті
пам’яті біля Меморіалу «Пам’яті героям
Чорнобиля» та скоротній ході разом з
класними керівниками Соловйовою Н.С.,
Курач Л.С. ( до відзначення 29-ї річниці
аварії на ЧАЕС)



6 ліцеїстів взяли участь у відкритті Х
Міжнародного екологічного форуму
«Від екології душі до екології життя»



Проведено ряд заходів з відзначення у
2015 році 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Європі та 70-ї річниці
завершення Другої світової війни:

30 учнів взяли участь у Святковій ході
«Нащадки ветеранів у строю з
ветеранами» разом з класними
керівниками Курач Л.С., Гавриш Т.М.



Організовано флешмоб «Мак
як символ пам'яті в Україні»



Учні 21 групи з класним
керівником Курач Л.С.
відвідали двох ветеранів:
Рукосуєва Миколу Дмитровича,
Щербацького Володимира
Мойсейовича.



Учні 33 групи привітали ветерана Другої світової війни
Андрієнко Олександра Костянтиновича з днем Перемоги
та подарували солодощі.



учні 31 групи разом з
класним керівником
Бондаренко Л.В.
переглянули та
обговорили художній
фільм «В бой идут
одни старики»



Для учнів 22 групи класним
керівником Гавриш Т.М.
організовано зустріч з
дитиною-війни, колишнім
вчителем ЗОШ № 3
Купрієм Леонідом
Івановичем, який розповів
учням про своє дитинство
під час війни.



З нагоди відзначення Дня Соборності ліцеїсти
долучились до акції «Ланцюг єдності», символічно
з’єднавши живим ланцюгом два навчальних крила.
У акції взяли участь 55 учнів І-ІІІ курсів. Ліцеїсти
утворили живий ланцюг, отримали історичну
довідку про цей день, та вшанували хвилиною
мовчання Небесну сотню.



Учні 11 групи з класним
керівником Кушнеренко О.В.
подивились експозицію
«Значки та листівки років
Другої світової війни» у
Краєзнавчому музеї
м.Славутича і Чорнобильської
АЕС,

Прослухали
лекцію про воєнні
події, які
відбувались на
території
Чернігівщини.



Учитель географії
Живець Ю.О. провів
георгафічний КВК
"Подорож Україною«
для учнів 8-х класів.



Учениця 21 групи Петренко
Яна взяла участь у міському
Шевченківському святі, на
якому декламувала поезію Тараса
Григоровича Шевченка.



Для учнів 31 групи педагог-
організатор Суспо Я.П. разом з
ученицею 31 групи Черняк
Валерією підготували та провели
інтелектуальні змагання «Тарас
Шевченко і шкільні науки»



21 травня в ліцеї до Дня вишиванки
проведено флешмоб

«Усі в вишиванках» - національному
українському одязі – символу єдності

українського народу.







Інтелектуально-розважальна програма «Міс Весна - 2015»



У читальній залі бібліотеки діяла
книжкова виставка-перегляд
«Українська книга: вчора,
сьогодні, завтра». Ліцеїсти
мали змогу переглянути
українську класичну літературу з
нових надходжень, сучасну
жіночу прозу та статті із
перспектив розвитку
книгодрукування на Україні.



До дня української писемності
та мови в бібліотеці ліцею діяла

виставка літератури
"Мова - духовний скарб нації"



У читальній залі бібліотеки
діяла тематична полиця до
175-річчя виходу першого
«Кобзаря» Тараса Шевченка.
На цій полиці представлено
книжки різних років видання, а
також факсимільні видання
1840, 1844 та 1847 років.



У бібліотеці ліцею діяла виставка
літератури до дня Соборності України



З метою гідного вшанування пам’яті жертв
геноциду Українського народу у бібліотеці ліцею
діє виставка «Україна пам’ятає – світ визнає»,
членами самоврядної організації створено
інформаційний стенд «Пам'ять єднає», створили
буклет



В читальній залі
бібліотеки ліцею діяла
виставка літератури

«1939–1945.
Пам’ятаємо!

Перемагаємо!»


