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1 Вересня –День знань- особливе свято!

За

вжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі привітання i кожне людське серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка!

Вітання до Дня захисників та захисниць України

Л

іцей "Престиж" вітає зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисника і захисниці
України, Днем українського козацтва та з 79-ю річницею створення Української повстанської армії!

У цей день зі щирого серця хочеться побажати успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні
враження!

Традиції наших предків підтримує молодь. Флешмоб
"Живий тризуб" засвідчив: "Історія нашого народу з
нами і в наших серцях".
Відео привітання можна переглянути на сайті Надвірнянського ліцею “Престиж”
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https://youtu.be/cvZ2LV0NvS8
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29 жовтня 2021 р.

В

Юні дослідники в "Горганах"

ліцеї давно плідно працює учнівське наукове товариство "Олімп". Щороку юні науковці разом із своїми науковими керівниками
захищають свої наукові розвідки на обласному, а
якщо переможуть, то і на державному рівні конкурсу-захисту робіт малої академії наук України.

“Всесвітній день прибирання– World Cleanup Day “
Побачив? Прибери!
17 вересня учні долучилися до акції
«Всесвітній день прибирання – World Cleanup Day» Ліцеїсти прибрали від сміття територію біля міського озера у парку імені Івана Франка.

Крім наукової складової учасники експедиції "винесли" багато вражень від мандрівки
дикою природою та пр екрасної погоди в цей
д ень.
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Заходи у ліцеї «Престиж», присвячені
80-тій роковині трагедії Бабиного Яру

З

метою увічнення пам’яті про одну з найтрагічніших сторінок Голокосту – масове вбивство євреїв
Києва; вшанування жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації столиці України, мирних жителів
усіх національностей, військовополонених, учасників
українського визвольного руху, об’єднання зусиль суспільства щодо запобігання повторення злочинів проти
людяності у ліцеї були проведені виховні години. Також організовано книжкову виставку та перегляд уривків документальних фільмів «Погляд у минуле: Бабин

Яр». На уроках історії України проведені інформаційні
хвилинки «А Бабин Яр мовчить…» .
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Похід на гору Березовачка
17 жовтня 2021 р. учителі Ковальчук О.О.,
Романчук П.Д., Шовгенюк В.І. та учні приєдналися до загальноміського туристичного
сходження на гору Березовачка.
Гора відома тим, що
на її схилі знаходиться Бункер полковника
Грома, або криївка
Грома - остання криївка УПА в Україні. Після непростого підкорення гірської вершини, учасники ознайомилися з історією
криївки.
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Перемога ліцеїстів у фінальних
змаганнях з міні-футболу
В рамках спартакіади серед школярів закладів
загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради проводились фінальні змагання з міні-футболу (юнаки).
Учасниками стали 8 команд. Захід приурочений
Дню захисників і захисниць України, Дню українського козацтва, УПА
та святу Покрови. Пере-

25 здавай – дітям допомагай!
Наш ліцей активно долучився до участі у
Всеукраїнській благодійній акції «Монетки
дітям».
Акція передбачала підтримку онкохворих дітей. Ми з допомогою партнера акції
«Монетки дітям» Ощадбанку зробили цей
благодійний внесок. Всього ми перерахували до Благодійного фонду "Таблеточки" 215
грн монетами.
Нехай всі дітки на Землі будуть здорові!

можцями змагань стали:
1 місце - команда Надвірнянського ліцею "Престиж"
2 місце - команда Молодківського ліцею
3 місце—команда Надвірнянського
ліцею №2.
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Малюнок на асфальті
Ліцейським Парламентом було організовано конкурс малюнків на асфальті (до 30-ї річниці Незалежності України).
По-справжньому дружна атмосфера, спільна ідея
об'єднали ліцеїстів для малювання на тему "Що
для мене Україна?". Юні художники висловлювали своє бачення та розуміння ідеї. Енергія і запал
просто вирували. Ліцеїсти продемонстрували гарну уяву та неабиякий художній талант. Основними мотивами були заклики за мир, за єдність України.Оцінювали роботи члени журі та учні.
Та головним результатом конкурсу були дитячі
посмішки та хороший настрій.
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Перемога наших ліцеїсток у фінальних змаганнях

15 ЖОВТНЯ 2021 в рамках спартакіади
серед школярів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради
проводились фінальні змагання з мініфутболу (дівчата). Учасниками стали 8
команд.
Переможці змагань:
1 місце - команда Надвірнянського
ліцею "Престиж"
2 місце - команда Гвіздського ліцею

3 місце - команда Надвірнянського ліцею №2.
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Ватра пам’яті
“Пам’ятаємо заради майбутнього”
Напередодні Дня захисника України, 6 жовтня, наш ліцей на міському озері організував ватру пам’яті. Учасники змагалися в 3 конкурсах: історична вікторина, спортивні змагання, приготування страв.
Учні отримали чимало вражень, а курси-переможці (ІI-А,
ІV-A, III-A) нагороджені солодкими призами.
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Святкування Дня вчителя
1 жовтня 2021 р.

У

нашому закладі ліцеїсти вітали своїх наставників із професійним святом. Багато гарних слів було сказано на адресу вчителів. За ліцейською традицією День вчителя – ще й день учнівського самоврядування, тому уроки проводили учні 4-их курсів. А по
закінченні робочого дня всіх вчителів
чекав ще один сюрприз – вітання з
нагоди свята.

7

Благодійна акція «Поділись добром з
людиною похилого віку»

1

жовтня в Україні
відзначають День
людей похилого віку. Це свято - можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними
до найповажнішої верстви суспільства. Із цієї нагоди у нашому ліцеї відбулась акція «Поділись добром
з людиною похилого віку». Мета акції привернути
увагу до проблем людей похилого віку, зібрати кошти на продуктовий набір для одиноких пенсіонерів,
формувати в учнів бажання творити добро.
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Заходи у ліцеї, спрямовані на запобігання та
протидію булінгу (цькуванню)
5 жовтня відбулися зустрічі
учнів ліцею з Людмилою
Туєшин, заступником начальника відділу
"Надвірнянське бюро правової допомоги" та Михайлом Нагорняком, старшим
інспектором з ювенальної превенції Надвірнянського відділу
поліції. Також 5 жовтня психологічною службою було проведено
тренінгове заняття з елементами арт-терапії "Наш дружний
курс" з учнями гуманітарного напрямку. Класні керівники провели такі виховні години, відео-лекторії та профілактичні бесіди,
як «Булінг- це не про нас», «Безпечна школа. Нік Вуйчич», «Що
таке булінг», «Позитив і негатив спілкування у чаті», «Як довіряти і бути вдячним», «Актуальність проблеми булінгу» та ін.
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