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привіт школярам зош №2! рідна шко-
ла чекала на вас усе літо. і сьогодні вона 
рада привітати своїх учнів із початком 
нового навчального року!!! редколегія 
шкільної газети «Ми!» також вітає усіх пра-
цівників школи з першим жовтневим святом –  
днем учителя!!!

Останній день канікул,
Мов свічка догорів.
Готуйтеся до праці,
Маленькі школярі.

Ідіть завжди до школи
Веселі, не сумні,
Шукайте щастя, долі
В науці, у знанні.

Наука дасть вам силу
Дістатись до мети,
А Україні милій
В потребі помогти.

добра школа та,
яка більш нагадує
сім’ю, ніж школу.

К. Ушинський

2006/2007 навчальний рік – ювілейний 
в історії другої школи. сьогоднішні оди-
надцятикласники – це шістдесятий ви-
пуск. у день останнього дзвоника ми радо 
будемо вітати в себе і випускників далеко-
го 47-го року, які зберегли шкільну дружбу 
і світлий вогник любові до другої школи.

сподіваюся, що цей навчальний рік 
буде сповнений незабутніми враженнями, 
ще більшими здобутками у найрізноманіт-
ніших олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

я дякую всім батькам і вчителям, які 
взяли активну участь у підготовці шко-
ли до нового навчального року. вірю, що 
наші учні, виплекані в мудрості та любові, 
зроблять життя добрішим і щасливішим.

дорогі наші школярі! бережіть все, що 
вас оточує, зростайте високодуховними 
і благородними людьми. гартуйте свою 
волю і наполегливість у досягненні мети.

дорогі колеги! напередодні нашого 
професійного свята я зичу вам бадьорого 
настрою, творчої наснаги, успіхів у розпо-
чинанні нових справ, теплих дитячих ус-
мішок і вдячних учнів. Хай панує затишок 
у ваших родинах! Хай щастить у здійснен-
ні планів і мрій!

Директор школи
Панькевич Лариса Іванівна

Редколегія газети “Ми!” (у неповному складі)

29 серпня на традиційній серпневій кон-
ференції педагогічних працівників дрого-
бича і стебника було нагороджено велику 
групу вчителів другої школи.

знак “відмінник освіти україни” от-
римала вчителька німецької мови бутрий 
ольга григорівна. почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки україни бу ли 
від зна чені вчителька географії та еконо-
міки буга наталя любомирівна, вчитель 
музики Мурза орест іванович, вчителька 
географії коваль любов петрівна, заступ-
ник директора, вчителька німецької мови 
Єршова ісанна григорівна. грамотою уп-
равління освіти і науки львівської обл-
держадміністрації – Живчин дарія оси-
півна, бурий андрій романович, капіца 
тетяна іванівна. грамотою відділу освіти 
виконавчих органів дрогобицької міської 
ради – кіліян оксана іванівна, погорєла 
галина володимирівна, павлішак ірина 
Миронівна, Чайківська людмила григорів-
на, Хлопик роман зіновійович.

* * * 
29 серпня у приміщенні актової зали 

нашої школи відбулася уже традиційна 
звітна конференція директора школи 
лариси іванівни панькевич. у своєму 
виступі вона детально проаналізувала 
роботу педагогічного та учнівського ко-
лективів за минулий навчальний рік, 
накреслила плани на майбутнє. пізніше 
виступили отець Мирослав, ганна гри-
горівна драла, ольга григорівна бутрий, 
голова профкому школи леся василівна 
лучків. 

на закінчення головуюча на конфе-
ренції леся пашко відзначила, що лари-
са іванівна є дійсно фанатично віддана 
своїй школі, вона вміє відстоювати інте-
реси колективу, відгукується на всі цікаві 
пропозиції. а найголовніше, що для уч-
нів вона є не просто директором, вони 
вважають її своїм старшим товаришем, а 
таку довіру може заслужити лише люди-
на, яка справді любить дітей.

за результатами таємного голосування 
близько 95% присутніх висловилися за те, 
що директор л. і. панькевич “відповідає 
займаній посаді і заслуговує заохочення”, 
решту голосуючих написали, що директор 
“відповідає посаді”.

* * * 
у рамках святкування 150-річно-

го ювілею івана Франка вчителі школи 
світлана орестівна тезбір та ігор Миро-
славович качмарик виступили з фран-
кознавчими лекціями на підприємствах 
нашого міста. 1 вересня перший урок теж 
був присвячений іванові Франку. зокрема, 
учні 10-11-их класів переглянули докумен-
тальний фільм про життєвий і творчий 
шлях нашого геніального земляка. також 
учні 11-б класу на чолі з Марією іванівною 
ярошович взяли участь у презентації книг 
дрогобицьких видавництв, присвячених 
каменяреві, яка відбулася у приміщенні 
бібліотеки ім. в. Чорновола.

у жовтні в школі запланована зустріч із 
відомим журналістом та краєзнавцем рома-
ном пастухом і презентація його нової кни-
ги “Франкова доля”.

Шкільні новини коротко

У квітковий розмай, присвячений 15-ій річниці незалеж-
ності України, вплівся і букет від другої школи
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Перша  
вчителька

Нарешті осінь жовтолиста
Розвеселила всіх, барвиста,
Наперекір сухому літу
Дощами вмила землю рідну.

Вже перше вересня сьогодні.
Врочисто двір і школа вбрані,
Адже вона сьогодні всіх
Привітно кличе на поріг.

напередодні дня вчителя редколегія га-
зети вирішила дати можливість пофантазу-
вати учням молодших класів і звернулася до 
декого з молодших школярів із запитанням: 
“кого із улюблених казкових персонажів ви 
хотіли б бачити своїм учителем?”

звичайно, що для 3-а класу найулюб-
ленішою вчителькою є і буде їхня галина 
андріївна, та напередодні дня вчителя учні 
дозволили їй трішечки відпочити і попроси-
ли провести уроки різних казкових персона-
жів і навіть акторів кіно.

багато школярів хочуть побувати на уро-
ці у джекі Чана (судчак тарас, Юля орлута). 

а остап Ханас ще й пояснив чому: “джекі 
розумний, адже володіє кількома мовами, 
хоробрий, бо завжди захищає невинних лю-
дей, а ще він спритний і кмітливий”.

роман Чарнош запросив на урок голо-
вну героїню казки “дванадцять місяців”, а 
роман Хом’як, василь стец людину-павука. 
сабріну – юну відьму хочуть побачити стец 
таня, тарнавецька вікторія. а іра бейба 
склала цілий список казкових персонажів, 
котрі поповнять наш педколектив: Червона 
шапочка, принцеса на горошині, бембі, за-
єць з мультфільму “ну постривай!”, принце-
са Фіона. 

білосніжка (але без гномів) спішить на 
уроки на запрошення шинкович наталі та 
канонік ярини. а попелюшка – на запро-
шення Марії сосяк. габшій Христина хотіла 
б, щоб її учителем став вінні пух, бо він ве-
селий, добрий, товариський.

і закінчимо огляд учнівських фантазій 
побажанням від ірини свищ: “я б хотіла, 
щоб казковий персонаж котигорошко був 
нашим учителем фізкультури. тому, що він 
хоча й малий, але сильний, спритний та ро-
зумний”.

Опитування провели
Юськів Марта та Панасенко Ганна

готуючись до дня вчителя, редколегія га-
зети провела опитування серед учнів 9-11-их 
та декого з 8-их класів із проханням визначи-
ти, хто із вчителів школи є лідером за такими 
критеріями:

-  учитель-професіонал;
-  найсучасніший учитель;
-  найдотепніший учитель;
-  найстрогіший учитель.
було названо кілька десятків учителів, бо 

скільки учнів – стільки й думок. але, щоб 
на нас ніхто не ображався, ми у кожній но-
мінації виділили лише трійку лідерів, котрі 
набрали найбільшу кількість голосів. спо-
чатку назвемо результати опитування серед 
9-11-их класів.

Вчителі-професіонали:
Михайлишин антоніна теодорівна,
Хом’якевич віра василівна,
драла ганна григорівна.
професіонали, тому що знають свій 

предмет, вимагають знань від учнів, певна 
методика подачі матеріалу, індивідуальний 
підхід до школярів, цікаво пояснюють, пов-
ністю віддаються своїй роботі.

Найсучасніші вчителі:
солодухіна людмила вікторівна,
бурий андрій романович,
Модрицька Юлія орестівна.
найсучасніші, тому що володіють су-

часними методами навчання, “класно” про-

водять уроки, стильно одягаються, розуміють 
учнів з їх сьогоднішніми проблемами.

Найдотепніші вчителі:
кіліян оксана іванівна,
гаврилюк любомир Михайлович,
ілик олег Михайлович.
найдотепніші, тому що на уроках завжди 

весело, смішно, “прикольно”, уміють жар-
тувати з учнями. ось, наприклад, любомир 
Михайлович – всюди був, розповідає багато 
фантастичних спогадів зі свого життя, для 
порівняння із фізикою використовує різні 
кумедні історії.

Найстрогіші вчителі:
Михайлишин антоніна теодорівна,
винарчик лідія Максимівна,
драла ганна григорівна.
найстрогіші, тому що люблять, коли діти 

розуміють чого прийшли в школу, у них без-
доганна дисципліна та порядок на уроках. 
наприклад, у лідії Максимівни на уроці 
чути, як муха “жужже”, а це, як написали в 
одному класі (не конкретизуватимемо в яко-
му), є для них рідкістю.

а що з цього приводу думають учні 8-их 
класів? повідомляємо спочатку результати 
8-А класу.

Вчителі-професіонали:
коваль любов петрівна,
Михайлишин антоніна теодорівна,
Фляга іван степанович.

Найсучасніші вчителі:
Фляга іван степанович,
кравців галина олександрівна,
дем’янко світлана петрівна.

Найдотепніші вчителі:
качмарик ігор Мирославович,
гаврилюк любомир Михайлович,
Мандзілевська уляна іванівна.

Найстрогіші вчителі:
Михайлишин антоніна теодорівна,
кононова оксана василівна,
дем’янко світлана петрівна.

у 8-В класі навчають багато інших вчи-
телів, тому й результати подаємо окремо.

Вчителі-професіонали:
кіліян оксана іванівна,
романів наталя андріївна,
Фляга іван степанович.

Найсучасніші вчителі:
солодухіна людмила вікторівна,
романів наталя андріївна,
спасовська людмила петрівна.

Найдотепніші вчителі:
кіліян оксана іванівна
качмарик ігор Мирославович,
ілик олег Михайлович.

Найстрогіші вчителі:
дем’янко світлана петрівна,
панькевич лариса іванівна,
джура галина іванівна.

Мій учитель – улюблений казковий персонаж

Щасливі йдуть ось малюки.
Серйозні, бо вже першачки.
А матері за руки їх
Ведуть усе до знань нових.

Переступи через поріг,
Почуй дітей веселий сміх,
Згадай й своє дитинство знову
І першу вчительку чудову.

Те, як вона усіх у клас
Лагідно повела нас.
Які ж прекрасні ці уроки.
Як жаль, що ми не малюки!..

Сердюк Вікторія, 11-В кл. Учні 2-Б класу із улюбленою першою вчителькою Уляною Юріївною Ільчишин   
у батьківській садибі Івана Франка в с. Нагуєвичі

Хіт парад учительських номінацій

13 та 14 вересня у місті проходила акція “Життя без наркотиків”. 
зокрема, 13 вересня у нашій школі відбулася зустріч учнів 9-11 класів 
із спеціалістами Міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді. у четвер 14 вересня делегація учнів 11-а класу відвідала місь-
кий захід, присвячений проблемі наркозалежності, на якому відбув-
ся виступ соціальних працівників і рок-групи із санкт-петербурга.

*  *  *
21 вересня у рамках святкування дня міста відбулося відкриття 

пам’ятного Хреста воїнам упа на цвинтарі по вулиці трускавець-
кій, де поховано десять членів обласного штабу оун, які загинули 
30 жовтня 1946 р. в с. уличне в бою за україну. у цьому заході актив-
ну участь взяли учні 10-в класу нашої школи (класний керівник – 
блищак а.Є.). вони, зокрема, виготовили прекрасну гірлянду слави 
в знак вдячності і шани полеглим за волю україни.

Шкільні новини коротко
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у нашій школі завжди проводяться 
якісь розважальні програми, концер-
ти, виступи, але ніколи у нас не було 
квк. та ось у травні минулого нав-
чального року при вході в школу учні 
помітили оголошення: “квк – швидка 
сміхова терапія”. декого це зацікави-
ло, і він вирішив відвідати прем’єру.

команда мала назву “палата 10/9”. 
ті, хто відвідав, знають, чому саме 
така назва. для тих, кого не було, по-
яснюю: “10”, бо серед нас були учні  
10-тих класів, “9”, бо серед нас були учні  
9-тих класів. а чому “палата”, ви здо-
гадуєтесь і самі. ось із такою дивною 
назвою виступила команда школи 
вперше. дивностей та незрозумілос-
тей було настільки багато, що усіх на-
віть не перелічити, хоча деякі спробую.

сценарій складали ми. самі учасники ко-
манди також знаходили музику. всі учителі та 
лариса іванівна були в повному “шоці” та ду-
мали, що всі ми з’їхали з розуму, оскільки щод-
ня після уроків залишалися на репетиції, кожні 
вихідні нас можна було побачити в школі за 
роботою в актовому залі. це при тому, що нас 
до цього ніхто не змушував, усе було повністю 
добровільно.

п е р ш і 
р е п е т и ц і ї 
були схожі 
на справж-
ню каторгу. 
с ц е н а р і й 
літав по 
залі, всі не-
рвувалися. 
та з кож-
ною репе-
тицією ста-
вало дедалі 
спокійніше. 
і ось при-
йшов час 

прем’єри. команда готова. Музика, костю-
ми, декорації знайдені. сценарій відпрацьо-
ваний. здавалося б усе добре.

виступили перед учнями молодших 
класів у вигляді репетиції. зал задоволений, 
ми щасливі також. але головний виступ по-
переду. одні одних заспокоюють, але кожен 
помічає якісь мінуси: той не так зробив, той 
сказав, той зіграв.

прем’єра. при вході стоять учасники з 
квитками на виступ, інші готуються за кулі-
сами. вихід президента (початок квк). реак-
ція залу позитивна. реклама та новини 
сприйняті добре.

Музикалка. це було найскладніше. по-
чалися неполадки з музикою, учасники не 
встигають переодягтися, головна героїня 
(Марися) не може знайти парик, але коман-
да не розгублюється і виходить із ситуації. 
одні починають співати замість музики, 
інші додавати свої репліки до складеного 
сценарію, ще інші грати чужі ролі. таким 
чином, ще один етап пройдено.

Фінальна пісня. із нею у нас також, 
як не дивно, з’явилися проблеми. слова 
для пісні були складені у день висту-
пу, а музика знайдена перед самим  

виступом. звучить питання: “як спі-
вати? Ми не знаємо слів!”. команда 
виходить, просить вибачення і з сло-
вами пісні в руках починає виконува-
ти “фіналку”. зал у захваті, команді не 
віриться, що все закінчилося та ще й 
так добре. “квн щики” запрошують 
усіх на дискотеку.

ні, ні, ні! ви не подумайте, що то 
уже щасливий кінець у цієї не менш 
щасливої історії. команда вирішує за 
літні канікули зібрати матеріал і пред-
ставити ще один квк! а що з цього 
вийде, ви й самі невдовзі дізнаєтесь 
(уже на початку жовтня).

P. S. дійові особи:
Юськів Марта,
коссак віта,

білик Марічка,
загородничок надя,
агеєва надя,
Чупик Христина,
панасенко ганна,
цицик коля,
следзь сергій,
Фляк андрій,
каракевич орест.

Учасниця команди Юськів Марта,  
11-А кл.

Дивовижна історія КВК!

увага всім! у школі завелися шкідники. і не прості, а з балончика-
ми фарби в руках. до того ж вони десь навчилися писати різні ненаші 
букви. їхні “художні” паскудства ви змогли побачити на стінах шко-
ли, парканах сусідніх із школою будинків, на різних об’єктах спортив-
ного майданчика, на вході у попереднє приміщення аптеки по вулиці 
трускавецькій навпроти парку, а нещодавно шкідники підло проник-
ли і в приміщення шкільного туалету на першому поверсі.

звичайно, так зване графіті є не новиною у західній Європі, куди 
ми так прагнемо. але там воно є своєрідним мистецтвом, і молоді 
люди для своїх художніх фантазій використовують якісь старі, за-
кинуті паркани у запустілих місцях, тунелі метро чи щось подібне. 
а тих, хто обмальовує стіни будинків, вважають хуліганами і, знева-
жаючи їх, здебільшого просто здають поліції. на жаль, до нас із заходу часто потрапляє те, що є найгіршим. 

і оці “NOXи”, “SMITHи” і т. п. (дивись фото) на стінах рідної школи, 
в ремонт якої щороку вкладається стільки коштів, є зразком повної 
зневаги їх авторів до своїх друзів, батьків, учителів, врешті, до всьо-
го суспільства. напевне, у цих горе-писак, як писала ліна костенко, 
“душа ще з дерева не злізла”.

це ж стосується і тих, хто обмальовує шкільні парти, нищить 
стенди, курить по кутах школи і обпльовує все навколо, нагло б’є 
вікна в кабінетах. їх, віримо, є лише одиниці, але вони діють цілес-
прямовано й підступно і значною мірою завдяки нашій байдужості.

то ж давайте всією шкільною громадою отих шкідників, які заховалися 
між нами під маскою учнів другої школи, виведемо “на чисту воду”. все, 
знищене ними, заставимо відновити власними руками і коштами.

шкідникам у другій школі – ні!!!
Редколегія газети

Обережно – шкідники!!!

3
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вітаємо всіх учителів, які да-
рують нашій школі прекрасні 
свята, змагання, концерти, дис-
котеки, вікторини, конкурси та 
нашу шкільну газету.

Всіх благ земних ми Вам бажаєм
За щирість, людяність і простоту.
Всі квіти світу Вам даруєм
За чуйне серце й доброту.
Хай щастям і веселістю повниться
Ваша хата.
Хай буде родина здорова й багата,
Хай радісним буде Ваше життя.
На многії і благії літа.

Учнівська рада

* * *
вітаємо найкращих, най-

добріших, найсимпатичніших, 
найсучасніших, найдотепніших, 
найсправедливіших, найрозум-
ніших, найвитриваліших, най-
працьовитіших вчителів, завучів 
та директора і дякуємо за вашу 
працю.

Юськів Марта, 
Панасенко Ганна

* * *
у такий святковий день хо-

чемо привітати найкращого 
вчителя та директора Панькевич 
Ларису Іванівну.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
Щастя зичим Вам багато.
Хай Вас Бог благословляє
І многих літ Вам посилає.

11-А кл.

* * *
даруємо щирі вітання редак-

тору газети “Ми” Качмарику 
Ігорю Мирославовичу. якби не 
ви, ми б не мали найкращої, 
найцікавішої шкільної газети. 
бажаємо багато довгих і щасли-
вих літ, творчого натхнення.

Ваші вихованці
з редколегії газети “Ми”

Щиро вітаємо вчителів дро-
гобицької спеціалізованої шко-
ли № 2! залишайтеся такими 
добрими, щирими та веселими 
завжди, нехай радість супровод-
жує вас упродовж всього життя. 
бажаємо щастя, здоров’я та кав-
казького довголіття.

Вчителю наш милий,
Ми складаємо Вам подяку,
Що так щиро нас учили.
Ні часу, ні сил, здоров’я
Ви для нас не пожаліли.
Ви нам всім розкрили очі,
Показали правди світло,
Що знанням в умах дитячих
Дивом-квіткою розквітло.
Ви розкрили світу чари,
Ви навчили розуміти
Дива і красу природи.
Гріх, неправду і нечесність
Ви ненавидіти вчили.
Витривалістю, завзяттям
Добиватися до цілі!

Майбутні випускниці:
Юськів Марта, 

Панасенко Ганна, 
Коссак Віта,

Загородничок Надя, 
Білик Марічка, 

Агеєва Надя.

* * *
дорога дирекціє та вчитель-

ський колектив школи!
Дозвольте нам у Ваше свято
Привітати усіх від душі
І побажати море щастя,
Здоров’я й радості в житті.
Ніжні квіти та щирі усмішки
Хай доля в цей день принесе.
В життєві дороги
Вплітається радість,
Яка, мов троянда, цвіте!

З повагою учні 10-А кл.

* * *
Хочу привітати чудову керів-

ничку, прекрасну вчительку 
і вродливу жінку

Дяків Оксану Мар’янівну. 
я бажаю, щоб вам усміхала-
ся доля і сіяла перлина життя. 
Хай клас вас завжди поважає. 
на многії і благії літа!

Ольга з 7-А кл.

Дорога Маріє Данилівно, 
вітаємо вас із вашим професій-
ним святом!

Хай пахучим цвітом
Стеляться дороги,
Хай відходять в далеч
Горе і біда.
Хай же будуть щастя
І міцне здоров’я,
Радість і повага
На усе життя!

З повагою і найкращими
побажаннями Ваш 10-А кл.

* * *
з нагоди дня вчителя ми 

хочемо привітати найпрекрас-
нішу, наймилішу, найдобрішу 
вчительку Процикевич Галину 
Львівну.

Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
А серцю – тільки тепла.
Щоб його не краяли ні біль, ані жаль,
Щоб сповнилось тисячі мрій і 

бажань.
З повагою учні 9-А кл.

* * *
дорогі наші вчителі! сьогод-

ні ми хочемо привітати вас з 
цим прекрасним святом – днем 
учителя.

У цей святковий день прийміть 
вітання.

Добра, здоров’я, успіхів, тепла.
І повсякденно й повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!
Благополуччя та достатку,
Хай посміхається життя
Та кращим буде майбуття.

З найкращими 
побажаннями учні 9-Б кл.

* * *
дорогі вчителі!

Я вітаю Вас сьогодні
Із великим святом.
І бажаю Вам
Успіхів багато.
Хай у небі голубому
Світить сонечко завжди.
Щоб не відали ніколи
Ви ні горя, ні біди.
З найщирішими побажаннями 

Черхавська Юлія, учениця 
9-Б кл.

нашим улюбленим, най-
кращим учителям і директору  
школи!

вітаємо вас з цим прекрас-
ним святом – днем учителя! 
і бажаємо, щоб ви і надалі були 
терплячими і витримували наш 
7-а. особливо хочемо привітати 
заступників директора, старан-
ну Ларису Іванівну і улюблено-
го класного керівника Оксану 
Мар’янівну. вибачайте за наші 
вискоки на початку року, які ми 
створювали вам. 

вибачаються: стецівка Мико-
ла, герій віталій, Мак ігор.

7-А кл.

* * *
Щиро вітаємо нашого клас-

ного керівника Коваль Любов 
Петрівну із професійним свя-
том!

Прийміть вітання наші щирі,
Хай Ваша доля розквіта,
Хай в здоров’ї і щедротах
Рясні красуються літа.
Добро нехай незгасно світить,
Ласкаве сонце радісно сія,
Прийміть сьогодні найтепліші
І найщирішії слова.
Хай завжди Господь допомагає
І Матір Божа Вас охороня.
На многії і благії літа –
Здоров’я Вам й щасливого життя!

Ваш 11-А кл.

* * *
Ірину Ігорівну Фіголь вітаю 

з днем учителя!
бажаю здійснення мрій, вели-

кого здоров’я, щастя, натхнення 
у вчителюванні та всього най-
кращого. Хай вас поважають 
і слухають учні.

Марта Приріз, 8-А кл.

* * *
Фіголь Ірині Ігорівні

Нехай завжди удача з Вами буде
І Божа ласка Вас не покидає,
Любов нехай Вас обіймає,
Я щастя й радості бажаю.

Від учениці 8-А кл.
Люцевич Наталії

Дорогі вчителі, для Вас рядочки цих вітань!

Фотоетюди із шкільного життя

Випускники 2006 року прощаються із шкільною сценою, 
яка для них за роки навчання стала рідною За цими дівчатками – майбутнє шкільної сцени
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вітаємо дорогого класного 
керівника Флягу Івана Степа-
новича.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай щасливих років накує зозуля,
Хай вода дасть сили, а роса здоров’я.
Все, що більше треба,
хай Господь дає.

Ваш 8-А кл.

* * *
з найкращими побажаннями 

вчителям школи №2.
У цей святковий день для Вас
Вам хоче побажати 8-А клас
Здоров’я, щастя, радості й добра,
хороших учнів, злагоди й тепла.

* * *
усім учителям, завучам і ди-

ректору.
Бажаєм, щоб у вашому житті
Завжди оточували вас діти,
Щоб усмішка світилась на лиці,
Дорогою стелились ніжні квіти.
Щоб школа улюбленим місцем була,
Доброю, світлою, повною добра.
Щоб завжди ви були здорові,
Також бажаєм щастя і любові.
Нехай у вашому житті все буде 

просто клас!
І пам’ятайте – ми любимо всіх вас!

10-В кл.

вітаємо Ларису Іванівну, 
Людмилу Григорівну, Ігоря 
Мирославовича, Світлану Вік-
торівну із наступаючим днем 
учителя. бажаємо вам усього 
найкращого: щастя, здоров’я, 
успіхів у роботі та у подальшому 
житті.

8-Г кл.

* * *
Хочемо привітати голо-

вного редактора газети “Ми”  
Качмарика Ігоря Мирославовича 
та нашого класного керівника 
Флягу Івана Степановича з про-
фесійним святом.

Щомак Наталя 
та Холівенкова Світлана, 

8-А кл.

* * *
шановна Оксано Іванівно! 

вітаємо вас із днем учителя!
Як лячно було йти у 5-ий клас,
Не знали, чого й чекати.
Оксана Іванівна, прийшовши до нас,
Навчилась усіх утішати.
Той гумор іскристий, приємний сміх,
Всіх полонив одразу.
Тож зичимо щастя, здоров’я повен міх

Від 5-А класу.

Хочу привітати чудову жінку 
і вчительку Спасовську Людми-
лу Петрівну.

ваші очі, неначе зорі, ваші 
руки неначе крила птаха, і самі 
ви – неначе зірка прекрасна. не-
хай у цей день буде з вами любов 
і добро. на многії і благії літа.

Оля Мотузка

* * *
Тетяно Дмитрівно! учні 

5-А класу вітають вас із чудовим 
святом – днем учителя. бажаємо 
здоров’я, щастя, натхнення, ус-
піхів у роботі.

Тепер ми уже не вчимося у Вас,
Та згадуємо Вашу усмішку.
Так хочеться знову прибігти у клас
І стати маленьким ще трішки.
Вже першачки оточують Вас,
Неначе оті ластів’ята.
Ви – матінкою рідною для них і 

для нас
Залишитесь у будні і в свята.

* * *
вітаємо найкращу вчитель-

ку другої школи Людмилу Вік-
торівну, яка з любов’ю вчить 
дітей.

Від учнів 8-Г кл.

одного дня вчителя зама-
ло, щоб висловити свою по-
шану вчителям. потрібно все 
життя, щоб подякувати за на-
уку, яку нам надали наші до-
рогі вЧителі другої шко-
ли!

З повагою  
Кривозірка Леся,  

8-Г кл.

* * *
Маріє Федорівно, 7-в клас 

вітає вас із днем учителя. Ми 
бажаємо вам щастя, здоров’я, 
усього, чого тільки собі побажає-
те. Ми дуже вдячні вам за те, що 
ви нас вчите.

Учні 7-В кл.

* * *
учні 8-г класу щиросер-

дечно вітають своїх учителів із 
професійним святом. Хай мно-
жаться ваші трудові набутки, 
хай успіхи й удачі поруч ідуть, 
сімейного затишку вам, міцного 
здоров’я, щасливої долі на многії 
літа!

Учні 8-Г кл.

Дорогі вчителі, для Вас рядочки цих вітань!

вітаємо вересневих іме-
нинників: Блищака Назара, 
Рапача Ростика, Косован Іру, 
Ек Мар’янку і Регея Славіка. 
ви – “самі кльові”! бажаємо вам 
залишатися такими і надалі, 
а також здійснення всіх мрій.

Друзі із 10-В кл.

* * *
Хочемо привітати Кулинича 

Олежика, учня 4-а класу, з днем 
народження.

Нехай твоя усмішка
Вічно сіяє,
Радість, щастя
Тебе не минає,
А Матір Господня
Завжди оберігає.

Щомак Наталя, 8-А кл. та 
Покришкіна Марія, 4-А кл.

* * *
вітаємо свою однокласницю 

Гудиму Христину – ученицю 
8-а класу.

Нехай буде все,
Як хочеш ти.
Нехай чекання не обмануть
І всі прекрасні мрії
Твоєю дійсністю стануть.

Твої однокласники

* * *
у моєї найкращої подруги 

рахель ольги з 7-б класу 28 вере-
сня – день народження. я хочу 
привітати її з цим чудесним 
днем. побажати їй усьго того, 
що вона сама собі бажає.

Кривозірка Леся,   
8-Г кл.

“День народження у тебе...”
Напутнє слово першокласникам від майбутніх випускниць Команда “Вогник” (травень 2006 року)

Фотоетюди із шкільного життя

21 вересня, саме на день міс-
та, друга школа знову мала честь 
зустрічати у дрогобичі пред-
ставницьку делегацію із друж-
нього нам навчального закладу з 
австрійського міста нойзідль.

у складі делегації були дирек-
тор школи магістр рут анкерль, 
викладач магістр Манфред бо-
гінскі, голова опікунської ради 
магістр антон гофмайстер. та-
кож прибули до нас четверо уче-
ниць: біргіт блайх, реґіна еґер, 
катрін шнелльрідер, рікарда 
шеффер. про чотирьохденне 
перебування австрійських друзів 
на землі каменяра читайте у на-
ступному номері газети.

* * *
до дня міста дрогоби-

ча молодші школярі взяли 
участь у міському конкурсі 
творчих робіт “рідне місто 
моє”. результати конкурсу ще 
попереду, тому зараз ми лише 
назвемо усіх його учасників. 
ось вони – наші юні обдару-
вання:

романко олена –  4-в кл.,

пруська соломія  –  4-в кл.,

качмар іванка –  4-г кл.,

стойка анастасія  – 4-г кл.,

покришкіна Марія  –  4-а кл.

Шкільні новини коротко
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багато чим можемо пишатися в нашо-
му старовинному дрогобичі. Маємо вже й 
свою школу танцю – бального та сучасного. 
а цим, повірте, похвалитися може далеко не 
кожен навіть обласний центр.

“радість” наталі паянової, “оксамит” 
лесі калічак, “Мерінга” подружжя Фран-
чуків, “віва” сергія дмитрієва – колективи, 
відомі далеко поза межами галичини. Й усі 
вони своїй появі та успішному існуванню 
зобов’язані, завдячують одній 
людині – невтомному маестро 
танцю Йосифові карпіну. усі 
згадані вище наставники – його 
вихованці...

кожна, тим більше “кругла” 
дата – завше певна віха, підсумок 
пройденого, пережитого, втілено-
го. таку дату 17 червня відзначив 
Йосиф Михайлович. не віриться, 
що йому вже 55, а ще такий енер-
гійний, запальний, молодий, не-
посидючий...

в народному домі “просвіта” 
з нагоди ювілею знаного дро-
гобичанина відбулося яскраве 
мистецьке дійство під промовис-
тою назвою “з днем народження, 
Йосифе Михайловичу”. органі-
затор – ансамбль сучасного тан-
цю “Фрі данс”, яким 13 років поспіль керує 
його творець і керівник – нинішній ювіляр. 
а сам він уже... 43 роки на сцені. спершу був 
танцювальний гурток тодішнього палацу 
піонерів, відтак – 12 років у знаменитому 

“проліску” нашого педагогічного вузу, який 
майже 35 літ тому (філологічний факультет) 
закінчив мистець.

вітати Йосифа карпіна з його знаковим 
днем народження прийшли колишні пар-
тнери по заняттях у палаці піонерів, друзі 
дитинства та юності, представники влади, 
освітяни, творча мистецька інтелігенція, ко-
лишні учні. останні, зокрема, розповідаючи 
про свого улюбленого вчителя та наставни-

ка, наголошували: “він нам відкрив безмеж-
ності дорогу”...

та головним були на святі не щирі й теплі, 
цілком заслужені віншування й компліменти, 
не море ніжних троянд і трепетно-тендітних  

гербер, якими уквітчали ювіляра. найсут-
тєвішим був дарунок, який приніс краянам 
маестро – яскрава мистецька феєрія, справж-
нє буяння запального танцю, істинної музи-
ки, дивовижного вокалу. були на сцені “Фрі 
данс”, “радість”, “калиновий цвіт” зош 
№2. вітав уродинника блискучий вокаль-
ний дует сестер світлани та галини дицьо, 
знаменитий юний співак назар тацишин 
(концертмейстер – неперевершена тамара 

козій). зачарувала залу своєю 
майстерністю збірна львівської 
політехніки з фан-степ аеробіки 
(нещодавні випускники ансамб-
лю “Фрі данс”).

Майстерно читав ліричні вір-
ші, виконав декілька пісень своєї 
молодості (зокрема – незабутньо-
го булата окуджави) й сам вину-
ватець свята. цей розділ імпре-
зи присвятили благословенній 
пам’яті батьків уродинника.

винуватець свята отри-
мав диплом міського голови. 
а нинішніх його вихованців на-
городили грамотами відділів сім’ї 
та молоді й культури та мистец-
тва міської ради.

55 – аж ніяк не фініш. це – 
просто зеніт, а, може, й новий 

старт. завзяття, запалу Йосифові вистачить 
ще надовго. дрогобич чекає нових звершень 
і імпрез од тебе та твоїх вихованців!

Марко Порецький, 
Віра Меньок

Мистецтву Йосифа Карпіна літа непідвладні
ЦІКаВЕ з ІНшиХ ВиДаНь. “ВІЛьНЕ СЛОВО” ПРО ЛюДЕй ДРУГОї шКОЛи
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нещодавно (а точніше – наприкінці травня) 
у загальноосвітній школі № 2 м. дрогобича впер-
ше відбувся конкурс “красуня манюня – 2006”. 
в актовому залі школи зібралося багато вболіваль-
ників, ведучі та журі. на усіх дітей чекала цікава 
святкова програма.

дівчатка 3-4 класів демонстрували моди, прояв-
ляли усі свої здібності й таланти: співали, танцю-
вали, розповідали вірші. після кожного номеру, 
глядачів розважали конкурсанти “кумири і їх ку-
мирчики”. а група підтримки не шкодувала гаря-
чих овацій для своїх однокласників.

найкращих відзначили грамотами й подарун-
ками. кожна дівчинка отримала титул. красунею 
обрали лілію снайчук – тоді ученицю 3-в класу. 
вона полонила своїми танцями не тільки вболі-
вальників, але й журі. до цього свята дітей старан-
но готували вчителі.

найбільший успіх педагога – це відчуття радос-
ті, коли вимріяні ним задуми втілюються в життя, 

коли він бачить, як в очах вихованців загоряються 
вогники, коли чує слова вдячності за свою працю 
від самих діточок та їхніх батьків. безперечно, юні 
таланти потрібно підтримувати і заохочувати до 
здобуття ще більших успіхів. Хочеться подякувати 
усім, хто організував цей конкурс і подарував неза-
бутнє відчуття краси і неповторності.

Наталія Пижик

Шкільні красуні

17 вересня у переповненій залі народного дому ім. і. Франка 
відбувся ювілейний десятий конкурс “красуня дрогобича – 2006”. 
серед дев’яти учасниць були представниці 1-ої, 3-ої, 4-ої, 10-ої шкіл, 
медичного училища, ддпу ім. Франка, дрогобицького педагогічно-
го ліцею. другу школу репрезентували учениці 11-б класу анастасія 
коростельова та Христина Чупик. у кожному з восьми конкурсів 
наші дівчата показували неабияку майстерність і вміння бути зіркою 
сцени (один із виходів учасниць так і називався “я – зірка”). особли-
во яскравими представниці другої школи були у вихо-
дах театрально-історичному, “Фантазія”, романтично-
му. однозначно сказати, хто з учасниць є найкращою, 
було дуже важко, але все ж після довгих роздумів журі 
визначилося. і приємно, що знову серед лідерів є наші 
дівчата.

Христина Чупик здобула почесне звання “і віце 
красуня”.

настя коростельова здобула перемогу у двох кате-
горіях: “красуня елегантність” та найбільш, мабуть, 
справедливій номінації “красуня глядацьких сим-
патій” (глядачі позначками на своїх запрошеннях самі 
визначали переможця).

красуні другої школи, прийміть найщиріші ві-
тання від газети “Ми!”. завжди залишайтеся такими 
ж чарівними і неповторними. нових вам перемог на 
дорозі життя.

а ми ще додамо, що “красунею артистичністю” 
стала Марина Малейчик із дрогобицького педагогіч-
ного ліцею, котра теж є майже нашою, бо довгий час 
навчалася у другій школі, і всі її тут знають як внучку 
Марії іванівни ярошович. Маринко, наші вітання!

ну а “красунею дрогобича – 2006” обрано Мар’яну 
сороку із зош №4.

після закінчення конкурсу ми попросили в кількох 
словах розказати про враження від перебування на 
сцені наших Христю Чупик та настю коростельову. 
і ось, що вони відповіли.

Анастасія Коростельова: “насамперед я хочу подякувати за їх 
працю всім учасницям, батькам, організаторам, уболівальникам, 
журі. я зробила все, що від мене вимагалося. і дуже щаслива, що от-
римала номінацію “красуня глядацьких симпатій”. як на мене – це 
найкраща нагорода. глядачі знають правду! дякую за підтримку!”

Христина Чупик: “Мої враження від конкурсу “красуня дро-
гобича” є надзвичайними. я дуже задоволена усім, що відбувалося 
під час підготовки до цієї події. я побувала в місцях, які надали мені 
безліч емоцій. наприклад, відвідавши аквапарк, який розташований 
в с. лішня, я відчула неймовірну кількість адреналіну. а коли збу-
лась одна з моїх мрій побувати в церкві святого Юра, я усвідомила 
святість цієї старовинної і оригінальної пам’ятки архітектури мого 
рідного міста. також, як і всі учасниці, я набула нових подруг, з яки-
ми в мене чудові стосунки. а коли майже всім учасницям вручили 
номінації і нас залишилося тільки двоє, я і Мар’янка сорока, я мало 
не втратила свідомість. дуже рада, що принесла школі честь і славу, 
отримавши номінацію “без одної хвилинки красуня дрогобича”, 
тобто “і віце красуня”. і ще я б хотіла подякувати усім, хто допо-
магав мені підготуватися до цього конкурсу: батькам, учителям та 
друзям!!! низький вам уклін...”

Качмарик І.М.

Красуня Дрогобича

ЦІКаВЕ з ІНшиХ ВиДаНь. “ВІЛьНЕ СЛОВО” ПРО ДРУГУ шКОЛУ

“Красуня-манюня – 2006” 
Лілія Снайчук у своєму класі 

Фрагмент конкурсу

7
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“Ми!” – 
видання 

дрогобицької 
спеціалізованої школи 

і-ііі ступенів № 2

адреса редакції:
м. дрогобич, 

вул. козловського, 17 
зош № 2,

методичний кабінет
(тел. 2-42-20)

головний редактор –
качмарик і.М. 

над випуском працювали:
гонсевич а.М., 

Юськів М., панасенко г., сердюк в.,  
гембарська М., приріз М.

наклад – 
500 прим. 

Макетування  
та друк –

видавництво 
“КОЛО”

Доглядаємо волосся  
змалечку...

Щоб волосся було красивим, 
здоровим та сяючим, його треба 
правильно доглядати ще з ди-
тинства. а як це робити розказує 
газета “Ми!”.

Дитячий шампунь
багато хто думає, що волос-

ся підлітка можна мити тим 
же шампунем, що й дорослим.  
насправді багато шампунів  
призначені саме для дітей. вони 
гарно піняться і у своєму складі 
не мають шкідливих речовин, 
які б негативно впливали на 
шкіру голови та волосся.

у підлітковому віці волосся 
досить мити раз на тиждень, бо 
сальні залози ще не працюють 

на повну силу. тільки не вико-
ристовуйте маски, креми та інші 
засоби інтенсивного догляду. 
вони призначені лише для до-
рослих.

І ромашка, і кропива...
Щоб волосся набуло блиску, 

його варто ополіскувати у тра-
вах. у кожній аптеці ви знайдете 
ромашку чи кропиву. ромашка 
робить світле волосся блиску-
чим, а кропивою варто ополіску-
вати темне волосся.

Сушимо без фена
звичайно, дорослі, яким за-

вжди бракує часу, часто сушать 
волосся феном. але дітям це не 
рекомендується. волосся має 
висохнути само. Його треба 

лише добре розчесати. та якщо 
дуже необхідно підсушити во-
лосся феном, то краще це зро-
бити ледь теплим струменем 
повітря. пасма не варто пересу-
шувати.

Прикрасам і кольоровим 
пінкам – так!

яскравішою зроблять зачіс-
ку кілька кольорових акцентів. 
для цього можна використати 
не тільки прикраси, а й прида-
дуться кольорові пінки та гелі. 
Можна придбати навіть пінку, 
яка світиться під ультрафіоле-
товими променями. така зачіска 
дуже стильно виглядатиме на 
вечірці або дискотеці.

Возняк Христина,  
7-А кл.

Усміхніться жарту , розкажіть 
кумедний анекдот другові ,розвивай-
те в собі почуття гумору. Адже це – 
наша найдієвіша зброя в скрутних 
життєвих ситуаціях, чи не так?

******
-   Що ти жуєш?
-   Жуйку.
-   негайно викинь її з рота!
-   я не можу!
-   Чому це ти не можеш?
-  Мені сергій її лише на 3 хви-

лини позичив! 
******

прийшовши зі школи додо-
му, Юрчик із полегшенням каже 
мамі: 

-  ото добре, що я у вас не 
сьома дитина. сьогодні у школі 
вчителька повідомила, що кож-
на сьома дитина-китаєць!

-  найвищим чоловіком на-
ших днів є пакистанець Мухам-
мед алам Чана: ріст 2м 51см, 
вага 208 кг.

-  найвищою жінкою є кита-
янка Чамг Хін-лін: ріст 2 м 40 см, 
вага 167 кг.

-  найважчою жінкою була 
американка персі перл. при 
рості 1 м 80 см її вага становила 
400 кг.

-  найменший чоловік Міхай 
Марош житель будапешту. Його 
ріст 87 см, розмір взуття 21.

-  доросла людина, яка веде 
малорухомий спосіб життя, що-
денно повинна отримувати 1800 
ккал , а та, яка займається фізич-
ною працею –5500 ккал.

-  Щоб спалити калорії , «спо-
житі» за все життя, потрібно 
бігати безперервно протягом  
12-ти років .

-  загальна вага людської шкі-
ри 2-3 кг.

-  при народженні в скелеті 
дитини налічується близько 300 
костей. деякі з них під час по-
дальшого розвитку організму 
зростаються.

-  скелет людини в середньо-
му важить 17 кг.

Підготувала Юськів Марта, 
11-А кл.

Цікава 
планета

“Ми!” радимо (добрі поради учням від учнів)

******
-  уявляєш, який жах: наша 

канарка випила бензину! тричі 
облетіла навкруг люстри і впа-
ла!

-  померла!
-  та яке там! бензин закін-

чився!

******
свиня розгулює по квартирі. 

раптом бачить розетку в стіні.
-  який жах! – верещить сви-

ня. – вони замурували тебе жив-
цем!

******
тисячоніжка жаліється ін-

шій:
-  Мені так хочеться хоч раз 

покататися на льоду!
-  а чому ти цього не зро-

биш?
-  не встигну одягнути всі 

ковзани, а вже знов літо!

******
–  катю, ти, як сонце!
–  Що – така гаряча?
– ні, така, що я не можу на 

тебе дивитися!

******
-  скільки частин світу є, ва-

сильку ? – питає вчитель.
-  три.
-  ну і які саме?
-  земля, небо і пекло.

******
-  Максиме ти їздив цього 

року на море ?
-  не міг. Маю сім причин.
-  які?
-  Мама, тато і п’ятеро сестер!

Підготувала 
 Юськів Марта, 11-А кл.

Сміх про-
довжує 
життя!!!


