НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

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

К. Ушинський
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Крипта. Папа Іоан Павло ІІ кланяється мощам св. Миколая (1984 р.)
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Одна притча розповідає про те, як після створення людини в Бога
залишилося ще трохи глини. Господь запитав людину, що ще їй зліпити. «Щастя!» - відповіла та. Тоді Бог, давши глину людині в руки,
сказав: «Зліпи собі щастя сама!»
Ця притча навчає нас, що кожен у своєму житті має можливість сам
творити власне щастя. Бог шанує нашу волю, розум і вільний вибір.
Тримаючи в руках таку уявну глину, кожен із нас ставить собі запитання: «Яке щастя я повинен собі зліпити? Що для мене щастя?»
Люди розуміють щастя по-різному. Для одних – це багатство, для
інших – влада, слава; ще інші шукають його у гріховних насолодах.
Але, досягнувши свого, людина починає розуміти, що то не справжнє
щастя, а лише фальшива омана. Бо істинне щастя будується на заповіді
любові до Бога і ближнього. Така християнська любов – це не миттєві
пориви, а спосіб життя.
Творити своє щастя в християнській любові - означає бути добрим
сином чи донькою; турботливим батьком чи мамою; люблячими

чоловіком чи дружиною; старанним учнем чи студентом; вірним
приятелем, чесним працівником; ревним християнином та добрим
громадянином.
І тоді людина, хоча і втомлена тілесно, в душі відчуває Щастя, бо
має чисте сумління перед Богом, перед родиною, друзями, перед
своїм народом. Відчуття незмарнованого і плідного життя приносить
в людське серце Щастя.
Тож будуймо своє щастя на Божих заповідях, які є запорукою
Вічного Щастя у Небі.

Отець Олег Кекош, батько

Бути щасливим для мене означає бути чемним і слухняним. Я щасливий, коли всі мої рідні здорові. Я щасливий, що у мене є братик
і сестричка.
Щастя – це гуляти, бавитися, малювати, весело проводити час
з друзями. Я щасливий, коли на небі світить сонце.

Андрійко Кекош, син

А ще Андрійко почувається щасливим, коли поруч із ним є його однокласники та улюблена перша вчителька

Виступає зразковий ансамбль пісні і танцю “Калиновий цвіт” (художній керівник – Леся Колотило) – лауреат першої премії міського етапу
фестивалю “Сурми звитяги – 2010”

Читайте у наступному номері:
- враження старшокласників від чергового візиту в Німеччину
і участі у міжнародному проекті «Різдво»;
- вісті з декади англійської мови;
- новини від наших наймолодших школярів;
- бліц-інтерв’ю із вчителями-ювілярами осені-зими;
- знайомство із новим складом редколегії газети «МИ!»;
Адреса редакції:
“Ми!” –
м. Дрогобич,
видання
вул. Козловського, 17,
Дрогобицької
СШ № 2,
спеціалізованої школи
методичний кабінет
І-ІІІ ступенів № 2
(тел. 2-42-20)

Електронні адреси школи:
school_2@mаil.lviv.ua
drohobych.school2@gmail.com
Телефони:
2-03-86 (директор)
2-14-34 (секретар)

- список переможців другого туру усіх предметних олімпіад;
- поетичні спроби учениць 4-Б класу Анастасії Мацкевич
та Софії Михайлюк;
- новини спорту, гумор та багато інших цікавинок із життя
другої школи.
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