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Не забудь Ніколи Нашу другу школу...
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добра школа та,
яка більш нагадує
сім’ю, ніж школу.

К. Ушинський

Слово редактора

вже стало доброю традицією в нашій 
школі приймати гостей з-за кордону, а саме 
з австрії. не був винятком і цей рік.

21 вересня знову завітав до нас пан антон 
гофмайстер зі своїми ученицями. приєм-
ною несподіванкою став візит пані рут ан-
керль – директора нашої школи-партнера в 
австрії, яка виявила неабияку зацікавленість 
другою дрогобицькою школою.

нагоду ближче познайомитися з австрій-
ськими гостями та розпитати про все, що ці-
кавить, наші учні мали на прес-клубі, який 
тривав більше години. після цього усі отри-
мали справжню насолоду від концерту юних 
талантів нашої школи.

гарне враження справила на гостей і 
прогулянка містом. виявилося, що дирек-
тор австрійської школи цікавиться архітек-
турою. вона роз по відала цікаві деталі про 
будову наших церков. привернули також 
їхню увагу вироби з дерева. нам вдалося 
спос те рігати дрогобич і 
з верхівки ратуші, куди 
так наполегливо підніма-
лися друзі з австрії.

відвідали також у цей 
день м. трускавець, огля-
нули центр міста, здій-
снили цікаву екскурсію 
до міжнародної клініки 
професора козявкіна.

а наступного дня на-
ших гостей чекала поїздка 
до м. львова, де вони про-
вели увесь день. оглядали 
історичні пам’ятки. про-
гу лянці вулицями старо-
вин ного львова спри яла 
чудова осіння погода.

непомітно настав час повертатися до-
дому. недільного ранку 24 вересня наші 
іноземні друзі відбували на батьківщину. 
трохи втомлені, бо перебування в україні 
було справді насиченим, але, безперечно, 
з в’язанкою незабутніх вражень поверталися 
австрійські гості додому.

необхідно відзначити, що партнерські 
зв’язки зі школою туризму та ресторанно-
го бізнесу з нойзідля ам зее (австрія, земля 
бургенлянд) мають для вчителів та учнів на-
шої школи неабияке значення. спілкуван-
ня з носіями мови дає можливість не лише 
збагачувати мовні знання, але й пізнавати 
країну, її історію та культуру, людей, їх зви-
чаї і традиції. разом з цим і ми маємо чудову 
нагоду розповісти своїм друзям про україну, 
про наш край, про свою школу.

І. Павлішак, учитель німецької мови,
І. Єршова, заступник директора

Привіт усім читачам газети “Ми!”
ніби-то зовсім недавно зустрілися ми 

з вами на святі першого дзвоника, а вже 
підходить до завершення перший семестр. 
за цей час шкільне життя було дуже наси-
ченим. навчання поєднувалося із олімпіа-
дами, конкурсами, фестивалями, тижнями 
різних навчальних предметів, зустрічами із 
цікавими людьми, виступом команди квк 
та дискотеками. і про все це ми намагаємося 
розповісти на сторінках шкільної газети.

за браком часу запланований на листопад 
вихід чергового випуску дещо затягнувся, а ма-
теріалу в редакційному портфелі назбиралося 
чимало. подумавши, ми вирішили не відкла-
дати на завтра те, що можна надрукувати сьо-
годні. а оскільки традиційних вісім сторінок 
газети ніяк не поміщали усе заплановане, то 
ризикнули піти на експеримент і пропонуємо 
вам ось цей подвійний номер на шістнадцяти 
сторінках. зрозуміло, що відповідно зросла і 
його ціна. надіємося, що ви з розумінням спри-
ймете це, бо у наш ринковий час існування 
солідної шкільної газети було б неможливим 
без вашої  матеріальної підтримки. Жодних 
спонсорів у нас наразі немає, а сучасна школа 
без свого часопису – це крок у позавчорашній 
день. Читайте нашу з вами газету і не лінуйте-
ся подавати в редакційну скриньку своїми ма-
теріали, які були б цікавими для усіх читачів.

наступний наш номер вийде уже після 
зимових свят, тому з деяким випередженням 
вітаємо вас не тільки із святом Миколая, а й 
з новим роком та різдвом Христовим. усіх 
вам гараздів! нехай рік, що прийде, при-
несе кожному здійснення найзаповітніших 
і навіть найфантастичніших мрій. а найго-
ловніше – залишаймося людьми з великої 
букви навіть у рік свині.

До зустрічі у 2007-му році!

Гості з Австрії знову  
відвідали другу школу

Учні з Нойзідля ам Зее, директор школи туризму і готельного бізнесу п. магістр 
Рут Анкерль, вчителі п. магістр Антон Гофмайстер та п. магістр Манфред 

Богінскі отримали незабутні враження, відвідавши старовинне місто Лева.



2 № 14-15 – грудень 2006

нашу шкільну газету 
“Ми!” читають не тільки 
вчителі, учні та їх батьки 
в дро гобичі, її читають та-
кож наші друзі і випускники 
другої школи за рубежем: 
у німеччині, австрії, амери-
ці, росії.

нещодавно ми одержали 
листа від нашого давнього 
і вірного друга п. Манфре-
да рота з німеччини. він 
дружить з нами з 1997 року, 
з часу, коли група вчителів 
німецької мови другої школи 
на запрошення клубу “ро-
тарі” гостювала в німеччині. 
неодноразово школа одержу-
вала гуманітарну допомогу, 
яку організовував п. рот. він і 
сам гостював у нас у 2002 р.

ось рядки з листа п. Ман-
фреда рота: “твій “громіз-
дкий” лист був для мене 
величезною несподіванкою. 
з великою цікавістю я зразу 
ж почав читати вашу шкіль-
ну газету і хотів би зробити 
вам усім величезний комп-
лімент. дописи вражають не 
тільки своїм рівнем (якістю), 
але й своєю різноманітніс-
тю. Моє велике захоплення 
і визнання вашим вчителям! 
Фото про премію ім. джор-
джа Фінлі на одній із газет-
них сторінок будить в мені 
гарні спогади (про перебу-
вання в нашій школі – авт.). 
так, я згадую все до дрібниць 
і не забуду ніколи!”.

ось таке щире захоплення 
нашою газетою! пане рот, ми 
щиро дякуємо вам за ці теплі 
слова захоплення. а ще, ко-
ристуючись нагодою, хочу 
подякувати редколегії газе-
ти і її головному редактору 
п. качмарику і. М. за справді 
цікаву газету.

Бутрий О. Г., 
вч. нім. мови

Від редакції. Пан Манфред 
Рот насамперед говорить про 
німецькомовний номер газети, 
який виданий влітку цього 
року. Тому наша подяка і вчи-
телям німецької мови під ору-
дою Ісанни Григорівни Єршової, 
які працювали над цим номером 
шкільного часопису.

* * *
гуртківці протягом ро ку готува-

лися до всеукраїнських відкри-
тих змагань з автомодельного 
спор  ту серед учнівської молоді 
та юнац тва (кордові моделі). зма-
гання відбулися у місті стрию  
25-28 червня 2006 року.

Моделісти буга андрій, здебсь-
кий павло, панів василь виступали 
у складі збірної команди львівської 
області під керівництвом тренерів 
гаврилюка л. М. та здебського а. д. 
Ми виставили 9 моделей з 14. при-
зерами команди стали здебсь-
кий пав ло в класі е2д (швидкість  
146,456 км/год) – срібна медаль, буга 
андрій в класі “раллі”, де з трьох 
спроб у двох треба проїхати з одна-
ковою швидкістю. при замовленій 
швидкості 65 км/год від хи лення 
становило 0,5735 км/год. у ре зуль-
таті – срібна медаль і ви ко  нан ня 
нормативу “Май стер спорту”. в кла-
сі моде лей к-1 (ко пія) при швид кос ті  
71,932 км/год андрій виборов 
бронзову медаль. Член нашої ко-
манди моделіст львівської дЮтш 
святослав паращак у класі моделей 
е-1д при швидкості 93,571 км/год 
теж здобув бронзову медаль. збірна 
команда області зайняла V місце се-
ред 10 команд україни.

* * *
у місті львові відбувся фестиваль 

“блакитне небо” (повітряні змії), 
присвячений 64-ій річниці упа. дро-
гобич виставив 2 команди. перша 
команда (дЮтш) під керівництвом 
здебського а. д. виборола і місце. 
призером став здебський павло  (золо-

та медаль). друга команда (зош №2) 
під керівництвом гаврилюка л. М. 
у складі каленича Мар’яна, климчу-
ка романа, Морозова олега виборола 
іі місце серед 11 команд. призером 
став каленич Мар’ян (срібна медаль).

* * *
2 листопада в стрию відбулися 

змагання “кубок м. стрий” з трасово-
го моделізму, де наша перша команда 
в складі буги андрія, здебського пав-
ла, Морозова олега, Юрчака івана 
зайняла іі місце серед дев’яти команд, 
здобувши 1 золоту, 3 срібні та 2 брон-
зові медалі. друга команда в складі 
каленича Мар’яна, каленича воло-
димира, паніва василя, комарниць-
кого Михайла, андріївського романа 
зайняла V місце. керівники – гаври-
люк л. М. та здебський а. д.

Гаврилюк Л. М., 
керівник гуртків технічної 
творчості, вчитель фізики

Перемоги юних художниць 
другої школи

Художня школа до 150-річного ювілею івана Франка в 
кінці серпня організувала конкурс малюнка “коли ще звірі 
говорили”. диплом за оригінальність отримала наша нові-
кова вікторія (8-б кл.). цінними подарунками нагородили 
клянцко лесю (8-а кл.), бащук уляну (8-б кл.).

* * *
в приміщенні гімназії 15 ве рес  ня відбувся конкурс малюн-

ка “Моя україна – божа родина”. взя ли участь: Максимів ок-
сана (9-б кл.), бащук уляна і новікова віка (8-б кл.), кузан 
аня (3-в кл.) – наймолодша учас ни ця кон  кур су. а перемож-
цями стали Мак си мів оксана (і місце) та новікова вікторія 
(іі місце).

Конкурс стінгазет, приурочений 64-ій 
річниці УПА

відділ сім’ї, молоді і спорту дрогобицької міської ради 
провів конкурс стінгазет, приурочений 64 річниці упа. 
у ньому взяли участь редколегії стіннівок навчальних 
закладів. переможців нагороджено цінними призами. 
пам’ятні подарунки отримали всі учасники конкурсу.

стінгазета другої школи зайняла друге місце (автори – 
учениці 8-б класу бащук уляна, новікова вікторія, новікова 
тетяна). наші вітання!

Вісті з гуртків техніч-
ної творчості

Наші друзі  
про газету “Ми!”
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Головному редактору газети 
“Ми” та всім читачам!

до вас звертається SEEN – голова команди 
“UST”. нещодавно у вашій газеті я натрапив 
на заголовок “обережно – шкідники!” і ця 
стаття мене зацікавила. я її відразу прочи-
тав. Що можу сказати? я думаю, що ви абсо-
лютно праві з приводу того, що ті “райтери”, 
які нищать шкільне майно, пишуть по пар-
тах мусять бути покарані. але ви забули про 
одну річ, що не всі вони такі. для декого із 
них, і для мене в тому числі, мистецтво гра-
фіті – це можливість проявити свій талант 
та вміння для того, щоб зробити наше міс-
то кращим. найбільше мене обурило те, що 
мистецтво майбутнього ви назвали “худож-
нє паскудство”. я вважаю, це абсолютний 
прояв неповаги до людей, які цим займають-
ся. Ще ви праві у тому, що у західній Європі 
графіті не новина, але там люди стараються 
малювати на видних місцях, щоб їх поміти-
ли. я не маю нічого проти, якщо ви відмови-
тесь, але я маю для вас пропозицію. нещо-
давно, коли я прогулювався подвір’ям зош 
№2, то помітив паркан з бетонних блоків, 
який нещодавно побудували. я пропоную 
провести фестиваль графіті. на мою думку, 
на нього можна було б запросити команди 
UST (як організатори), AFO, ART, TAC. на-
віть якщо б ми всі намалювали по одному 
малюнку, то цей паркан став би яскравішим, 
а не залишався б таким похмурим, яким він 
є зараз. якщо ви погодитесь чи відмовитесь, 
прошу про це написати невеличку статтю 
у шкільній газеті “Ми!”, і оприлюднити моє 
звернення. і ще одне: фестиваль потрібно 
провести до початку зими.

З повагою команда UST: 
SEEN, JOKER, OWER, JAY.

на мою думку, саме графіті зараз найпоши-
реніше мистецтво. так, саме мистецтво у роз-
винутих країнах. люди, що цим займаються 
називаються райтерами. ви часто плутаєте 
графіті з тегами (надписи на парканах та глад-
ких поверхнях, виконані одним кольо ром, що 
говорять про назву райтера, вони різні у кож-
ного). у різних країнах проводять певні заходи 
для вирішення названої проблеми (наприклад, 
спеціально відводять стіни для цього мистец-
тва). навіть у києві є такі стіни у школах.

я вважаю, що райтерство – це своєрідна 
хвороба. тому, що ти хочеш неодмінно десь 
втілити свою фантазію. найдосвідченіші 
райтери дрогобича це розуміють, тому самі 
йдуть до посадових осіб і домовляються про  
стіни. але у початківців цього почуття не-
має. тому вони малюють, де попало.

розумієте, ми вважаємо, що ви дійсно му-
сите відвести цю стіну. я б хотів, щоб її зарів-
няли, заштукатурили. Фон ми самі зробимо. 
якщо це все буде зроблено, обіцяю тримати 
малих під контролем.

З повагою до всієї школи... 
(підпис розшифрувати не вдалося)

P. S. я знаю усіх хлопців, які займаються 
саме шкодою для школи.

від редакції. у цілому, адміністрація шко-
ли цілком позитивно ставиться до проведення 
фестивалю графіті на стіні біля нашої шко ли. 
але перед цим потрібно ліквідувати “паскудс-
тва шкідників”, які є в межах нашого подвір’я, 
а може й далі. а найголовніше – потрібна га-
рантія справжніх райтерів, що вони в подаль-
шому не допустять нищення стін “шкідни-
ками”, які ганьблять “чесне ім’я” художників 
графіті. а як думаєте ви, читачі газети?

А може перейняти 
досвід сусідів?

івано-франківські юні художники роз-
писують паркани будівельних майданчиків, 
повідомляє “5 канал”. одним з учасників цієї 
мистецької акції під назвою “україна понад 
усе” став Юрій криниченко - намалював на 
паркані козака (на фото). Мета почину не тіль-
ки замалюва-
ти непристой-
ні написи, а й 
“прищепити 
молоді пова-
гу до героїч-
ної боротьби 
минулих по-
колінь за неза-
леж ність укра-
їни”.

Відлуння наших публікацій

відділ сім’ї, молоді і туризму міської 
ради спільно з дрогобицькою станицею 
“пласту” провели історико-патріотич-
ну гру “листопадовий зрив”, у якій взяли 
участь команди загальноосвітніх навчаль-
них закладів міста. учасники мали змогу 
продемонструвати свої знання з історії ут-
ворення зунр. із словами вітання виступив 

заступник міського голови з гуманітарних 
питань богдан пристай. переможців наго-
роджено призами.

команда другої школи виступала у тако-
му складі: Мак ігор (7-а), баранецька Мар-
та (7-а), возняк Христина (7-а), касперська 
Мар’яна (7-а), Чайка люба (7-а), Мацкевич 
Юля (7-б), роговик Марта (7-б).

керівник команди – вчитель історії Ма-
рущак світлана вікторівна.

у дуже напруженій боротьбі ми зайняли 
4-е місце, за яке одержали цікаві призи. для 
школи був подарований стаціонарний теле-
фон, кожен із учасників отримав фотоаль-
бом, а керівник – оригінальний записник.

Історико-патріо тична гра “Листопадовий зрив”

Наші шестикласники із класним керівником Дикою Іриною Пилипівною 
на водоспаді “Кам’янка”, що біля міста Сколе

Зустріч учнів 9-10 класів із ветераном визвольних змагань УПА п. Ярославом Шевчуком. Організа-
тори – вчителі історії Погорєла Галина Володимирівна та Марущак Світлана Вікторівна

Такі отруйні грибочки виростають на стінах, 
яких торкнулася рука шкідника. Обережно!

Хто захистить школу і місто від такого паскудства?

№ 14-15 – грудень 2006
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традиційним у нашій школі є проведення тижня німецької мови. 
як завжди, цьогорічний тиждень був цікавий, веселий, насичений 
різноманітними заходами.

наймолодші школярі мали гарну нагоду подивитись улюблені 
казки “рукавичка”, “рукавичка навпаки”, “теремок”, лялькову 
виставу “ріпка”, “вовк і семеро козенят”, “бременські музиканти”. 
також учні переглянули мультфільми німецькою мовою, розучува-
ли пісні, самі охоче брали участь у багатьох культурних програмах: 
“свято осені”, “свято казки”, “осіння феєрія”.

учні 5-8 класів брали активну участь у конкурсах “Хто краще знає 
німецьку мову?”, “найрозумніший”, у розважальній програмі “Моя 
школа – найкраща”, “Малий показ мод”.

зі старшокласниками було проведено конференцію на тему 
“іван Франко і німецька література”, вікторину “Чи знаєш ти краї-
ну, мову якої вивчаєш?”, “Мода – раллі”, конкурс на кращого знавця 
географії, історії та культури німеччини, конкурс на кращого читця 
німецької поезії.

протягом тижня 5-11-ті класи вели бесіди на уроках німецької 
мови на тему “німеччина – сьогодні”, 
брали участь у конкурсі стіннівок і пла-
катів, провели вікторини, конкурси, 
заочні мандрівки по містах німеччини, 
переглянули і обговорювали відеофіль-
ми, розгадували ребуси, загадки. серед 
учнів 6-11 класів було проведено інтер-
активне опитування “Що потрібно змі-
нити в навчально-виховному процесі 
з німецької мови, щоб навчання було 
цікавим?”. учні вважають, що уроки по-
винні проходити тільки німецькою мо-
вою, на уроках більше використовувати 
відеозаписи, щоб у школі були частіше 
гості з-за кордону, щоб більше наших 
учнів побувало у німецькомовних краї-
нах.

велике спасибі вчителям і учням, 
які зробили тиждень німецької мови 
цікавим і залишили добрі спогади про 
нього.

Касперська Марія Данилівна,
вчитель німецької мови

Німецька мова із задоволенням

Свято осені в 6-Б класі (вчитель – Капіца Тетяна Іванівна)

Учні 6-Б класу показали інсценізацію казки “Бременські музиканти” 
(вчитель – Дячок Галина Остапівна)

Петер Крауз, учитель з німецького містечка Грос-Герау, що 
неподалік від Франкфурта на Майні (земля Гессен), запропону-
вав своє сприяння в підготовці учнів до виконання завдань з ні-

мецької мови, які дадуть можливість вибороти право два місяці 
навчатися в німецькій школі та проживати в німецькій сім’ї

7-Б клас – урок-конкурс на тему “Моя школа – найкраща” (вчитель – Михайлишин Юлія Степанівна)

Учні 3-Б класу у казці “Чому сніг білий?” 
(учитель – Манько Уляна Ігорівна)
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у кінці жовтня на адресу дро-
гобицького механічного техніку-
му надійшли накази Міністерства 
освіти та науки україни про при-
значення стипендій президента 
україни та верховної ради україни 
студентам цього навчального закла-
ду. до речі, президентські стипен-
дії на львівщині отримало лише 
шестеро студентів вищих навчаль-
них закладів і-іі рівня акредитації, а 
верховної ради – троє. приємно від-
значити, що серед цієї 
когорти є представни-
ки дрогобицького ме-
ханічного технікуму. 
це студенти третього 
курсу наталія коцур 
та ірина гриньків. 
окрім того, у стінах 
дМт навчається ще 
й “володар” стипен-
дії ім. в. Чорновола  

василь. кінька. цікаво, що всі троє 
студентів раніше закінчили дрого-
бицьку зош №2.

це нам особливо приємно, бо 
у 2004 ро ці, коли видавався перший 
після кількарічної перерви номер 
газети “Ми!”, саме і. гриньків брала 
активну участь у комп’ютерній під-
готовці видання, а новела н. коцур 
“і навіть смерть не могла розлучи-
ти їх” була справжньою окрасою 
цього номера.

Випускник нашої школи 1966 року, відо-
мий український дисидент, член української 
гельсінської групи, перший проректор ук-
раїнського католицького університету Миро-
слав Маринович отримав дві високі нагороди. 
від президента україни віктора Ющенка – 
орден «за мужність» (1-го ступеня) і від пре-
зидента польщі леха качинського – кава-
лерський хрест ордена «за заслуги» з нагоди 
свята незалежності польщі. від вшанування 
з боку верховної ради та кабінету Міністрів 
Мирослав Маринович та його колеги – члени 
гельсінської групи відмовилися.

“Ми не можемо прийняти цю постанову від 
тих, хто однією рукою вшановує українську 
гельсінкську групу, а іншою – провалює про-
ект постанови про вшанування 100-літнього 
ювілею одного з чільних членів цієї групи – ге-
нерала петра григоренка. Ми не можемо при-
йняти цю постанову від парламенту, більшість 

якого все ще називає членів оун і воїнів упа 
“бандитами” і “всякою нечистю”, – сказав Ми-
рослав Маринович під час урочистостей з на-
годи 30-річчя гельсінкської групи.

за словами ректора уку отця бориса Ґуд-
зяка, сьогодні мало хто знає, що перед парла-
ментськими виборами 2002 року адміністра-
ція леоніда кучми пропонувала Мирославові 
Мариновичу президентський орден. Марино-
вич від цього ордена відмовився.

Мирослав Маринович – частий гість своєї 
рідної школи. На цій світлині зафіксована мить, 
коли п. Мирослав вітає наш колектив із 60-річним 
ювілеєм навчального закладу. А у свій нещодавній 
приїзд на Свято останнього дзвоника 2006 р. він 
уже втретє вручив премію свого імені кращому 
юному журналісту з числа учнів другої школи. 
Цього разу ним став найзаслуженіший автор на-
шої газети, випускник Роман Левицький.

дев’ятикласниці, які входять у редколе-
гію газети “Ми!” провели цікаве опитування 
серед учнів дев’ятих класів, щоб визначити, 
хто у цій паралелі є най..., най..., най...

розробили шість номінацій:
-  найсучасніший учень чи учениця класу;
-  найдотепніший;
-  найспортивніший;
-  найбільш дружній;
-  той, кого найбільше поважають у класі;
-  найдопитливіший.
після скрупульозного підрахунку голосів 

одержали результати, з якими, надіємося, 
буде цікаво познайомитись і читачам газети.

9-А клас
-  найсучасніші: вишницький станіслав, 

артимко ірина.
-  найдотепніші: лопатчак андрій,  

бендик оксана.
-  найспортивніші: дзюбан андрій,  

артимко ірина.
-  найбільш дружні: Мигаль василь, 

Хом’як наталя.

-  ті, кого найбільше поважають: дзюбан 
андрій, Мойсеєва тетяна.

-  найдопитливіші: артимко ірина,  
бащенко андрій.

9-Б клас
-  найсучасніші: буга андрій, Мороз  

уляна, шалай Марта.
-  найдотепніші: пашко Юрій, Максимів 

оксана.
-  найспортивніші: Чайка іван, галелюка 

Юлія.
-  найбільш дружні: Чайка іван,  

Черхавська Юлія.
-  ті, кого найбільше поважають: Чайка 

іван, шалай Марта, захарія оксана.
-  найдопитливіші: Хлопик ігор, пляцко 

олена.
9-В клас

-  найсучасніші: козінський денис,  
заревич олег, шалигін софія.

-  найдотепніші: козінський денис,  
гавдяк наталя, нечипір ольга.

-  найспортивніші: Чопко роман,  

Федурко Юлія.
-  найбільш дружні: гірша ірина,  

синенко ростислав, сільник орест, шалигін 
софія.

-  ті, кого найбільше поважають: Можак 
Матвій, гірша ірина.

-  найдопитливіші: козінський денис,  
гірша ірина, борсук оксана, кочерева 
Юлія.

9-Г клас
-  найсучасніша: Макух катерина.
-  найдотепніші: кусень андрій, олач 

ірина.
-  найспортивніший: паращак тарас.
-  найбільш дружні: Чапля віктор,  

павлик аня.
-  ті, кого найбільше поважають: Макух 

катя, Чапля ярослав.
-  найдопитливіші: дрізд олег, Макух 

катя, яворський Микола.
Опитування провели

Хемич Наталя, Черхавська Юлія,
Кравців Руслана, Максимів Оксана

Ордени колишнім дисидентам

Хто у вашому класі най..., най..., най...?

Державні стипендії нашим  
випускникам

від 6-го листопада ц. р. бФ “карітас сдЄ угкц” у міських 
школах та торгових мережах дрогобича проводили благодій-
ну акцію “5 копійок”. волонтери “карітасу” збирали від усіх 
бажаючих пожертву у вигляді 5-копійкової монети (прийма-
лися й інші грошові одиниці).

кошти, виручені від акції, буде використано на купівлю 
подарунків і проведення святкування дня святого Миколая 
та різдва Христового для дітей з малозабезпечених сімей.

відповідальні на місцях проведення – волонтери з бла-
годійного фонду. це учні шкіл, які беруть активну участь у 
громадському житті міста, зокрема активи шкіл № 1, 2, 4, 15, 
16, 17, дрогобицька гімназія та представники маркетингових 
груп “ромашка”, “океан”, “технолюкс” та “ора”.

учні другої школи зібрали 420 грн. 38 коп., що на час 
підрахунку було найбільшою сумою серед усіх навчальних 
закладів. велике спасибі всім школярам, небайдужим до долі 
ближнього.

і принагідно висловлюємо наші вітання волонтерам шко-
ли на чолі з наталею петрівною кулиняк у зв’язку із Міжна-
родним днем волонтера, що відзначався 5 грудня.

Акція 
5 копійок
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у кінці місяця жовтня шкіль-
на команда квк знову предста-
вила дорогій публіці ще один 
“плід” своєї праці.

назви команда не змінювала. 
Ми так і залишилися “палата 
10/9”, хоча деяких учасників до-
велося замінити, тобто вони самі 
себе замінили. особливо жаль 
було розлучатись із головною 
героїнею попереднього квк 
“Марисею” (следзем сергієм), 
також нас покинув шановний 
“президент” (каракевич орест) 
у зв’язку з неочікуваною хво-
робою. але ми пробачили їм і 
надіємося, що ви також.

розпочали ми свій виступ 
із пісні на музику “Фактор-2”. 
розігріти публіку та підготувати 
до реклами нам вдалося, хоча і 
фонограми у нас не було. завдя-
ки винахідливому та обізнано-
му в пк назару боднику якось 
вийшли із даної ситуації.

реклама... декілька реклам-
них фраз із виступу “ палати 
10/9” до вашої уваги:

-  Мівіна – кращий виробник 
кормів для школярів та студентів.

-  алкоголізм – це перший крок 
до наркоманії, далі простіше.

-  іномарки для вас задорогі? 

тоді купіть вітчизняне авто і зе-
кономлені гроші зможете витра-
тити на ремонт!

-  32 зуби, 16 зубів, 3 зуби. 
зовсім не важливо, яка в тебе 
зубна паста, головне, в якому 
районі ти живеш!

новини... “всі метушаться, 
бігають, знову галас на сцені, 
чути шум камер і крик гримерів, 
а це значить лише одне...”. саме 
такими словами команда розпо-
чала новини. декілька повідом-
лень до вашої уваги:

-  українські науковці навчи-
лися розпізнавати на сільському 
весіллі молодого з-поміж інших 
людей. у нареченого найдорож-
чий спортивний костюм.

-  група “Фактор-2” переспі-
вала пісню ані лорак “три звич-
ні слова”. тепер вона має назву 
“три звичних букви”.

-  люк бессон приступив до 
зйомок нового фільму “таксі-4”. 
Місце зйомок – україна. назва 
робочого місця – “Маршрутка”.

-  остання частина епопеї 
про гаррі поттера матиме назву 
“гаррі поттер і надгробний ка-
мінь”, дивіться у кінотеатрах.

такими були новини “пала-
ти 10/9”.

після цього глядачі послу-
хали та побачили веселощі, 
жарти, “приколи” та декілька 
експромтів. найтепліше публіка 
сприйняла такий “прикол”:

“наступить літо... нас з то-
бою не тільки літо тупить!!!”

і ось прийшов час показува-
ти всім довгоочікувану “Музи-
калку” під назвою “вся правда 
про колобка”. це був цікавий 
бойово-комедійно-фантастич-
но-театральний серіал. у ньому 
поєднувалось абсолютно все: 
і казкові персонажі (колобок, 
спляча красуня, попелюшка, 
баба яга, Чорт), і жителі сільської 
місцевості (які багато часу про-
водять біля телевізора), і сучасна 
донечка тих самих провінційних 
батьків, і навіть сам саша білий із 
своїми “пацанами” з “бригади”.

а мораль цього серіалу поля-
гала в тому, що добро завжди пе-
ремагає зло, але якщо ви побачи-
те чорну мишку, за якою біжить 
чорна кішка, за якою біжить чор-
на Жучка, за якою біжить чорна 
внучка, за якою біжить чорна 
бабка, значить дід замість ріпки 
викопав електричний кабель!!!

закінчувався наш квк “Фі-
налкою”. і, як ви вже здога да-

лися, слів до якої ми не знали, 
але мали музику, і це вже добре!

після виступу була дискоте-
ка. квнщики добре натанцюва-
лися та “поплентались” (від вто-
ми) по домівках. так, все вдалося, 
здається, на славу! але ми б не 
були “палатою 10/9”, якщо б у 
нас не було хоч якогось “але”.

але це був останній виступ 
команди квк “палата 10/9”. 
якщо ви хочете продовжити цю 
традицію, ми вас завжди підтри-
маємо та дамо декілька порад, 
як не вчити слова, не знаходи-
ти фонограми, губити диски, 
рвати сценарії, бешкетувати, 
галасувати, завжди веселити 
публіку і підіймати їй настрій та 
запам’ятовуватись ще надовго!!!

із вами прощаються:
коссак віта (11-б)
рапач ростик (10-в)
білик Марічка (11-б)
цицик коля (10-в)
Фрелик андрій (10-в)
бодник назар (11-б)
рудавська олеся (10-в)
косован іра  (10-в)
та я!!!

Юськів Марта, 
11-А кл.

у жовтні-листопаді у всіх населених пун-
ктах нашої області і далеко за її межами зно-
ву пролунали позивні мистецького фести-
валю “сурми звитяги”, присвяченого 64-ій 
річниці упа.

наша школа на і-ому турі фестивалю 
представила пісні у виконанні вокального 
дуету хлопців 7-а класу івана качмара та Ми-
хайла басараба, танці зразкового ансамблю 
пісні і танцю “калиновий цвіт” та поетичну 
композицію за поемою львівської авторки те-
тяни Фролової “і плаче камінь” (загородни-
чок надя, білик Марія (11-б кл.) і рунець сер-
гій (10-б кл.)). у підготовці всіх цих номерів 
взяли участь учителі: колотило леся воло-
димирівна, Мурза орест іванович, пінчаки 
андрій данилович та андрій андрійо вич, 
карпін Йосиф Михайлович, качмарик ігор 
Мирославович. 

дипломами лауреатів фестивалю були на-
городжені ансамбль “калиновий цвіт”, дует у 

складі івана качмара та Михайла 
басараба та виконавиця головної 
ролі у поетичному театрі надя  
загородничок.

на жаль, чи з об’єктивних, чи 
з суб’єктивних причин на другий 
тур фестивалю у місто львів наші 
артисти не попали. Честь міста 
у львові цього року захищали 
дуже мало юних дрогобицьких 
талантів. це – дует із стебницької 
музичної школи, соліст із третьої 
школи та уже майже професійний 
співак, вихованець чотирнадцятої 
школи, а сьогодні учень гімназії олег івах. 
він і став єдиним дрогобичанином, який 
став лауреатом другої премії у іі-ому турі 
фестивалю і завоював право виступити в за-
ключному гала-концерті у львівській опері.

на завершення кілька критичних думок 
щодо проведення фестивалю.

перше – необхідність забезпечення якіс-
ною апаратурою першого туру “сурм 
звитяги” організаторами, а не школою, 
котра приймає учасників фестивалю.

друге – більше інформування гро-
мадськості про заходи фестивалю. Мож-
ливо, їх хотіли б побачити не тільки журі, 
артисти і їх родичі та добровільно-при-
мусово запрошені учні, а й багато патріо-
тично налаштованих дрогобичан.

третє – фестиваль, який в основному 
“кинутий” на загальноосвітні навчальні 
заклади, не може проводитися щорічно. 

він просто вичерпує себе: не визрівають ці-
каві, оригінальні ідеї, не встигають підрости 
нові таланти

розуміючи важливість і потрібність такого 
мистецького дійства, зробімо його “кузнею” 
молодих обдарувань, а не заходом для черго-
вої “галочки” у плані проведеної роботи.

Ігор Качмарик, “ветеран”
фестивалю “Сурми звитяги”

Дивовижна історія КВК!
(продовження)

Знову звучали “Сурми звитяги”



7

опитування на таку тему вирішила про-
вести міська влада. а за думками і пропози-
ціями вона звернулася саме до дітей, зокрема 
й до наших учнів. школярі середніх і стар-
ших класів висловили багато цікавих пропо-
зицій щодо змін як у місті, так і безпосередньо 
в другій школі. опитування було анонімне.

із найцікавішими думками знайомимо 
усіх вас, шановні читачі газети “Ми!”.

Місто
-  Щоб відремонтували у місті дороги, 

а також усі тротуари.
-  Щоб усюди були смітники.
-  Щоб насаджували більше квітів та дерев.
-  Щоб по неділях у театрі проводилися 

молодіжні концерти, де можна відкривати 
нові таланти.

-  Щоб у парку додали нові атракціони, 
взимку працював каток, влітку – катамара-
ни, і взагалі – оновити наш міський парк.

-  повністю відновити цвинтар по вул. 
трускавецькій, адже це наша історія.

-  Щоб зробили аквапарк, а також місце 
для занять екстремальними видами спорту.

-  організувати більше різноманітних 
гуртків для дітей, спортивних секцій.

-  наші діти не мають де відпочити – біль-
ше дитячих майданчиків.

-  побудувати хоча б один Макдональдс.
і як висновок з усього переліченого вище: 

“а чому, ви думаєте, діти курять, п’ють? бо нема 
чим зайнятися! думайте, і не словом, а ділом!”

Школа
-  зробіть, будь-ласка, одну перерву 30 хв. 

дуже-дуже просимо!
-  Щоб перерва після 4-го уроку була 

30 хв., аби діти встигали поїсти.
(від редакції. пропозиції щодо однієї 

більшої перерви були майже у половини 
опитаних).

-  Щоб у туалетах зробили дверцята, тоб-
то окремі кабінки! Щоб двері у хлопчачий 
туалет на першому поверсі не були постійно 
відчинені.

-  Музика на перервах – це круто. у холі 
грає радіо – невже це не прекрасно!

-  шкільне радіомовлення, по якому ого-
лошуються різні важливі повідомлення, віта-
ють іменинників, звучить музика – це є не-
обхідністю в нашій школі!

-  треба розширити асортимент їжі 
в їдаль ні. наприклад, може бути піцца, як 
у гім назії, щось смачніше на десерт.

-  Частіше проводити дискотеки, різні 
розважальні заходи.

-  у школі потрібно провести фестиваль 
графіті, що значно прикрасить похмурі сті-
ни та дозволить деяким учням залишити 
про себе пам’ять.

-  зробити у школі бібліотеку, де б учні 
змогли знайти не тільки потрібні для рефе-
ратів чи доповідей матеріали, але й книги 
з позакласного читання. Щоб учні почува-
лися зручно і комфортно у своїй бібліотеці.

-  треба змінити ставлення до фізкульту-
ри, зробити душ. одна з причин невідвіду-
вання учнями фізкультури – це дуже холод-
на роздягалка. у спортзалі для нормального 
уроку має бути тепло. вчителі фізкультури, 
придумайте щось таке оригінальне, щоб уч-
ням хотілося займатися спортом.

-  ставлення до мобільних телефонів слід 
змінити у кращий бік, адже це засіб зв’язку, 
яким користуються усі, вчителі також.

(від редакції. ви цілком праві, що це засіб 
зв’язку, а зовсім не розваги на уроках).

-  старші вчителі повинні ставитися 
з більшим розумінням до молодого поколін-
ня, хоча це і важко. тоді шкільний колектив 
буде дружнім і наука буде легшою.

-  організувати у школі продажу зошитів, 
ручок та іншого канцелярського приладдя.

-  Щоб інформатику вивчали, починаючи 
з 5-го класу.

-  зробити біля школи спеціальні стоянки 
для велосипедів.

-  дуже просимо адміністрацію школи 
посприяти у проведенні новорічного кар-
навалу для учнів 7-8-их класів. не просто 
концерту чи дискотеки, а саме карнавалу 
з масками, костюмами, дідом Морозом, кон-
курсами.

Опитування провели
Юськів Марта та Панасенко Ганна

Дрогобич – місто прихильне до дитини?

Свято осені в другій школі

До нас завітала її величність Осінь 
(Мар’янка Касперська неповторна у цій ролі)

Святкова композиція майбутніх випускників

Таким чудовим короваєм вітають гостей Свята осені учні 4-В класу 
(класовод – Чайківська Ольга Федорівна)

Дари осені на святковому столі учнів 2-Б класу 
(класовод – Ільчишин Уляна Юріївна)
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ТижДеНь УКРАїНСьКОї МОВи

У постановці казки “Подорож у країну Морфологію” взяли участь учні 6-А кла су: 
Фаранович Андрій, Пруський Володя, Білий Станіслав, Кучинська Настя, 

Філоненко Богдан, Щурик Олена, Мазур Галина, Рекшинська Наталя, Губицька 
Мар’яна, Гоцій Олег, В’ялий Сашко, Міськович Ярослав, Стефко Ліля,  

Лащів Анна (вчитель – Лучків Леся Василівна)

Із моновиставами за творами Степана Руданського, Григорія Сковороди, Івана 
Франка та народними казками перед учнями середніх і старших класів висту-
пила актриса Оксана Іваненків. Вона – артистка Тернопільської філармонії, 
режисер Львівського театру ім. М. Заньковецької, член Національної спілки 

театральних діячів України, лауреат премії ім. Лесі Українки 2003 року

Рідну мову найкраще знають учениці одинадцятих класівСвято рідної мови для учнів старших класів прекрасно провела вчитель 
української мови та літератури Тезбір Світлана Орестівна

Учні сьомих класів демонстрували і своє вміння співати

Команда 7-А класу – переможець бліц-турніру між сьомими класами 
“Слово наше калинове” та організатор заходу – Драла Ганна Григорівна

Працює компетентне журі



про добре організований навчально-виховний процес (звичайно, 
теж не без своїх проблем і труднощів) у дрогобицькій загальноосвіт-
ній школі №2 доводилося чути і читати. тепер же випало побачити 
його самому і пересвідчитись, що розмови мають під собою твердий 
ґрунт. це продемонстрував перший у новому навчальному році збір 
прес-клубу, до чого дуже активно долучився вчитель української мови 
та літератури, справжній поціновувач краєзнавства, красного пись-
менства ігор качмарик.

на збір були запрошені дрогобицькі автори книг з франкіани – 
відомий журналіст, краєзнавець, поет, член національної спілки 
письменників україни роман пастух, відомий філателіст, викладач 
дрогобицького педуніверситету ім. і. Франка Мирослав рудко, голов-
ний редактор видавництва “коло” святослав сурма та молоді пра-
цівники видавництва. організатор заняття, учасниками якого стали 
учні старших класів разом з педагогами на чолі з директором лари-
сою панькевич, влаштував виставку книг цих авторів зі шкільної та 
особистої бібліотек, а найновіші видання до 150-річчя івана Франка 
доправили в школу працівники “кола”.

дві години тривала взаємно цікава розмова, в якій головне слово 
мали шановні гості. кожний з ний поділився своєю роботою над кни-
гами, творчими планами на майбутнє. а вчителі та учні мали змогу 
ознайомитися зі значною частиною дрогобицької франкіани – мо-
нографіями, поштівками, значками, календарями, поетичними кни-
гами. як завжди, були автографи. назагал всі учасники зійшлися на 
думці, що шкільний прес-клуб служить вікном у світ журналістики, 
творчості. а у вікно завжди хочеться подивитись, бо за ним відкри-
вається широкий світ.

Роман Пастух

Свобода слова понад усе
“ВиСОКий ЗАМОК ПЛЮС ДРОГОБиЧЧиНА” ПРО НАШУ ШКОЛУ

Працівники фірми “Коло” Олег Юзефович та Галина Капустинська прово-
дять виставку-продаж продукції свого видавництва у другій школі.

Підготовчі курси для абі ту-
рієнтів обійдуться батькам від 
однієї до семи тисяч гривень.

Майже в усіх вищих навчаль-
них закладах України розпочалися 
заняття на підготовчих курсах. 
Скільки це нині коштує? Які пе-
реваги мають випускники таких 
курсів? Який відсоток їх стає сту-
дентами? Про це у бесіді з Ларисою 
Кадуріною, керівником Науково-пе-
дагогічного центру доуніверситет-
ської підготовки НУ “Києво-Моги-
лянська академія”.

— які курси доступні оди-
надцятикласникам?

— Ми пропонуємо чотири 
форми навчання. на денній 
формі слухачі навчаються вісім 
місяців п’ять днів на тиждень. 
вечірні курси та школа вихід-
ного дня — це підготовчі курси 
з окремих дисциплін протягом 
десяти місяців. заочна форма 
популярна серед молоді з інших 
міст, коли треба приїжджати 
на навчальні сесії лише чотири 
рази протягом навчального року. 
а ще і кореспондентська форма, 
коли навчання проходить у до-
машній обстановці, а викладач 
приходить до вступника. протя-
гом останніх двох тижнів перед 
вступним тестуванням працю-
ють інтенсивні платні підготовчі 
курси з усіх дисциплін, що вхо-
дять до вступного тесту.

— Чи зростає популярність 
підготовчих курсів?

— постійно. і не скажу, доб-
ре це чи погано, бо роботи нам 
додається, а персонал той самий. 
на курси приходять навіть ті, 
хто не планує вступати до нас, 
а просто хоче підготуватися до 
вступу в інші навчальні закла-
ди. Ми не заперечуємо, хоча це 
трішки псує статистику, котру 
ми підсумовуємо після вступу.

— про що ж вона свідчить? 
який відсоток потім вступає до 
вашого університету?

— Щодо слухачів денної та 
заочної форми курсів, то май-
же 60 відсотків з них вступає са-

мостійно. і це ми говоримо про 
бюджетників.

— які пільги мають абітурієн-
ти, котрі пройшли курси?

— поза конкурсом зарахо-
вуємо до лав студентів 25 відсот-
ків випускників денних курсів, 
а із заочного відділення — двох 
найкращих абітурієнтів. це та 
молодь, яка показала найвищі 
результати за рейтинговими 
списками після двох семестрів 
та випускного тестування. та-
кож вони повинні набрати не 
менше як 50 відсотків можливої 
кількості балів з одного чи з обох 
профільних предметів.

— Чи достатньо підготовле-
ними приходять учні? як пере-
віряють їхні знання?

— Є невелика група дуже 
сильних дітей, та їх мало. Хоча 
саме вони задають тон, і до їхньо-
го рівня тягнуться інші діти. а є й 
відверто слабкі діти, особливо 
з регіонів. видно, що потенціал 
є, однак у сільській школі його 
розвинути не вдалося. найчасті-
ше хочуть підтягнути англійську 
та українську мови. раніше такої 
тенденції не було: всі думали, що 
рідну мову знають добре...

наші слухачі постійно пи-
шуть контрольні й наприкін-
ці — ще один тест, до якого всі 
ретельно готуються. тож ми 
постійно відслідковуємо знан-
ня слухачів. і, вирішуючи їхню 
долю, враховуємо результати 
всіх контрольних. тому дарму-
вати цілий рік, а потім випадко-
во написати усе добре, не вийде. 
Ми одразу попереджаємо усіх: 
або вчитеся, або просто пускаєте 
на вітер батьківські гроші.

— Чи дороге це задоволен-
ня — навчатися на курсах?

— заочне навчання коштує 
3500 гривень за навчальний рік, 
денне — 6900 гривень. Можна вив-
чати лише деякі предмети, напри-
клад, англійську мову — це коштує 
280 гривень на місяць, інші пред-
мети — від 150 до 200 гри вень.
За матеріалами газети “експрес”

ТиМ, ХТО ПЛАНУЄ ВСТУПАТи У ВиЩІ НАВЧАЛьНІ ЗАКЛАДи

Ціна вступу

Справжньою окрасою Свята рідної мови 
став танець у виконанні Оленки Пляцко та 
Юрія Пашка (постановник – Карпін йосиф 
Михайлович)

“Міс та Містер Осінь”
23 листопада в актовому залі школи від-

бувся конкурс “Міс та Містер осінь” серед 
учнів 5-их класів. за найбільшою кількістю 
набраних балів ними стали учениця 5-г класу 
драган інна та учень 5-б класу вознюк іван. 
пара лельно з конкурсом успішно відбувся  
і-ий етап проекту “кумири та кумирчики”. 
організатор і натхненник заходу – наталя  
андріївна романів. 

Фоторепортаж у наступному номері  
газети.

Інсценізація казки “Півник і троє мишенят” учнями 5-А класу Ірою 
Процикевич, Юлею Гулянович, Діаною Німилович та Владиславом 

Кобільником (учитель – Процикевич Галина Львівна)
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I love you!
Хочу освідчитися в коханні 

Ілику Володару з 11-Б класу. Ми 
знайомі з тобою, але ти майже не 
звертаєш на мене уваги. оглянь-
ся навколо, і побачиш мене.

Знайома. Знайди мене.

коханий Стасику з 9-А!!! я не 
можу жити без твого чудового 
погляду! але, на жаль, ти не ба-
чиш мого кохання до тебе. якщо 
добре придивишся, то побачиш! 
я тебе кохаю!!!

Твоя!

Хочу признатися в коханні 
найкращому, найсимпатичні шо-
му, найсексуальнішому хлоп це-
ві у зош №2 Владіку з 10-В класу. 
Чому ти мене не помічаєш? я не 
уявляю своє життя без тебе.

...та, яку ти не помічаєш...

Басараб Міша, ти мені подо-
баєшся!

Дівчина з 7-го класу

Запольський з 10-А, ти мені 
дуже подобаєшся. зверни на 
мене увагу.

Н...

Наближається Свято Мико-
лая!!! Минулого року ми пи-
тали, що чекають від святого 
Миколая наймолодші школярі. 
На цей раз пропонуємо увазі чи-
тачів жартівливе звернення до 
Миколая випускників.

Ми, учні 11-а класу, були 
цього року надзвичайно чемни-
ми, слухали батьків, учителів, ви-
конували всі (майже всі) домашні 
завдання (особливо історію), “ре-
тельно” прибирали нашу класну 
кімнату, “не списували” на жод-
ній контрольній, одягали “спец-
одяг” на уроки фізкультури...

тому з цих причин маємо 
право попросити у тебе викона-
ти наші спільні бажання:

-  звернися до міністра ос-
віти україни с. ніколаєнка із 
проханням відмінити державне 
незалежне тестування. оскільки 
нам дуже страшно брати в ньо-
му участь (якось не охота сидіти 
зайвий рік вдома).

-  подаруй терпіння нашій 
“класній мамі” (любові петрівні).

-  заміни місцями уроки з пе-
рервами (урок – 15 хв., перер-
ва – 45 хв.).

-  дівчата особливо просять 
випускні сукні від дольче габа-
но.

-  Хлопці бажають стильні 
костюми від армані чи Михаїла 
вороніна (на твій вибір).

-  звичайно, також ми не відмо-
вимося від декількох стокілогра-
мових коробочок цукерочків, 
декількох сотень пляшечок шам-
панського (звичайно дитячого), 
“наколених” мандаринок. і не 
забувай про нашу “класну маму”. 

а також у нас були й індиві-
дуальні побажання:

-  анічка дуже просить но-
венької фарфорової ляльки, 
модно вдягнутої, щоб могла 
щось говорити, робити певні 
рухи, мала сучасний макіяж.

-  Мартуся просить гарненьку 
машину (жовте ламборджині), 
яка б розвивала швидкість до 
470 км/год за 5 секунд, по мож-
ливості кабріолет, 345 кінських 
сил із шестициліндровим двигу-
ном, крутою аудіосистемою.

-  едик хоче ведмедика, який 
би приносив йому удачу на конт-
рольних роботах і дві пачки на-
сіння (“сімейне”, по 1 грн.).

-  оксанка бажає будиночок 
з пластиковими вікнами, сучас-
ною побутовою технікою, сау-
ною, тренажерним залом, біль-
ярдною кімнатою (для її кена і 
барбі).

-  галинка хоче діамантове 
кольє в 127 каратів для її сінді.

-  оленка хоче нову пісочни-
цю з піском із узбережжя Мер-
твого моря, щоб було де згаяти 
час і (по можливості) набір плас-
тикових пасочок, якими люблять 
бавитися діти.

-  іринка з. бажає багатофун-
кціональний надувний круг, ба-
жано з качечкою.

-  іруська в. хоче мобілку з 
універсальними можливостями: 
нескінченним рахунком, кон-
диціонером, феном, рятуючим 
приладом при потопанні, по-
жежах, у інших надзвичайних 
ситуаціях.

-  ліля хоче гарненького хлоп-
чину у червоних кросівках до її 
червоних чобіт, а якщо не знай-
деться такого, тоді негра до чор-
ної сумочки (дуже-дуже просить).

Вчителів, учнів, Ларису Іванів-
ну, заступників директора вітає-
мо з днем св. Миколая! будьте 
слухняними, і нехай все те, що 
ви попросили у св. Миколая, він 
обов’язково виконає!!!

Панасенко Ганна та
Юськів Марта, 11-А кл.

Хочемо привітати нашого 
класного керівника Михайлишин 
Антоніну Теодорівну з днем на-
родження. від усього класу, ми 
вам бажаємо щастя, здоров’я, 
терпіння до нас та довгих літ 
життя. Щоб ви випустили ще ба-
гато класів.

ви – найкращі!
З повагою 8-Б кл.

від щирого серця вітаємо 
найкращу, найсправедливішу 
вчительку Дралу Ганну Григорівну 
з днем св. Миколая та наступа-
ючим днем ангела (22 грудня)! 
нехай ваш ангел-хоронитель ні-
коли не покидає вас, а св. Мико-
лай оберігає завжди!!! дякуємо 
за те, що ви у нас є!!!

Ваші вдячні учні...

вітаю своїх найкращих под-
руг Савчак Нелю і Турчик Віку 
з 6-а кл. з днем народження. 
і кожній з них хочу побажати:
День народження сьогодні твій!
Нехай дарує Бог тобі здоров’я,
І задоволення від здійснення всіх мрій,
Зігріє доля щастям і любов’ю.
Нехай вона тобі дарує квіти,
А тепле літечко хай щастя принесе.

Гаряча осінь хай навчить любити,
Зима хай заморозить все лихе.

Щурик Олена, 6-А кл.

вітаємо Агеєву Надічку із днем 
народження.
Нехай цей день наповниться вес-
ною,
Святковим настроєм всміхається 
душа,
А доля кришталевою росою
Вмивається, як квітка весняна.
Хай вітер обійме за плечі ніжно
І подарує зіроньку ясну,
Щоб сонечко завжди світило вірно
й осяяло твою чарівність і красу.

Від друзів з 11-Б кл.

привіт усім! а особливо моїй 
найкращій подрузі Христині! 
вибач мене будь-ласка за все!!! 
давай будем дружити, як ко-
лись!

Твоя подружка
Марта з 7-А кл.

велике привітання моїм 
одноклас никам! я вітаю вас з днем 
зброй них сил і бажаю й надалі 
бути такими мужніми, якими 
ви є!!!

Ваша Мартуся, 7-А кл.

Хочемо привітати хлопців 
11-А класу з днем збройних сил 
україни. залишайтеся такими 
ж мужніми, хоробрими та при-
кольними, як ви є!!!

З найкращими побажання-
ми від дівчат з 10... кл.

з нагоди дня збройних сил 
україни хочемо привітати май-
бутніх захисників Вітчизни на-
шої школи. будьте вірними, 
відданими та мужніми, стоячи 
на сторожі життя українського 
народу!

Панасенко Ганна та
Юськів Марта, 11-А кл.

користуючись нагодою, вітає-
мо вчителів-чоловіків, колишніх 
військовослужбовців, тих людей, 
які були достойними захисника-
ми держави. Ми глибоко вдячні 
за відданість своєму народу.

Панасенко Ганна та
Юськів Марта, 11-А кл.

вітаємо Баб’яка Петра з днем 
народження! бажаємо тобі, пет-
рику, кохання, здійснення за-
думів, планів і мрій, щастя квіту-
чого, злетів найвищих, шляхів 
до мети легких і найближчих!

Однокласники
(учениці 5-Б кл.)

вітаємо Якиміва Андрія і Ни-
колина Зоряна з днем збройних 
сил україни. і бажаємо вам 
всього найкращого.

Дівчата з 7-го кл.

вітаємо хлопців 7-В та 7-А 
з 6-им грудня і бажаємо всього 
найкращого.

Надя і Віка

вітаю Павла з 9-А класу з днем 
збройних сил україни.

вітаю Загоруйка Романа з днем 
збройних сил україни.

Дівчина з 7-го кл.

дорогі наші хлопці 6-А класу! 
Ми знайшли маленький привід, 
щоб привітати вас з уже шостим 
роком навчання в нашому чудо-
вому, дружньому класі. Ми хоче-
мо побажати вам успішно закін-
чити цей навчальний рік, і щоб 
надалі ваше життя супроводжу-
вали радість , щастя і кохання.

P.S. будьласка, знайте міру у 
ваших жартах!

Від трьох чарівних незнайо-
мок, які долають з вами цей не-
легкий шлях шкільного життя!

вітаю з новим роком класних 
дівчат і хлопців з 8-В. ви – просто 
супер.

Лільок

Хочу привітати найкращих 
учителів англійської мови Дику 
Ірину Пилипівну, Модрицьку Юлію 
Орестівну і, звичайно, Кикту Ок-
сану Борисівну із наступаючим 
новим роком.

Пугач Ліля, 8-В клас

вітаємо із перемогою у змаган-
нях з футболу між дівчатами 
уче ниць 9-А класу: Хом’як Н., Бен-
дик О., Василюгу М., Артимко І. 
ви – найкращі.

Подруги з 8-В класу:
Лашків Настя, Костів Наталя, 

Тарнавецька Анна.

Наші вітання і не тільки...

Листи випускників до св. Миколая
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дні, мов краплини крові, капали з пора-

неного життя. кожна краплина падала і роз-
бивалася об життєвий мур, який оточував 
тебе, з тихим дзвоном, ніби боялася пору-
шити твій біль. вона шепоче: “Чому? Чому 
так сталося? Чому?!” та дні не принесуть 
відповіді тобі. ти – ангел, і залишишся ним 
для мене назавжди. та це не було коханням. 
пробач!

ти запитуєш: “Чому?”. як не відповісти?! 
ти ніжний, як білий сніг, що падає морозно-
го ранку. ти лагідний, як літній дощ, і жар-
тівливий, як осінній вітер. ти буваєш несмі-
ливий, як перший підсніжник, який виріс із 
підталини. ти красивий, як зорепад, на який 
я дивлюся із захоплюючим подивом і зача-
рованістю. твоя усмішка, як місяць у вечір-

ньому синьому небі. твої очі – це дзеркала 
зірок. твій сміх ллється струмком по чистих 
камінчиках.

але... під снігом люди не раз замерза-
ють... перший підсніжник зривають з такою 
легкістю... і не зірки згорають на льоту, а ме-
теори... красивий місяць – холодний і недо-
сяжний, а струмок може пересохнути... тому 
ми не разом? пробач!

благаю, не дзвони мені. твій голос такий 
солодкий, що неможливо не закохатися в 
нього. та я не люблю тебе. пробач!

Життя – прекрасне. і ти можеш насоло-
дитися ним без мене. Життя яскраве. і цю 

яскравість не обов’язково вношу в нього я. 
твій ангел шепоче: “кохання твоє ще при-
йде!”. а я не весь світ, який ти так любиш 
у всій його красі. я не весна, яка приносить 
щастя у твоє життя. я не троянда, запах якої 
п’янить тебе. я – не твоЄ кохання. пробач!

Життя – це казка. “але не для мене”, – 
скажеш ти. та сонечко засвітить, прийде 
весна, розквітне і запахне троянда, і світ ти 
будеш любити таким, яким він є... без мене. 
бо прийде твоЄ (саме твоЄ) кохання.

пробач! зрозумій!
рана твоя загоїться, та шрами у серці зали-

шаться. і розгладити його зможуть справжні 
почуття.

пробач! зрозумій!
Анастасія

Тобі...

ТижДеНь АНГЛІЙСьКОї МОВи У ШКОЛІ

Завдячуючи учням 6-Б класу, Червона Шапочка прекрасно розмовляє  
англійською мовою

Новий підручник “Blockbuster” допоміг учням 6-Б класу розучити багато 
англійських пісень

Учні 6-А класу знають назви квітів не тільки українською,  
а й англійською мовами

Наші кращі актори-поліглоти

Народні казки “Ріпка” і “Теремок” у нашій школі перетворилися на англійські
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Громова сім’я
гу, гу, гу, я грім, я гуду,
а оце моя сестриця – золотиста блискавиця.
а оце мій братик – вітерець гульбанчик.
а оце моя подружка – м’яка хмарка, мов по-
душка.
а оце її дитятка – дуже гарні крапленятка.
от і вся наша сім’я...
гу, гу, гу, хай росте вся-вся земля.

Байка
після снідання різних класів
в їдальні нашій все лежить.
тут на землі і їжа, й сласті,
неначе звірі в глухій хащі
поснідать було зібрались.
нам не в дивину, що в звірів шум і галас,
що звірі м’ясо роздирать взялись.
але подивишся на учнів, і хоч за голову 

берись.
всі так подібні на цих звірів, що просто 

дивина.
Що ж привело їх до такого дикого життя?
Мораль цієї байки простенька і пряма:
“Щоб не уподібнитись на звірів,
в їдальні після нас повинна бути чистота”.

Паньків Мирон, 5-Б кл.

* * *
за вікном небеса блакитні...
в твоїх очах я просто брітні!
в твоїх очах я потопаю!
так сильно я тебе кохаю!

Кустенко І., 5-Б кл.

Мамо!
Мамо, нене рідна!
ти мені потрібна,
як сонечку промінчик,
листочкові корінчик,
стручкові – горошина.
у мене ти – єдина!

Лужецька Ірина, 5-Б кл.

Вірш, присвячений тижню
української мови

українська мова –
то душа народу.
плекаймо, вивчаймо
Мову цю багату.
Є в ній слова діалектні, звороти,
пісні і вірші, прозові твори.
Мова –то пісня, мова – то слово.
слово до слова, і складеться мова.

Конколь Вікторія, 8-Б кл.

Скоро зима
зайчик-побігайчик спішить
білу шубку шити,
щоб зимою під сосною
люту зиму пережити.

їжачок-колючок
листя в нірку носить,
а кріт, сусід косолапий,
у їжачка яблуко просить.

Семеген Андріан, 5-Б кл.

 

Країна Чарівних слів
десь існує та країна,
де живуть слова чарівні.
дружно жили та щасливо,
доки там не сталось диво.

посварились між собою
“перепрошую” й “будь-ласка”.
Хто важливіший, обоє
сперечались аж до ляску.

шум і крик в країні слова,
гамір там зривавсь щоразу,
та одне чарівне слово
помирило їх одразу.

“ввічливість” ми звем те слово,
з ним стараємось дружити,
не образити нікого,
Щоб було нам добре жити.

“як не соромно вам, друзі,
Між собою сперечатись,
адже у тісному крузі
треба гарно спілкуватись.

Ми поважні всі слова,
нам не личить так робити,
Мова наша чарівна,
людям мусимо годити.”

помирились між собою
“перепрошую” й “будь-ласка”.
стали друзі не розлий водою,
так закінчилась ця казка.

Паньків Мирон, 5-Б кл.

Коли в душі народжується слово

Учні 5-их класів не тільки люблять читати казки, а й самі пробують їх 
складати. У поштову скриньку газети “Ми!” поступило декілька казочок від 
учнів 5-Б класу (вчитель Лучків Л. В.). Пропонуємо їх увазі читачів.

Дівчинка Оленка та її нова подруга

Жила собі дівчинка оленка у містечку Щастя. вона любила ходи-
ти до церкви, до школи, читала книжечки, але в неї не було друзів. 
одного разу, коли оленка йшла до церкви, вона спіткнулась об ка-
мінчик, і в неї висунулася з кишені і упала в калюжу маленька ікон-
ка. дівчинка почала плакати.

у цей час до неї підійшла сусідка Маруся. “не плач. давай будемо 
дружити?” – сказала вона. дівчата вже були на порозі церкви, та олен-
ка згадала, що у калюжу упала іконка богоматері, і швидко побігла до 
неї, сказавши Марусі такі слова: “ти іди до церкви, а я зараз поверну-
ся”. дівчинка прибігла, а ікони вже нема. вона зі сльозами на очах і 
сумним обличчям пішла до церкви, й розказала все Марусі. подруга 
віддала їй свою іконку і сказала: “бери, у мене таких ще багато”. з того 
часу оленка дивилася під ноги і не знала, що таке самотність.

Лужецька Ірина, 5-Б кл.

Діамантовий перстень

вірите чи ні, та жив був чоловік на ім’я петро. в нього було три 
сини. петро майже не мав чим їх прогодувати.

пройшли роки. одного разу пішов молодший син іван до лісу, 
коли дивиться – стоять четверо чортів і розмовляють про свої справи. 
іван причаївся і слухає. перший, мабуть їхній ватажок, питає:

-  ну що ви лихого сьогодні зробили?
-  я перший, – сказав найстарший.
-  давай розповідай.
-  я зробив так, що у селі гілго люди з голоду вмирають.
-  Через що?
-  викрав усі гроші...
-  дарма, як хтось довідається про діамантовий перстень, який є 

у найвищому дубі в гілго, то вони врятуються. а дістати перстень 
можна, розрубавши цей дуб навпіл...

іван побіг додому, розказав усе батькові. вони пішли шукати дуба. 
знайшовши його, петро бив сокирою дуже довго, та дуб тільки впав, 
але не розколовся. іван тоді зібрав останні сили, вдарив і розколов 
його. дістали перстень, багатство розділили між односельчанами. 
і живуть вони до сьогодні у мирі і добрі.

І я там був,
І мед пив,
По бороді текло,
А в рот не попало!

Мосевич Олексій, 5-Б кл.

Чарівний апельсин

в одному селі жив чоловік. Мав він трьох дочок. якось зібрався 
батько на ярмарок. та й питає в дочок, які подарунки їм привезти. 
старша донька попросила намисто, середульша – гарну сукню, а мо-
лодша донька попросила чарівний апельсин. вирушив батько в до-
рогу. по дорозі зустрічав різних людей, розмовляв з ними, але ніхто 
про чарівний апельсин нічого не чув. приїхавши на ярмарок, батько 
купив усе, що запланував. купив гарне намисто, прекрасну сукню, 
але апельсина не знайшов. зажурений поїхав додому. по дорозі чо-
ловік вирішив відпочити. дивиться – під деревом сидить дідусь. сів 
біля нього, привітався і розпочав розмову. старець запитав у чолові-
ка, чому він такий зажурений. батько розповів про те, що не знай-
шов для дочки чарівного апельсина. адже знав, що тільки цей пода-
рунок зробить доньку щасливою. і тут дідусь витягнув з торбинки 
апельсин і простягнув його чоловікові. при цьому мудрець сказав, 
що апельсин має сім дольок. перша долька обдарує дівчину вірою, 
друга – надією, третя – любов’ю, четверта – мудрістю, п’ята – спра-
ведливістю, шоста – мужністю, сьома – поміркованістю. дідусь сказав 
батькові, щоб донька зберігала в собі всі чесноти, бо втративши хоча 
б одну з них, вона втратить своє щастя. радісний батько повернувся 
додому, бо знав, що його донька буде щасливою.

Баб’як Петро, 5-Б кл.
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№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Місце

1 8-А
2 8-Б
3 8-В
4 8-Г
5 9-А
6 9-Б
7 9-В
8 9-Г
9 10-А

10 10-В

у вересні відбулося відкриття 
шкільної спартакіади, яка про-
водиться у двох вікових групах: 
молодша (6-7 класи) і старша (8-10 
класи). кожен місяць у нас прохо-
дить під “владою” певного виду 
спорту. у спартакіаді беруть участь 
команди як хлопців, так і дівчат. 
перед кожним видом змагань зби-
раються фізорги всіх класів і відбу-
вається жеребкування.

першим видом спартакіади 
був футбол, який проводився 
у вересні. у молодшій групі пе-
ремогу здобули учні 6-б класу 
(андрушков Ю., Моцьо н., ко-
пилов о., рахель я., лагуш о., 
бейзик р., зінченко т., козловсь-
кий М. і присяжнюк д.), хоча всі 
команди були майже рівними 
по грі. а от у старшій групі не 
обійшлося без приємних не-
сподіванок з боку 8-а класу, які 
дійшли до фіналу, перемігши 
старші за віком команди 9-тих 
класів. другим фіналістом були 
учні 10-а класу, які показували 
значно вищий рівень футболу, 
аніж їхні суперники. Фінал вия-
вився досить напруженим, хоча 
всі перевагу наддавали старшим 
учням. але футбол довів свою 
непередбачуваність. учні 10-а 
класу в основний час не змог-
ли переграти учнів 8-а класу  

(нічия – 1:1). Хоча два м’ячі за-
били учні 8-а, один з яких у свої 
ворота. пенальті влучніше про-
били учні 10-а і здобули пере-
могу. переможний склад 10-а 
класу: кіт роман, Миколайський 
назар, пронюк ігор, Хрущ на-
зар, Федишин Микола, Чапля 
Мар’ян, полюжин василь.

крім приємних вражень, за-
лишилися і неприємні. це те, що 
в 10-б і 10-в класах не знайшлося 
хоча б сім хлопців, для участі 
у змаганнях. не соромно?!

результати внесені у таблицю 
шкільної спартакіади, де будуть 
записуватися місця, зайняті кож-
ним класом у всіх видах спорту. 
у підсумку ми визначимо клас-
переможець у двох вікових гру-
пах.

до дня збройних сил украї-
ни у школі проводились зма-
гання з міні-футболу для дівчат 
старших класів. за жеребкуван-
ням випали такі пари суперни-
ць: 10-а – 9-г, 8-г – 10-в, 8-б – 8-а, 
9-в – 9-а, 9-б –10-б.

з 11 грудня розпочався дру-
гий вид спартакіади – це міні-
футбол (хлопці). цього року 
змагання проходитимуть по 
коловій системі, тобто кожна ко-
манда зіграє зі всіма іншими.
Фляга І.С., учитель фізкультури

з 23 по 27 жовтня в школі про-
ведено декаду правових знань. 
цікавою і повчальною була зус-
тріч 9-б, 9-в класів з депутатами 
дрогобицької міської ради – п. 
п. ліщинським о. о. та Мацю-
раком Ю. і. вони розповіли про 
способи формування органів 
місцевого самоврядування, їх 
повноваження та форми діяль-
ності. особливо приємно, що 
осип осипович ліщинський, 
який став депутатом від бЮту, 
є вчителем фізкультури нашої 
школи і в силу своїх депутатсь-
ких повноважень всіляко нама-
гається допомогти рідній школі.

для учнів 7-8 класів була ор-
ганізована конференція на тему 
“правомірна поведінка і право-
порушення”.

за участі працівника органів 
внутрішніх справ та юриста 
з міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
проведено круглий стіл для 9-
11 класів з питань кримінальної 
відповідальності неповнолітніх.

усі ці заходи відбулися під 
керівництвом вчителя історії 
і правознавства нашої школи 
ніни тимофіївни снайчук.

Юськів Марта,
Панасенко Ганна, 11-А кл.

Справжня собівартість шкіль -
ної зо ло тої медалі – всього 10 гри-
вень.

у державному центрі приклад-
них технологій уже готують медалі 
для нагородження школярів. у де-
яких вузах цінують випускників із 
такою відзнакою, у інших – ні. але 
мало хто замислюється над тим, 
скільки зусиль вкладено дітьми чи 
їхніми батьками у цей маленький 
металевий кружечок? одні ка-
жуть, що її цінність перебільшена, 
другі ж іншої думки. Медалісти 
зберігають нагороду в сімейних 
скарбничках, час від часу хваля-
чись нею перед своїми дітьми...

відзнаки матусь та татусів, 
які вчилися за радянських часів, 
мали собівартість три карбован-
ці, а нині вона в інших грошових 
вимірах. якщо спробувати заро-
бити на власних або на чужих 
досягненнях, то ось що вийде: 
на деяких блошиних ринках ко-
лекціонери запропонують вам 
50 доларів за рідну українську 
золоту медаль і трохи дорожче – 
100 доларів (бо ж антикваріат!) 
оцінять стару радянську.

З чого ж насправді зроблено сріб-
ну чи золоту медаль, дізнаємося з 
інтерв’ю із директором Держав-
ного підприємства прикладних ін-
формаційних технологій Леонідом 
Міцаєм.

—  з чого і як виготовляють зо-
ло ті медалі для випускників шкіл?

—  насправді шкільну медаль 
виготовляють із 27 грамів латуні. 
золоту медаль покривають одним 
грамом золотого пилу. відповід-
но, срібна покрита одним грамом 
срібла. собівартість однієї медалі 
невисока — всього-на-всього 10 
гривень 50 копійок. (це трохи мен-
ше, ніж одна гривня за кожен рік 
успішного навчання!) ці медалі ми 
готуємо заздалегідь, адже замов-
лень кожного року дедалі більше... 
цього року маємо близько вось-
ми тисяч замовлень на срібні ме-
далі і двадцять тисяч — на золоті.  

до речі, ми спостерігаємо таку тен-
денцію: золотих медалей кожного 
року більше, ніж срібних.

—  Чи важко виготовляти ці 
нагороди?

—  це справді важка й копітка 
робота. спершу треба розробити 
дизайн. це, можна сказати, ручна 
робота, адже художник вручну ви-
різає саму форму і малюнок. зго-
дом кожну медальку треба відли-
ти, відполірувати і покрити пилом 
з реверсу і аверсу. дизайн медалі 
однаковий вже, мабуть, років з 
десять. а от самі медалі нині наба-
гато якісніші, ніж попередні. Ще 
три роки тому медалі виготовля-
ли із нержавіючої сталі, яка рано 
чи пізно ржавіє. пам’ятаю, як нам 
прислали цілу партію, близько 200 
штук, які поржавіли... а ще був 
один випадок, коли у “золотої” ви-
пускниці окислився метал медалі і 
забруднив біле випускне плаття...

от саме після таких непри-
ємних випадків вже три роки 
поспіль ми робимо медалі з ко-
льорових металів, на яких дуже 
добре тримається золотий пил. 
як то кажуть, випробувано на 
собі, адже я і в воду її кидав і ро-
бив над нею певні досліди... тому 
можу запевнити, що сучасні ме-
далі навіть не темніють. поки 
що ніхто ще не скаржився...

—  якщо порівняти роботу 
над шкільними медалями і, ска-
жімо, відзнаками для вчителів...

—  на прохання Міністерства 
торік ми розробили п’ять видів 
відзнак для працівників освіти. ці 
нагороди теж виготовлялися з ла-
туні, але, на відміну від шкільних 
медалей, вони справді позолочені. 
собівартість такої відзнаки вже 
близько 50 гривень. до них ще до-
дається коробочка і посвідчення... 
а шкільні медалі з жовто-блакит-
ною стрічкою просто запакову-
ються в поліетиленовий пакетик...

отож, дорогі школярі, маєте 
стимул!

Декада правових знань

Спортивне життя школи

Таблиця міні-футболу
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Графік спортивних секцій які працюють у ЗОШ №2
Футбол         –  понеділок, середа (15.30-17.00)  –  андрушко о. М.
л/атлетика  –  п’ятниця (15.30-17.00)                  –  панькевич с. п.
баскетбол     –  вівторок (15.30-16.30)                    –  Фляга і. с.
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газета “Ми!” оголошує конкурс, у якому можуть брати участь 
лише учні другої школи.

пропонуємо вам розглянути фото наших учителів у “трішеч-
ки” молодшому віці. якщо ви впізнали всі обличчя, то поспішайте 
вкинути листочок із своїми відповідями в поштову скриньку газети 
“Ми!” (другий поверх, навпроти методкабінету). відповіді треба 
оформлювати за поданим нижче зразком.

Фото №1 – іваненко іван іванович, учитель хімії.
Фото №2 – петренко Марта орестівна, вчитель музики, заступ-

ник директора.

і таким чином дати підписи до всіх фотографій. якщо хоча б од-
ного вчителя ви не вгадали, відповідь не зараховується.

Серед усіх правильних відповідей буде проведене відкрите же-
ребкування і троє переможців отримають грошову винагороду. 
тому у листочку з відповідями не забудьте вказати і своє ім’я, пріз-
вище та клас.

термін подачі відповідей до 22 грудня (включно).
підказка. дехто із вчителів дав на конкурс дві  свої фотографії.
P.S. правильні відповіді будуть надруковані у наступному номері 

газети. якщо вам конкурс сподобався, чекайте його продовження.

УВАГА – КОНКУРС!

УПІЗНАЙ СВОГО ВЧиТеЛя
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***
Щоранку у сім’ї зарядкою займався тіль-

ки мобільник...

***
якщо у вас розумні очі й загадкова усміш-

ка, це означає, що ви фотографуєтеся.

***
Маленька дівчинка розмовляє із батьком:
-  тату, мені сьогодні приснилося, що ти 

подарував мені маленьку шоколадку.
-  будеш слухатися, присниться, що пода-

рував більшу...

***
-  Що ти знаєш про молекули солі?
-  по-моєму, вони дуже смачно сполуча-

ються з молекулами огірків.

***
-  я перепробував багато кулькових ан-

типерспірантів, поки не зрозумів – усі вони 
неїстівні.

***
вовочка ходить біля кабінету й каже сам 

до себе:
-  де ж логіка, де ж логіка.
до нього підходить директор:
-  вовочко, що трапилося, ти чому не на 

уроці?
-  а я у класі пукнув, вони мене вигнали, а 

самі там залишилися. де ж логіка?

***
-  Хто вчора дивився фільми жахів?
-  я.
-  то поприбирай за собою!
 

***
блохін запитує шевченка:
-   ти де був?
-   бігав!
-   а чому майка суха?

***
-  лікарю, моя дитина наїлася піску. я 

дала їй багато води, а що тепер?
-  стежте, щоб вона не підходила до це-

менту!!!

***
першокласника ведуть у школу. він упи-

рається й кричить:
-  дванадцять років!!! за що?!!

***
у родині народилася 4-ня. сусіди запиту-

ють їхнього братика:
-  як батьки малят назвали?
він (непевно):
-  якщо я правильно зрозумів тата, то 

нуні, Фіга, собі і блін.

***
вовочка говорить мамі:
-  Мамо, сьогодні директор школи запи-

тав, чи є в мене брати і сестри, і я сказав, що 
єдина дитина в родині.

-  і що ж він відповів?
-  “слава богові!”

***
-  алло, здрастуйте, у мене проблема! я не 

можу зайти в інтернет!
-  а в чому, власне кажучи, справа?
-  у мене немає комп’ютера...

***
приходить дівчина в інститут екзамен з 

літератури здавати.
викладач:
-  ім’я, прізвище.
дівчина
-  якщо не здам, то анна кареніна.

 ***
Чоловік стрибнув з парашутом і спус-

кається до землі.
Мимо пролітає орел:
-  привіт танцюристам!
-  я не танцюрист, я парашутист!
-  там унизу такі кактуси! навики прий-

дуть миттєво!

***
коли багато грошей, якось легше перено-

ситься, що не в них щастя...

***
погоду на завтра скажемо післязавтра, а 

вчора був дощ.

***
рибалка йде з риболовлі, змотує вудки, 

ховає хробаків у рюкзак. нічого не спіймав 
і промовляє:

-  от, якщо б риболовля так не заспокою-
вала... придушив би всіх до біса!

***
-  сусідко, я бачу, останнім часом ваш чо-

ловік помітно схуд. він не хворіє?
-  ні, просто щодня ходить на риболов-

лю.
-  і тому худне?
-  звичайно. адже він харчується тільки 

тією рибою, яку упіймає.
***

іспит. студент підходить тягнути кви-
ток... бере один, дивиться на нього і гово-
рить викладачеві:

-  цей не знаю, можна ще?
-  давай.
тягне наступний квиток:
-  не знаю, можна ще?
-  давай!
і так кілька разів...
тут викладач говорить:
-  добре, давай залікову... три...
починають обурюватися інші студенти:
-  так не чесно! за що йому трійку?
викладач відповідає:
-  ну, якщо шукає, значить щось знає!!!

Сміх продовжує життя
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ті, хто читає тижневий ви-
пуск львівської газети “високий 
замок”, знають про проведення 
традиційного фотоконкурсу 
“Міс “високий замок”. свого 
часу у ньому вже брала участь 
наша випускниця ірина ярошо-
вич. і ось цього року свої фото 
на конкурс подала студентка 
львівського банківського інс-
титуту, випускниця 2006 року, 
симпатія другої школи 2006 року 
Христина лучків. представляти 
Христину читачам газети “Ми!” 
немає жодної потреби, бо її в нас 
знають і поважають практично 
усі. Жоден концерт, конкурс, 
фестиваль не обходився в школі 
без її участі. а читачам “високо-
го замку” Христя так написала 
про себе:

Христина Лучків
17 років

Зріст 166 см (87-62-89)

Жителька міста Дрогобича 
Львівської області. Студентка 
Львівського банківського інсти-
туту. Мріє поєднати освіту із 
захопленням сценою. Активна та 
енергійна. Обожнює танцювати, 
подорожувати, проводити час з 
друзями. Дуже любить читати, 
може по декілька разів перегляда-
ти улюблені фільми. У 2004 році 
брала участь у конкурсі “Міс 
Дрогобич”, у якому стала другою 

віце-міс та “Міс глядацьких сим-
патій”.

ці дані та фото Христі під по-
рядковим номером 32 поміщені 
у 198-ому номері “високого за-
мку” за 26 жовтня. переможе у 
конкурсі той, хто набере най-
більшу кількість читацьких го-
лосів. а проголосувати можна 
двома способами.

перший – відправити на ад-
ресу редакції “високого замку” 
відповідно оформлений виріз-
ний купон, який друкується 
щочетверга на останній сторінці 
газети. посилати можна тільки 
оригінальні купони (не ксеро-
копії). якщо у вас вдома є тиж-
неві номери “високого замку”, 
можете скористатися цим спо-
собом.

другий спосіб ще простіший. 
відправ із свого мобільника SMS 
на номер 4443. текст повідом-
лення дуже легкий: WZ і номер 
учасниці. оскільки порядковий 
номер Христини лучків – 32, то 
набирайте такий текст: WZ 32. 
це коштуватиме вам 80 коп. із 
пдв.

оскільки до завершення кон-
курсу залишилися лічені дні, не 
залишайтеся байдужими і про-
голосуйте за нашу Христю уже 
сьогодні. вона заслуговує вашої 
підтримки і перемоги у пре-
стижному конкурсі “Міс “висо-
кий замок” – 2006”!

Чи здобуде випускниця другої 
школи престижний титул

“Міс “Високий Замок” – 2006”, 
залежить і від кожного з вас!

Основні правила, як привернути людину до своєї точки зору
·   найкращий спосіб досягнути бажаного результату – ухилитися 

від спору.
·   проявляти повагу до думки іншого, ніколи не говорити лю-

дині, що вона не права.
·   якщо не праві ви, визнайте це одразу.
·   намагайтеся, щоб ваш співрозмовник говорив більше ніж ви;
·   нехай ваш співрозмовник відчує, що ідея належить саме йому.
·   проявляйте співчуття до думок та бажань іншої людини.
·   надавайте своїм ідеям наочність.

живчин С. В.,
соціальний педагог школи

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Керівник
Кобільник Тетяна 3-Б ІІІ Красник Оксана Ярославівна

Мазур Галина 6-А ІІ Лучків Леся Василівна

Чайка Ольга 9-А ІІ Процикевич Галина Львівна

Рудавська Олеся 10-В ІІІ Блищак Алла Євстахіївна
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