19 грудня - День Святого Миколая,
передноворічний день, що частіше за все
святкується у затишному колі близьких. І
справжня атмосфера казкового дійства не
оминула рідний ліцей – наш другий дім.
Яке
свято без

відповідних прикрас і атмосфери? Чудово вбрані коридори і
кабінети, цікаві, різдвяні фотозони – все було створено для
підняття настрою кожному ліцеїсту. Але всього цього не
було би без гарної співпраці учнів та їхніх батьків.
Працювали не тільки новачки, але й майбутні випускники:
лише зусиллями паралелі 8-их класів і 11В ліцей так швидко
й славно змінився. Вони, як і головний дизайнер – Васильєва
Наталья Анатоліївна, заслуговують на велику подяку за свою
працю.
Не можна не сказати і про Свято
Ліцейської Ялинки, організоване 11В
класом за допомоги їхнього класного
керівника
–
Гейченко
Ладислава
Тарасовича, і багатьох інших вчителів. На
святі була сила-силенна цікавих та
неймовірних ативностей, наприклад,
конкурс творчих відеороликів. В ньому
брали участь майже всі класи ліцею, але
кращими стали 9А, 9В і 11Б. Вітаємо вас!
Але вони були не єдиними, хто відчув
солодкий смак перемоги. В акції «Молодь
за здоровий спосіб життя», без сумнівів,
було багато учасників, але не всі вони змогли стати призерами та фіналістами. Саме тому їх
привітав і нагородив сам Святий Миколай.
Можна б було засмутитися – не всім так пощастило, бо не всі були активними і брали
участь в різноманітних ліцейських подіях,
але на те ж 19 грудня і свято. Подарунків
було багато і кожному ліцеїсту щось
перепало. Солодкі миколайчики від самого
Миколи Миколайовича Левтіка, а також
подарунки від батьків за хорошу поведінку
і успіхи в навчанні, що були передані
самим Святим Миколаєм, невже це не
щастя?
Майже
кожен
з
тих,
хто
організовував свято або просто брав в
ньому участь, отримав задоволення і дозу

гарного новорічного настрою. Творці святкового дійства в ліцейській сім’ї дуже старалися,
гарно працювали і багато чого вклали в святкування цього дня. Тому дуже хочеться щиро
подякувати кожному з них від імені всього ліцею. Дякуємо вам за таке чудове свято.
Ми щиро впевнені, що всі учні нашого ліцею отримали масу емоцій та задоволення.
Сподіваємося, що всі новорічні свята пройдуть для вас так само яскраво як і День Святого
Миколая. Бажаємо вам насичених канікул та гарних свят‼!

