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

К. Ушинський

ВИДАННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2

Третього травня наша школа гостинно приймала польську делегацію 
з м. Хожува, членами якої були педагоги і працівники школи-партнера 
№25  імені Станіслава Гадини та троє представників Хожувської міської 
ради. Зустріч проходила в рамках декади Європи в  нашій школі, що 
була приурочена Дню Європи в Україні.

Гості побували на невеликій екскурсії по м. Дрогобичу, яку про-
вела учитель історії 
Угрин Уляна Василів-
на. Оглядаючи школу, 
польські колеги з ціка-
вістю розпитували про 
роботу педагогічного 
колективу, про шкіль-
ний євроклуб і про 
життя школи загалом. 
З радістю ділилися 
гості і своїм досвідом, 
велися розмови про 
євроінтеграційні про-
цеси в нашій школі і 
Україні.

На завершення ди-
ректори шкіл Лариса 
Панькевич та  Іоаланта  

Мотика обмінялися пам’ятними подарунками, а начальник відділу 
освіти Хожувської міської ради вручив грамоти-подяки за польсько-
українську співпрацю. Голова польського товариства  міста Дрогобича  
Адам Авжецький вручив гостям символічний герб Дрогобича. За-
ключним акордом візиту була пісня Володимира Івасюка «Червона 
рута», яку з великим натхненням співали як українські, так і польські 
педагоги.  

Зустрічі з польськими друзями із міста Хожува 
вже стали для нас доброю традицією

Дарія Живчин, заступник директора
(фото Наталії Романів)

Переможці шкільних номінацій 
за результатами 2009-2010 н. р.

Учень року
Захарія Оксана         11-Б
Котик Богдан            10-Б
Мак Ігор           10-Б
Роговик Марта           10-Б
Стецко Марта          10-Б
Домбровський Мар'ян  9-Б
Ільницька Анна-Марія  9-Б
Ортинська Катерина   8-А
Процикевич Ірина   8-А
Іванишин Катерина   4-А

Лідер року
Дяків Наталія            11-В

Клас-лідер року
7-Г 

(класний керівник - Коваль Л.П.)
11-Б 

(класний керівник - 
Михайлишин А.Т.)

Премія ім. Корнелії 
Мельникевич

Захарія Оксана       11-Б

Премія Джорджа Фінлі
Михаць Уляна       11-Б
Кізима Марта       11-В
Урдей Наталія     11-В
Ячечак Зоряна        11-В
Владика Ігор      10-Б
Денека Олег       10-Б
Рахель Ольга          10-Б
Савчак Неля       9-А
Червінська Христина       9-Б
Хомин Ірина       9-Б
Семеген Андріан      8-Б
Миджин Марта     8-В

Премія ім. Михайла Попеля
Зелінко Андрій      11-Б

Премія Мирослава Мариновича
Бащук Уляна                 11-Б

Премія Ігоря Процикевича
Козловський Максим              9-Б

Танець року
Кучер Андріана        11-Б
Кушнір Христина       11-Б
Колотило Ілона           9-А
Тершак Софія         9-А
Коробець Юлія         9-Б
Дівчур Соломія        7-А
Покришкіна Марія        7-А
Гуска Жанна           7-Б
Урдей Тарас         5-Б
Хомин Юлія      4-А

Пісня року
Колотило Лілія        11-В
Грабовська Олеся         11-В
Кіліян Христина         11-В
Лялюк Роксолана      11-В
Мазур Галина     9-А
Гордєєва Соломія      9-В
Хлопецька Мар'яна     8-Б
Сабат Соломія       4-Б
Громоцька Марта      2-В
Зубрицька Софія      2-В

Художник року
Новікова Вікторія      11-Б
Мартишин Марта      6-Б
Коржова Анастасія     3-Б

Технік року
Комарницький Михайло    11-А
Андріївський Роман      8-В
Каленич Володимир     8-В
Мак Володимир      8-В
Панасенко Андрій       8-В

Спортсмен року
Загоруйко Роман         11-А
Бащук Уляна        11-Б
Лучечко Василь         11-Б
Зелінко Андрій         11-Б
Новікова Тетяна          11-Б
Саприка Софія          11-Б
Авжецька Ілона           11-В
Пишний Василь          10-А
Чушак Максим        10-А
Козловський Максим        9-Б



2 № 34 – травень 2010 

 27 квітня на базі загальноосвітньої школи № 14 відбувся конкурс 
«Найрозумніший» серед учнів 4 класів шкіл Дрогобича і Стебника. 
У ньому взяли участь 12 дітей, які презентували улюблені книжки, ви-
конували завдання, під час яких демонстрували свої здібності у різних 
галузях знань - з мови, літератури, природи, математики, історії, музики, 
спорту та інших.
 Набравши найбільшу кількість балів,  переможницею конкурсу ста-
ла Катерина Іванишин – учениця 4-А класу нашої школи (вчителька 
- Тетяна Дмитрівна Гоцій). Це вже друга перемога Катерини у цьому 
році. Нещодавно дівчинка по-
сіла перше місце у міському 
змаганні з мови, що проводи-
лося в рамках Всеукраїнського 
конкурсу ім. Петра Яцика.
 Зі слів учительки, Катерина - 
творча дитина. Вона гарно 
вчиться, захоплюється україно-
знавством, народними піснями, 
співає, танцює, пише вірші. Вона 
оригінально презентувала на 
міському конкурсі книжку «Втеча звірів» – нашої землячки, лауреатки 
Шевченківської премії Галини Пагутяк.
 Призерами конкурсу стали також Мирослав Сирко (ЗОШ № 15), 
Дарина Сич (ЗОШ № 17), Уляна Стецюк (ЗОШ № 4). 
 Усім учасникам конкурсу вручили дитячі енциклопедії, а перемож-
ниця отримала перехідний приз – Сову.
 Організатором конкурсу була творча група вчителів початкових класів, 
очолювана методистом відділу освіти Галиною Миколаївною Дятко.

 Це вже четверті вибори дитячого міського голови Дрогобича. 
Першим дитячим міським головою був колишній учень нашої 
школи Роман Цицик, другим – Дмитро Можаровський, який 
запам’ятався як активний організатор благодійних заходів. 
Минулого року міським головою стала Соломія Мілян, за ке-
рування якої молодь Дрогобича почала активно долучатися 
до проведення національно-патріотичних заходів у місті.
 Цього року за посаду молодіжного мера боролися вісім 
представників із різних навчальних закладів м. Дрогобича, та, 
як відомо, перемогу може отримати лише один, тому яскраво 
відчувалася конкуренція, адже молодіжним міським головою 
хотів стати кожен із них. Всі кандидати ретельно готувалися 
до дебатів та активно проводили свою виборчу кампанію. 
В підсумку найбільше голосів наша молодь віддала за канди-
дата від статистичного коледжу Андрія Захаряка. Мар’ян 
Домбровський, який захищав ідеї учнів нашої школи, посів на 
цьогорічних виборчих перегонах третє місце. 
 Програма нового голови молодіжного парламенту багато 
в чому подібна до інших. Андрій, як і всі, обіцяє нам більшу 
кількість дискотек, флешмобів, квестів та ін. Оцінити його 
роботу та діяльність всієї його команди ми зможемо вже най-
ближчим часом, і тоді кожен матиме можливість зрозуміти, 
чи вміє дотримуватися свого слова людина, в руки якої ми 
віддали долю дрогобицької молоді.
 Звичайно, бажаємо Андрієві Захаряку успіхів, а також напо-
легливості  та терпіння, щоб він зміг втілити в життя усі свої  
задуми!

Саприка Софія, 11-Б клас

Організатори дискотеки “Слухаємо українське”Учасники гри “Qest” - “Шо ми знаємо про ЄС?”(організатор - Світлана Тезбір)

Десятикласники вшанували пам’ять загиблих на 
Чорнобильській АЕС на віче-реквіємі (організатор – Галина Кравців)

Переможці конкурсу проектів на краще представлення країн Євросоюзу 
(керівник – Натаія Романів)
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16 квітня у сесійній залі Дрого-
бицької міської ради відбулося на-
городження школярів - учасників 
конкурсу великоформатних листівок 
«Великодні передзвони», на який було 
представлено 20 робіт.

Юні художники другої школи 
отримали за свої роботи не тільки 
грамоти, а й грошові винагороди, 
адже, як зазначила начальник відділу 
сім’ї, молоді та туризму і одночасно 
вчителька нашої школи Леся Пашко, 
багато підприємців, партій та гро-
мадських організацій відгукнулися 
на пропозицію провести аукціон  і 
купити дитячі роботи. Так, зокрема, 
роботу учениці 11-Б класу Вікторії 
Новікової придбав депутат Львівської 
обласної ради Михайло Ваврин. Її 
робота відзначилася оригінальністю 
у техніці вітражу, витинанки і жи-
вопису. А роботу учениці шостого 
класу Марти Мартишин, яка  була 
кращою у техніці живопису і аплі-
кації, викупив депутат міської ради 
Орест Скірко.

Крім того були відзначені гро-
шовими нагородами  та іменними 
грамотами учні, які брали участь у 
конкурсі малюнка, приуроченому 
20-річчю підняття над дрогобицькою 
ратушею національного прапора. Це 
учні, які відвідують  дитячу художню 
школу: Кузів Назар (5-А клас), Ямщи-
кова Лідія(7-Б клас), Ягоцький Дмитро 
(2-Б клас), Дробиняк Жанна (1-Б клас), 
Фединишин Соломія (1-Б клас).

 Лідія Пашко, 
вчитель образотворчого мистецтва

P.S. Нещодавно у Польщі пройшов 
міжнародний конкурс малюнка “Вода 
навколо нас”, у якому взяли участь 
юні художники з Польщі, України та 
Чехії. І особливо приємно, що серед 
призерів конкурсу є учениця 3-Б класу 
нашої школи Коржова Анастасія.

Вітаємо!
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30-го квітня у Львові відбувся заключний тур п’ятого Львівського 
дитячого фестивалю художнього перекладу. Фестиваль організувала 
літературно-перекладацька студія “Голос” (м. Львів), якою керує відома 
поетка, літературний редактор, перекладач, лауреат премії ім. М. Риль-
ського п. Наталя Трохим, разом із Центром дослідження літератури для 
дітей та юнацтва за підтримки видатних львів’ян, майстрів художнього 
перекладу, членів НСПУ, лауреатів премії ім. М. Рильського Марії Габле-
вич та Андрія Содомори, а також народного артиста України, лауреата 
Національної премії ім. Т. Шевченка Богдана Козака.

Цьогоріч у фестивалі спробували свої сили понад 80 школярів Львова 
та області, і хоча ми вперше брали у ньому участь, роботи наших юних 
перекладачів Наталі Урдей, Лілі Колотило (11-В кл.), Зоряни Захарії 
(11-Б кл.) та Олексія Мосевича (8-Б кл.), які ми попередньо надіслали на 
відбірковий конкурс, журі відзначило як одні з кращих. Нас запросили 
взяти участь у заключному турі для виступу зі своїми перекладами та 
нагородження. За тиждень до заключного туру у нас відбулася зустріч 
з артистом театру ім. М. Заньковецької Богданом Козаком, який дав нам ко-
рисні поради щодо презентації наших поетичних перекладів на сцені.

І ось день заключного туру фестивалю. Проходив він у конференц-
залі Палацу мистецтв. У журі відомі перекладачі, письменники, викла-
дачі ЛНУ ім. І. Франка. Звичайно ж, ми хвилювалися, але виступили 
дуже успішно. Троє з наших учнів були нагороджені грамотами за 
зайняте 1-е місце і одна учениця за 2-е місце. На завершення пода-
рунком для всіх присутніх був виступ гурту “Люди добрі”.

Вважаю, що участь у такому фестивалі була дуже корисною для 
наших учнів, оскільки дала можливість відчути свої сили і талант, і 
думаю, що заохотила їх і надалі віддаватися цій цікавій та корисній 
справі. Адже це так почесно і відповідально – бути посередником між 
культурами й літературами різних народів, а саме цю місію виконують 
майстри художнього перекладу. Можливо, хтось із наших юних талантів 
прославить у майбутньому свій рідний край на всю Україну? 

А на завершення хочу звернутися до всіх учнів школи. Хто любить 
художнє слово і відчуває в собі здібності і потяг до перекладацької діяль-
ності, не соромтеся – приєднуйтеся до нашого гурту. До речі, уже готується 
до друку німецькомовний номер нашої багатотиражки «Ми! – Wir!», на 
сторінках якої, мабуть, знайдеться місце і для ваших перекладів.

 Галина Дячок, учитель німецької мови

Відомий німецький письменник 
Гайнріх Бьолль (1917-1985) свого часу 
сказав: «Свобода втрачається, якщо 
нею не користуватися. Насамперед 
це стосується свободи слова».

Роздумуючи над цими словами, 
виникає бажання додати наступ-
не: важливо не лише мати свободу 
слова, але й вміти нею правильно 
користуватися. Дуже часто люди не 
бачать різниці між свободою слова 
і безпринципною вседозволеністю. 
Як прикро спостерігати за тим, як на 
телеекранах дискусії різного роду 
часто перетворюються на справжнє 
поле бою, коли людям не вистачає 
словникового запасу, а найголов-
нішим аргументом полеміки стає 
дошкульна образа свого опонента.

Насправді, можна було б уник-
нути цих та подібних неприємних 
ситуацій, якби люди володіли куль-
турою спілкування, вміли правильно 
і тактовно відстоювати свою думку, 
при цьому поважаючи думку ін-
ших. Саме цим, а також багатьом 
іншим позитивним якостям мають 
можливість навчитися молоді люди, 
які беруть участь у проекті “Між-
народні молодіжні дебати”. Цей 
проект проводиться у країнах схід-
ної і центральної Європи і є суто 
німецькомовним.

Дебатувати – означає вміти сфор-
мулювати власну думку щодо спір-
ного питання, назвати аргументи, 
вміти висловлювати та сприймати 
критику. У сучасному комунікатив-

Проект “Міжнародні молодіжні дебати 2009-2010”
ному суспільстві ці вміння потрібні кожному. Добрі дебати 
є передумовою живої демократії. Важливо визначити, що 
існує різниця між дебатами та дискусією.

 Дискусія – це розмова без чітких правил. Під час дис-
кусії головним завданням здебільшого є пошук відповіді 
на чітко поставлене питання відповідного характеру. При 
цьому відповідь не може звучати «так» чи «ні». 

Які наслідки має зміна клімату? Як можна подолати 
безробіття серед молоді? Звідки походить міжнародний 
тероризм?  На ці та подібні питання є багато відповідей, 
які часто не залежать від особистої оцінки. 

На противагу дискусії дебати вимагають вирішення 
проблеми, а не лише її розуміння. Відповідь на питання 
дебатів може бути лише «так» або «ні». Приклади подібних 
питань: “Чи учні повинні оцінювати своїх вчителів? Чи 
повинно вестися відеоспостереження  за громадськими 

місцями? Чи повинні учні прибирати школу? Чи Укра-
їна має бути прийнята до ЄС?” Як бачимо, це питання 
суспільно-політичного характеру. Важливим аспектом під 
час дебатів виступає контроверсійність питання. Адже 
саме «суперечливість найчастіше спонукає нас до про-
дуктивності мислення»(Й.В.Гете). Як правило, у дебатах 
беруть участь чотири дебатанти. За 10 днів до початку 
дебатів вони отримують 2 теми для підготовки. Під час 
дебатів учасники повинні представити позиції «за» та 

«проти». Позиції не завжди відповідають 
особистим поглядам, отже це не вимагає 
гнучкості мислення. Тому готуватися треба 
до представлення обох позицій. 

Дебатантів оцінює високопрофесійне 
журі. Критеріями оцінювання є компетент-
ність учасників, вміння висловити свою 
думку, вміння правильно вести розмову.Чи 
необхідно знайти компроміс наприкінці 

дебатів? Ні. Важливішим є 
зрозуміти, чому існують різні 
погляди щодо однієї пробле-
ми. Дебати – це обмін думка-
ми, підготовка до прийняття 
рішення. 

Приємно повідомити, що 
учні 10-Б класу нашої школи 
у цьому році вперше брали 

участь у такому проекті 
на рівні школи та області. 
Шкільні дебати відбулися 
10 квітня. Їхніми учасни-
ками були учні 10-Б класу 
Роговик Марта, Стецко 
Марта, Рахель Ольга, 
Пильо Ірина, Хома Марія, 
Владика Ігор, Денека Олег 
та Кучер Богдан. 

Під час дебатів обгово-
рювалися такі теми: «Чи 
повинна бути вища освіта 

в Україні безкоштовною? Чи 
потрібно в Україні створити 
агенцію із нагляду за ЗМІ?» 
Переможці шкільних дебатів 
Стецко Марта та Владика 
Ігор гідно представили другу 
школу 23 квітня на рівні об-
ласті.  Молодці!

На завершення хочу по-
бажати нашим учням, щоб 
набуті під час дебатів знання 
та вміння вони успішно засто-
сували в житті, вчилися бути 
толерантними. Адже толе-
рантні громадяни формують 
толерантне суспільство. 

Галина Джура,
вчитель німецької мови
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“Пошанування рідної мови як складової європейської культури”. Науковий проект під такою назвою представила творча група учнів і вителів під керівництвом Олександри Дешевої

“Ласкаво просимо в Україну!” – дружньо закликають Ольга Чайківська та її учні із 3 - Б класу
Цьогорічні випускники провели диспут “Світові освітні практики: 

український вибір” (організатор – Андрій Бурий)

Тренінгове заняття у 8-А класі “Толерантність як шлях до Європи” провели соціальний педагог Сергій Живчин та вчитель зарубіжної літератури Оксана Кіліян

“Екологічні проблеми України та Європи”. Шляхи їх вирішення спробували віднайти  Наталія Буга та учні восьмих класів

“Моє місто Дрообич на карті Європи”. Таку наукову розвідку здійснили учні 9 - Б класу на чолі з учителем історії Уляною Угрин
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Школа, дзвінок, урок... 
Проходили весни і зими. 
Та завжди були з нами 
наші любі вчителі. Ви нам 
стали, мов рідня, ви обері-

гали наше дитинство. А як буде далі, без ваших щирих побажань, вашої науки, 
вашої любові? Нехай наша щира вдячність буде для вас подарунком за те, що ви 
наставляли нас на шлях добра. Велике спасибі вчителям української мови, мате-
матики, хімії, географії, біології, фізики і усіх-усіх інших предметів від вдячних 
учнів 11-А класу.

Фаранович Мар’яна, Кушнір Наталя, 11-А клас

Минають останні дні навчання в рідній школі. Ви стали дорос-
лими, і перед вами чудова пора життя – юність. Пройдуть роки, 

але ніхто з вас не забуде другої школи. Тут 
ви пізнали зміст різних наук. Було 

нелегко. Була радість від успіхів 
і сльози від невдач. Але тим 

воно і цікаве шкільне життя: 
на уроках – зустрічі з вчите-
лями, кожен з яких прагнув, 
щоб ви були справжніми 
людьми, розумними, до-
брими, щирими, а ще - ве-
чори відпочинку, екскурсії, 
дискотеки. Докладіть усіх 

зусиль, щоб залишитися 
такими, якими всі роки ба-

чили вас ваші вчителі. Повірте, 
вони любили і поважали учнів 

11-А класу. 
На життєвій дорозі проявляйте ті риси, які залежать від вас: 

щире серце, витримку, поміркованість у потребах. Намагайтеся 
зберегти у собі простоту порядність, налаштованість на справед-
ливість і доброчинність. Проявляйте в дорослому житті чуйність, 
милосердя, відповідальність.

Хай щастить вам, приносьте  радість своїм батькам і нам, 
учителям. Учіться і працюйте на добро нашій Україні.  

Класний керівник 11-А класу

Школа… Це слово для мене рідне, адже 
більшу частину свого життя я провела саме тут 
і пишаюся, що це саме друга школа. За роки 
навчання у мене було багато перемог, хоча тра-
плялися і невдачі, тут я виросла і з впевненістю 
можу сказати, що це був мій другий дім. Тепер 
я залишаю стіни рідної школи, але спогади про 
неї назавжди залишаться у моєму серці. Дякую 
всім учителям, які протягом багатьох років на-
вчали мене, вкладали частинку себе, вірили у 
мене. Дорогі наші вчителі, ви у нас – найкращі. 
А ще я не можу не згадати про свій 11-А, адже 
саме друзі з класу робили мої шкільні будні 
ще веселішими і цікавішими. Я усіх вас дуже 
люблю і завжди пам’ятатиму про ці неповторні 
одинадцять шкільних років.

Сирота Ірина, 11-А клас

Дорога Ларисо Іванівно! 
  Дякуємо Вам за ті роки, 
які Ви нас вчили, за приві-
тність та щирість, за сум-
лінну роботу, за те, що 
Ви вклали у кожного, на-
магаючись зробити з нас 
вихованих та культурних 
людей. 

Із щирою любов’ю
учні 11-А класу

Школо наша, школо,
Приголуб нас, мила,
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.
Ти нас всіх навчила,
Як у світі жити,
Як зло обминати,
А добро чинити.
Бджілоньки на квітах,
Дітоньки у школі  -
Там збирають мудрість,
Як мед в полі бджоли.

                                             Люцевич Наталя, 
11-А клас

 Щиро дякуємо нашо-
му класному керівнико-
ві Людмилі Григорівні 
Чайківській!

Людмило Григорівно! 
 Ми вдячні Вам за те, що 
всі ці роки підтримували 
нас на шкільній доріжці, 
за Вашу відповідальність 
та розсудливість. Ви стали 
нам другою мамою, пере-
живали за нас,  в усьому 
допомагали. Дякуємо, 
низький Вам уклін. Ми 
Вас дуже любимо, не за-
бувайте про нас!

Ваш 11-А клас

А день новий уже зорить світанням,А день новий уже зорить світанням,
У путь-дорогу кличе нас.У путь-дорогу кличе нас.
І обіймає музика прощанняІ обіймає музика прощання
Наш випускний одинадцятий класНаш випускний одинадцятий клас
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Привіт усім!  Мене звати Сашко Яводчак, цього року я закінчую школу. У ній я про-
вів свої кращі роки дитинства. Для мене ці травневі дні радісні та одночасно сумні, бо 
піднімаючись на сходинку вище, прощаюся з другою рідною домівкою Мені ніколи не 
буде соромно говорити: «Я закінчив другу школу». Мене тут навчили багато хороших 
речей. Тут зустрів справжніх друзів, зрозумів, що таке колектив. Ось зараз, в останні дні, 
приходжу до школи і собі згадую все з однокласниками. Згадуємо, як колись списували 

один в одного, разом брали участь у різних конкурсах, сварилися, не хотіли сидіти 
хлопець з дівчиною за одною партою, втікали від вчителів, придумували «відмазки», чому 
нас не було у школі, втікали з чергу-
вання… Але це були просто чудові 

часи. Перебуваючи у стінах другої школи, я піз-
нав багато життєвих ситуацій. Вчителі навчили 
нас бути людьми, однокласники навчили жити в 
колективі. У цій чудовій школі всі вчителі без ви-
нятку є чудовими педагогами. Я ніколи не забуду 
вас. А якщо й призабуду, то, відкривши альбом, 
згадаю все до найменших дрібниць. Сподіваюся, 
під час перегляду фото до сліз не дійде, але за душу 
зачепить сильно.

 З повагою щиро ваш Олександр Яводчак. 
Люблю, поважаю, не забуду ніколи…

Шкільне життя добігає кінця! 
«Тік-так»... Годинник відраховує кож-
ну секунду… «Тік-так»… Залишилося 
близько 336 годин…

7.00. Встаю з ліжка. Збираюся. 
Дописую домашнє завдання. Скла-
даю сумку. Одягаю бантики. Йду 
до школи… 

Випускниця..! Мені вже 16, а таке 
враження, ніби ще шість, коли впер-
ше переступила поріг школи, коли 
сіла за парту, взяла до рук ручку, 
почала писати… Писати те, що 
з кожним роком перетворювалося 
в оповідання, вірші, твори… В те, що 
зараз вам доводиться читати!

Школо, дякую за 11 років, про-
ведені в стінах твого дому, за той 
будильник о 7.00, який я так ненави-
діла з першого класу, за ті безцінні 
знання, які супроводжуватимуть мене 
впродовж усього життя, за всіх друзів, 
яких ти мені подарувала, за вчителів, 
які наповнили мою порожню голову 
корисною інформацією, за ті дискоте-
ки і капості, які на них творилися, і в 
яких мене постійно звинувачували, за 
кожен день, кожну годину, хвилину, 
секунду, проведену тут…ДЯКУЮ..! 

Бащук Уляна, 11-Б клас

Ми закінчуємо цього року шко-
лу, покидаємо прекрасну країну 
дитинства, де пройшли найкращі 
і найцікавіші роки життя. Про-
дзвенить останній дзвінок, і в сер-
цях залишиться тільки згадка про 
школу... Як про другий дім.

Сьогодні і ми згадуємо, як прийшли 
сюди маленькими дітлахами. Про-
йдуть роки, але з  пам’яті ніколи не 
зникнуть спогади про другу школу. 
Бажаємо прожити усі шкільні роки 
з усмішкою на обличчі і здобути 
тут не тільки ґрунтовні знання, 
але й навчитися бути щирими, до-
брозичливими, поважати і любити 
один одного, щоб у вас ніколи не 
було розчарувань.

Ось і все. Закінчилися наші весе-
лі, щасливі роки дитинства. Хочеться 
низько вклонитись і подякувати Вам, 
нашій класній «мамі», за те, що день у 
день турбувалися про нас, виховували, 
віддавали тепло своєї душі, свого серця. 
Ви - людина небайдужа до дітей, і ми це 
відчували й відповідали своєю шаною і 
любов’ю. Професія вчителя – це дійсно 
Ваше покликання. Ви завжди вміли 
знайти компроміс, вчили нас бути на-
полегливими і працьовитими, посіяли 
в наші душі «добре, розумне, вічне» і 
підготували нас до дорослого життя.

Від щирого серця зичимо Вам, 
Антоніно Теодорівно, міцного-міцного 
здоров’я, терпіння, творчої наснаги, 
ніжності, теплоти і радості. Хай Ваше 
життя буде уквітчане щастям і добром, 
повагою і любов’ю від усіх дітей.

Не тримайте образи на нас у своїх 
серцях. Усе погане, що ми інколи 
робили, було не зі зла, просто так 
траплялося.

Дякуємо вам, за вашу життєву 
науку, за все, що ви вклали в сьогод-
нішніх випускників. Рідна школа 
спокійно і впевнено відправляє нас 
у країну дорослого життя. І нехай не 
турбується: ми гідно пройдемо жит-
тєвими шляхами, якими складними 
вони б не виявились.

За вікном дитинства світ широкийЗа вікном дитинства світ широкий
В очі сипле зорі золоті.В очі сипле зорі золоті.
Рідна школо, ми твої урокиРідна школо, ми твої уроки
Ще не раз згадаємо в житті.Ще не раз згадаємо в житті.

Учні 11-Б класу
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Дорогі наші вчителі, велике вам спасибі за терпіння, доброту, підтрим-
ку та любов. Протягом одинадцяти років ви вкладали у мене свої знання, 
частинку свого серця, вірили у мої сили.

Ідучи в перший клас, я мріяла гарно вчитися. Але навіть не сподівалася, 
що саме завдяки цій школі, я в такому юному віці побуваю у Німеччині, 
Франції, Польщі. Дуже дякую Ларисі Іванівні Панькевич за можливість 
побувати у цих країнах Європи.

Окреме спасибі Оресту Івановичу Мурзі та Ан-
дрію Даниловичу Пінчаку. За ці незабутні роки в 

школі ви були для мене не просто керівниками 
художньої самодіяльності, а стали справжніми 

друзями-наставниками.
Велике спасибі Галині Іванівні Джурі, за-

вдяки якій я змогла здобути хороші знання і 
отримати диплом з німецької мови.

Спасибі Наталії Любомирівні Бузі, яка, 
починаючи з восьмого класу, готувала мене 
до олімпіад з географії, на яких я завжди 
посідала призові місця.

Хочу подякувати Уляні Василівні Угрин 
за найцікавіші у світі уроки історії!

Школо, любі вчителі! Ви назавжди зали-
шитеся у серцях кожного випускника! Спасибі 

за все!!   
Ліля Колотило, 11-В клас

 Ось і настав час прощання. Якби хотілося ще хоча б на один 
рік залишитися у твоїх стінах. Але, на жаль, це неможливо. Наші 
шкільні роки вже назавжди відходять в історію. Як сумно, що все 
колись закінчується. І зараз ми – випускники найкращої у світі 
школи, яка дала нам хороші знання, а головне, навчила бути 
гідними та справжніми людьми. Та всього цього не було б без 
наших улюблених вчителів, які стали для нас рідними людьми. 
Саме ви прищепили нам любов до навчання та до школи. Низь-
кий вам уклін за ласку та добро. 

Особливо вдячні нашому директорові Панькевич Ларисі 
Іванівні, завдяки якій школа набула найбільшого розквіту, тут 
завжди весело та тепло і всім цим ми завдячуємо саме їй. Школа 
дійсно стала для нас другим домом.

 Дякуємо нашій першій вчительці Беззубовій Любомирі Ми-
хайлівні, яка першою прийняла нас у шкільну родину, а також 
нашому класному керівникові Черхавській Людмилі Вікторівні, 
яка з любов’ю та розумінням провела нас крізь шкільні роки.

 Школо, ще раз дякуємо тобі за все, любимо тебе і завжди 
пам’ятатимемо. 

11-В клас - випускники 2010 року

Ні, нема щасливіших на світі,Ні, нема щасливіших на світі,
Ніж оті, кому сімнадцять літ.Ніж оті, кому сімнадцять літ.
І слова, любов’ю обігріті,І слова, любов’ю обігріті,
Нам учитель промовляє вслід.Нам учитель промовляє вслід.

Здавалося, ми тільки вчора переступили твій 
поріг, сіли за парти, уважно слухали голос першої 
вчительки. А сьогодні ми уже на стежині у «нове», 
інше, доросле життя. Як боляче усвідомлювати, що 
назавжди залишаємо твої стіни, класи, що вже ніколи 
не сядемо за ці парти. Згадуємо – і сльози наверта-
ються на очі. Адже тут ми навчилися  пізнавати світ, 
здобули хороші знання, знайшли друзів. 

Згадуючи українське прислів’я «Школа вчителем стоїть», хочу 
висловити всім учителям слова вдячності і низько поклонитися за 
те, що навчили жити, розуміли нас, підтримували, давали власні 
поради. За те, що зробили з кожного Людину з великої літери!

 Не можу не згадати свій улюблений 11-В клас і  нашого класного 
керівника  Людмилу Вікторівну. Всі перемоги, здобуті нами, були 
завдяки Вашій підтримці, терпінню та любові! Дорогі одноклас-
ники, мені буде важко без ваших посмішок, без вашого життєвого 
оптимізму. Сподіваюся, що й надалі лишатимемося такою веселою 
компанією і ніколи не забудемо один одного. 

                                      
 Грабовська Олеся,11-В клас
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Збірна команда хлопців нашої школи стала чемпіоном міста з баскет-
болу в спартакіаді школярів. Протягом усього чемпіонату наші юнаки  
показували впевнену та красиву гру, але особливо захоплюючим і нео-
чікуваним виявився фінал, де зустрілися СШ №2 та ЗОШ№4. Майже всю 
зустріч ми програвали, але, зібравши всі зусилля в єдине ціле, зуміли 
вибороти перемогу.

У складі команди-переможниці виступали Максим Чушак (10-А), Ва-
силь Пишний (10-А), Василь Лучечко (11-Б), Остап Зап'ятко (8-А), Мар'ян 
Домбровський  (9-Б), Максим Козловський (9-Б), Олег Копилов (9-Б).

На наступний рік ми спробуємо знову здобути І місце і поставити 
новий рекорд у спартакіаді школярів міста.

Підсумовуючи спортивний рік у шкіль-
ному житті, можемо вважати його успішним. 
Ми відібрали досить багато дітей для збір-
них команд на міські змагання. Побачили, 

що учні починають самостійно готувати команди й до шкільної 
спартакіади.

Дуже приємно, що серед 8-10 класів поряд з 10-А вимальову-
ється ще ряд класів з доброю підготовкою спортсменів, а саме 8-А 
та 9-Б класи.

У середній ланці (6-7 класи) різниця менш помітна, там одна-
ково сильні команди у всіх сьомих класах, дещо поступається 7-В, 
але там менше хлопців. 

Загалом, усі  змагання, які цікавили школярів, ми провели, хоча 
не  встигли організували турніри з шахів і тенісу. На наступний рік 
обов'язково виправимо ці недоробки.

Завершення спортивного року знаменується визначенням десятки кращих спортсменів 
школи (див. стор.1) і нагородженням їх похвальними грамотами, а  кращого спортсмена - 
перехідним кубком на святі "Від шкільної стежини до зірок України".

Сторінку веде учитель фізкультури Іван Фляга

Трохи не пофортунило нашим дівчатам, які здобули 
у першості шкіл з баскетболу ІІ місце. У півфіналі ми по-
вністю переграли команду ЗОШ№4, показавши гарну гру 
у відборі м'яча та визначну гру на обох щитах майданчика. 
А в боротьбі за  І місце у грі проти ЗОШ№17 дівчата другої 
школи  поступилися з рахунком 3:2 (рахунок смішний, як 
для баскетболу), але на це були суб'єктивні причини.

Наша збір-
на виступала у 
такому складі: 
Авжецька Ілона 
(11-В), Новікова 
Тетяна, Бащук 
Уляна, Саприка 
Софія (усі 11-Б), 
Надкернична 
Юлія (9-Б), Іско-
вич Катя (9-Б), 
Кучинська На-
стя (9-А), Мико-
лайська Ольга 
(10-А). 

С п о д і в а є -
мося, що на 
наступний рік 
ми піднімемося 
ще на сходинку 
вище.

Традиційно до Дня ЦО вчителі фізичної культури 
підготували спортивне свято, в якому взяли участь сьомі 
класи. У кожному з них вибрали 10 найактивніших учнів, 
які представили клас у спортивних естафетах, серед яких 
були вправи з обручем, біг у протигазах, перенесення 
потерпілих, переправа по линві. Усі естафети проходили 
напружено, особливо сподобались учасникам  переправа 
по линві та біг у протигазі. На жаль, а може й на щастя, 
у нас за підрахунком набраних очок виявилося дві ко-
манди- переможиці: 7-В і 7-Г класи. Адміністрація школи 
нагородила переможців солодкими призами.

Уже другий рік поспіль координаційно-методичний центр відділу освіти виконавчих органів 
Дрогобицької міської ради проводить огляд-виставку «Писанковий розмай». Її мета полягає 
в тому, щоб залучити учнів до популяризації і поширення українських традицій.

Писанка – абсолютно унікальний витвір народного генія. Вона тісно пов’язана зі старими 
українськими віруваннями, народним календарем. У багатьох міфологіях існує образ світового 
(космічного) яйця, з якого виникає всесвіт або народжується бог-творець. Писанка належить 
до перших іконографічних текстів. Тому, зберігаючи незмінними давні узори, ми тим самим 
зберігаємо те, що не змогло до нас дійти через письмо на папері, дереві, глині, а дійшло на 
крихкому яйці-райці.

На виставці були представлені учнівські роботи загальноосвітніх навчальних закладів 
Дрогобича і Стебника під керівництвом учителів трудового навчання. Усі композиції виріз-
нялися оригінальністю, неповторністю і творчим підходом. Більшість робіт була виконана із 
застосуванням як традиційних, так і нетрадиційних технік виконання: дряпанки, крашанки, 
мальованки, крапанки, оздоблені бісером, нитками, лелітками. Перед журі стояло складне за-
вдання: як справедливо і безпретензійно визначити кращих майстрів і майстринь писанкарства, 
які працюють і навчаються у школах? Після тривалого обговорення зійшлися на думці, що 
найбільш досконалий витвір належить творчому колективу ЗОШ №15, де трудове навчання 
викладають Ю.Химин та І.Мельничин. А композиція другої школи «Дружній великодній кошик» 
зайняла друге місце (композицію виготовили учениці 6-Г класу Наталя Шинкович та Віталія 
Німилович під керівництвом учителя трудового навчання Наталії Кулиняк), розділивши його 
із ЗОШ№10 (вчитель –  І Волошанська) та ЗОШ№1 (вчителі –І.Шильник та Л.Павленко). Третє 
місце у ЗОШ№3, ЗОШ№14 і ЗОШ№9.

Галина Дятко – методист відділу освіти,
Наталія Кулиняк – учитель трудового навчання
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«Весняночка» у виконанні другокласників «У польоті» соліст зразкового ансамблю «Калиновий цвіт» Михайло Судчак

Провели концерт Богдан Муха та Олеся Грабовська

Юні вокалісти “Калинового цвіту”

«Шкільна пісня» 3-Б класу
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М о л о д ш а  і  с е р е д н я  г р у п и  а н с а м б л ю  с у ч а с н о г о  т а н ц ю  « F R E E  D A N C E » 

Співочий дует випускниць Лілі Колотило та Олесі Грабовської «Каоиновий цвіт»  у поході «За суничками»

Вальс у виконанні солістки ансамблю 
«FREE DANCE» Юлії Хомин

Соломія Гордєєва завжди зачаровує 
слухачів силою свого голосу Слова подяки від директора школи
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Зірковий склад ансамблю «FREE DANCE» Танцює «Калиновий цвіт» – вокально-хореографічна композиція «Дударик»
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“Ми!” –
видання

Дрогобицької
спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 2
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Колотило Лілія (11-В)Яводчак Олександр (11-Б)

Зубрицький 
Роман (11-А)

Дяків Наталя 
(11-В)

Комарницький 
Михайло (11-А)

Тарнавецька 
Анна(11-А)

Зелінко 
Андрій (11-Б)

Грех Андрій 
(11-В)

Кондратів 
Христина(11-В)

Саприка Софія (11-Б) Паращак Роман (11-В)

Михаць 
Уляна (11-Б)

Кришталь 
Роман (11-В)

Галяк Юрій (11-А)

Кушнір 
Наталя (11-А)

Лучечко 
Василь (11-Б)

Фаранович 
Мар’яна (11-А)

Бащук 
Уляна (11-Б)

ПРЕТЕНДЕНТИ ТА ПЕРЕМОЖЦI  У НОМІНАЦІЇ «СИМПАТIЯ РОКУ-2010»

“Симпатія року - 2010”

Друге місце за результатами голосування
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