
На конференції обговорювалися проблеми 
віртуальних можливостей міжнародної 
співпраці шкіл, пошуку нових методик 
реалізації дво  та багатосторонніх проектів 
через програму e Twinning, проводилися 
тренінги з реалізації обмінів між школами.

Слід зазначити, що вперше працювала 
секція, на якій піднімалися проблеми 
інтеграції України в європейський простір. 
На конференцію був запрошений доктор 
наук Петро Хілкес (м. Берлін), який займається 
вивченням освітніх процесів в Україні.

Присутні акцентували увагу на необхідності 
залучення освітян України до міжнародної 

співпраці. Запропоновано VI німецько польську 
педагогічну конференцію провести у березні 
2012 року у Перемишлі та Львові. Це дасть 
можливість започаткувати співпрацю освітян 
землі Заар (Німеччина), Підкарпатського 
воєводства (Польща) та Львівщини. 

Учасники конференції відвідали Брюс
сель. 

З 28 по 30 березня в Європейській академії Оценгаузена (Німеччина) проводилася V польсько-німецька педагогічна 
конференція, на яку були запрошені начальник обласного управління освіти Михайло Брегін, директор Дрогобицької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2 Лариса Панькевич та вчитель німецької мови нашої школи Юлія Михайлишин.

НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...
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Добра школа та,
яка більш нагадує
сім’ю, ніж школу.

К. Ушинський

ВИДАННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2

Учителю необхідно постійно 
розвиватися, підвищувати власний 
професійний рівень. Для цього іс-
нують різноманітні курси, семінари, 
конкурси. Останні сприяють роз-
витку творчого мислення, лідер-
ських якостей. Конкурс «Учитель 
року» дозволяє ділитися власним 
досвідом з колегами, розширює коло 
спілкування. Для багатьох це мож-
ливість самовираження, презентація 
власних педагогічних досягнень. 
Узагальнити досвід, проявити свої 
здібності, перевірити власні можли-
вості, побачити своїх колег не тільки 
як вчителів, а й як особистостей – ось 

лише невелика частка того, що дає 
нам право говорити про необхідність 
і важливість проведення конкурсу.

Нещодавно і я мала можливість 
брати участь у конкурсі «Вчитель 
року». Три місяці очікувань, підготов-
ки, недоспані ночі... В загальному, кон-
курс був для мене дуже цікавим, але ці 
виснажливі етапи проведення... 

На І етапі члени журі вивчали та 
оцінювали матеріали. На ІІ конкур-
санти виконували практичну робо-
ту, включаючи завдання з методики 
і з практики мови, та проходили 
співбесіду, яка передбачала дискусію 
журі з конкурсантами за змістом 

проблеми, над 
якою працює 
вчитель. На ІІІ 
етапі кожен 
учасник про-
водив майстер-
клас «Я роблю 
це так» та ви-
конував пись-
мову роботу 
тривалістю до 1,5 год. У фіналі 
кожен учасник проводив урок, а 
після нього робив його самоаналіз. 
На мою думку, цей конкурс не по-
винен би так довго тривати, хоча й 
усі завдання були для мене під силу, 

чому я завдячую різним семінарам, 
курсам у Німеччині. А здобуте мною 
високе місце додає натхнення для 
подальшого вдосконалення у ви-
кладанні німецької мови.

Оксана Дяків, 
учитель німецької мови

Нещодавно пройшов обласний етап щорічного конкурсу «Учитель року», на якому 
вчитель німецької мови нашої школи Оксана Мар’янівна Дяків виборола почесне друге 
місце (до речі, розрив між першим і другим місцем становив лише 0,28%). Щиро вітаючи 
Оксану Мар’янівну із цією перемогою, ми попросили її поділитися враженнями про конкурс 
із читачами нашої газети.

Виходить з 24 травня 1997 року
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З цією метою вчителі нашої 
школи регулярно проводять не-
традиційні уроки з рольовими 
іграми, вікторинами, командними 
інтелектуальними змаганнями 
та залучають учнів до творчих 
проектів.

Та все ж найцікавішими для 
наших учнів залишаються пред-
метні тижні, протягом яких і від-
буваються найбільш захоплюючі 
мандрівки у світ іноземної мови 
чи математики, природи або іс-
торії і т. п.

З 22 по 26 листопада у нашій 
школі проходив щорічний тради-
ційний тиждень англійської мови. Кожен 
учитель англійської підготував декілька 
заходів із різними класами. 

Думаю, вам буде цікаво прочитати 
про вікторину ‘’Amazing English” та гру 
“Merry Train”, які проводилися з учнями 
10-Б, 11-Б та 6-Б класів.

Безпосередніми учасниками вікторини 
‘’Amazing English” стали учні 10-Б класу 
Романюк Ірина, Хомин Віра, Гавриляк Ма-
рія, Зінченко Тарас, Надкернична Юлія, 
Малинівська Анна та учні 11-Б класу Роговик 
Марта, Кучер Богдан, Пильо Ірина, Хома 
Марія, Куцан Андрій, Сьорак Дмитро, Котик 
Богдан. Решта учнів з цих двох класів були 
небайдужими вболівальниками.

Завдання вікторини були неваж-
кими, але цікавими, і діти захопилися 
грою настільки, що забули про втому 
від попередніх уроків. Вони згадували 
назви тварин і відповідали на питання 
географічного тесту, малювали кумедні 
малюнки-ілюстрації до прослуханої ка-
зочки і записували з пам’яті довжелезні 
речення. Без жодного слова, рухами і 
мімікою зображували задану ситуацію і 
складали оповідання з розрізаних частин, 
а на завершення ще й віршики написали. 
Їх ми теж пропонуємо вашій увазі.

I was walking through the streets, 
I was talking to the trees.
There was much light
Because the sun shone bright.

The weather was good 
And I was eating tasty food. 
In the morning I was sad
But in the evening I am glad.

(Rohovyk Marta)

When I walk I like to talk;
I see the light, it’s very bright; 
There is some food, it’s really good;
I was recently sad but now I am glad. 

(Khoma Maria and Pylyo Iryna)

Велика подяка учасникам команд та 
їх уболівальникам!

Ще один цікавий захід було проведе-
но в 6-Б класі. “Merry Train” – “Веселий 
потяг“ - повіз учнів по різних станціях: 
‘’Amusement”, “Spelling”, “Lexis”, “Code”, 
“Anagrams” and “Phonetics”. Веселий по-
тяг складався з трьох вагончиків, тобто 
учні класу поділилися на три команди, 

кожна з яких намалювала свій вагончик 
і придумала йому назву. Діти співали 
веселу пісню, а потім вирушили в подо-
рож по станціях, на кожній виконуючи 
цікаві завдання. Учні включилися в гру 
з азартом і зовсім забули, що вони пере-
бувають у школі. Школярі чудово справ-
лялися з усіма завданнями і з великою 
радістю отримували заслужені очки. 
Найактивнішими «пасажирами» були 
Савчак Роман, Курило Діана, Василюк 
Ростислав, Ворончак Іван, Дорошевич 
Настя, Андрейко Соломія, Качмар Та-
рас, Нечипір Ірина, Сурма Настя та 
Панчак Марта. Подібний урок-гра вже 
не вперше проводиться з учнями 6-Б 
класу і дітям дуже подобається дана 
форма навчання. 

Особливу вдячність висловлюю 
Діані Курило, Насті Дорошевич, 
Ростиславу Василюку і Тарасові 
Урдею за виготовлення стінгазети про 
Австралію. 

Із свого боку хочу подякувати 
учням за співпрацю і побажати їх-
ньому потягу успішної подорожі в 
Країну Знань! 

Саган Мирослава, 
учитель англійської мови

Коли учні починають вивчати іноземну мову, жоден учитель не 
може пожалітися на відсутність у них зацікавленості предметом. За-
хоплення навчальним процесом, новизна предмета, не залишають 
дітей байдужими. Завдання вчителя – досягти того, щоб цей інтерес 
залишався постійним і стійким.

Мова  це спілкування. Спілкування  це життя. 
Саме від спілкування залежить те, наскільки при
ємними і вражаючими виявляться миттєвості вашого 
життя. Якщо ви підійдете до вивчення англійської 
мови як ледачий підмайстер, який думає лише про 
те, що йому потрібно оволодіти технікою ремесла, 
щоб мати шматок хліба і плату за житло, то й сам 
процес навчання і подальше життя будуть складні 
і безрадісні.

Але є й інше дуже цікаве міркування щодо ви
вчення іноземних мов. Кажуть, що людина, яка знає 
декілька мов, проживає кілька життів. Уявляєте?! 
Кілька життів за один життєвий шлях! Наскільки 
барвистим, багатогранним, насиченим стає життя! 
Особливо, якщо ви мову вивчаєте не тільки за до
помогою підручника англійської граматики, а по
чинаєте відчувати її (звучання, мелодику, побудову 
фраз) всією своєю сутністю. Саме відчувати, а не 
“будувати фрази”.

Важливою умовою ефективності проведення  
уроків англійської мови є наявність позитивних 
емоцій. А тиждень англійської мови  це чудова 
можливість учням проявити себе, показати свої 
театральні навики. Ми намагаємося заглибити 
дітей у світ казки, проводити “брейн ринги“, 
різноманітні конкурси. Цього року ми презенту
вали казку “Попелюшка“, свято квітів (5 А клас), 
“Веселий алфавіт” (4 Б клас), брейн ринг “Люблю 
Україну“(10 А клас), конкурс на кращого покупця 
(6 В клас). Такі вистави, конкурси та ігри викликають 
не тільки підвищений інтерес до вивчення інозем
ної мови, а й допомагають дітям краще оволодіти 
“засобом ремесла“.

Модрицька Юлія, 
учитель англійської мови
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Проводячи позакласну ро
боту, вчитель прагне показати, 
що учні засвоїли з англійської 
мови за час навчання, розвивати 
пізнавальний інтерес школярів, 
формувати культуру спілкуван
ня, прищеплювати любов до 
кращих традицій та звичаїв на
роду, мова якого вивчається.

Вивчаючи тему «Тварини» 
та «Сім’я», ми з учнями про
вели свято, яке і стало сво
єрідним підсумком усього 
вивченого з теми.

До тижня англійської мови учні 
5 А та 5 Б класів підготували свято 
казки, на якому було поставлено 
казки «Ріпка» і «Лисиця та півень». 
Оригінальність костюмів можете по

бачити на фотографіях. За найкращу 
роль та найгарніший 
костюм журі у складі 
Саган М.С., Чайків
ської О.Ф., Дятко К.В. 
нагородили учнів 
англійськими книж
ками.

А оригінальність 
виконання англійської 
пісні «Old John Brown’s 
Farm» у виконанні уче
ниць Кокоєйко В., Са
бат С., Басараб В. було 
бездоганне. Учениці 

виконували англійські пісні в україн
ському вбранні.

Дика Ірина, 
учитель англійської мови
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АВС Party (Свято англійської абетки) в 3 В класі розпочалося з 
виконання веселих пісень, що характеризували літери англійського 
алфавіту. Потім учні співали інші коротенькі пісеньки англійською 
мовою, а насамкінець пройшла низка цікавих ігрових заходів із пев
ними видами завдань, де діти демонстрували свої знання і навики у 
вивченні англійської мови. За результатами проведеного свята було 
визначено ряд кращих учасників. Ними стали Юліан Росоха, Денис 
Дідик та Марта Громоцька. Титул кращого гравця здобув Юліан 
Росоха. Перечислені номінанти отримали призи та оплески.

Свято вдалося на славу. А підготували його учителі англійської 
мови Кикта О.Б. та Васильків Г.М.

Вікторина «Happy English» у 4 А класі викликала у школярів неабиякий 
інтерес, оскільки пройшла дуже весело і надзвичайно цікаво. Особливістю 
проведеного позакласного заходу була велика кількість різноманітних 
конкурсів: на кращу емблему, на краще декламування вірша, художній. 
Проводився конкурс і серед уболівальників.

Жвавий інтерес викликала в учнів низка завдань, де вони могли виявити 
свою кмітливість та вміння мислити: серед яких розгадування чайнвордів та 
кросвордів. Родзинкою дійства стала інсценізація казки «Ріпка». Маленькі 
актори дуже вдало увійшли в образи своїх казкових героїв і продемонстрували 
не тільки хорошу розмовну англійську мову, а й неабиякий артистизм. 

Наприкінці заходу були вручені медалі та призи кращим учасникам 
вікторини. Нашими номінантами стали Монастирська Аліна та Шу
рипіта Артур (кращі гравці вікторини; краща емблема також у Аліни) 
і Гаврилик Марія  найкращий читець англійського вірша.

Найкращі актори: Малий Богдан (у ролі дідуся) та Шостак Мар’яна 
(роль собаки).

Провела вікторину Кикта Оксана

Тиждень англійської мови для учнів 1 их класів був чимось не
звіданим, адже вони вивчають англійську мову лише кілька місяців. 
Учителем Романів Н.А. для  наймолодших школярів було організо
ване свято англійської пісні і поезії, на якому першачки виступали на 
сцені, вперше декламуючи англійські вірші, розповідаючи коротенькі 
діалоги. Тим, хто не виступав на сцені, а сидів у залі, сумувати теж 
не доводилось. Адже  вони співали і час від часу робили рухалки, 
супроводжуючи рухи англійськими словами.

Кульмінацією свята стала інс
ценізація казки «Три поросятка » 
учнями 7 Г класу. Гнатів Оксана, Пи
жик Віола, Білик Олеся і Кивацький 
Іван настільки артистично зіграли 
знайомих з дитинства персонажів, 
що захопленню глядачів у залі не 
було меж. Одним словом, усі  мо
лод ці ! 
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Нещодавно в нашій школі пройшов тиж
день англійської мови, активними учасника
ми якого стали і учні 8 В та 8 Г класів. Діти 
охоче підтримали ідею проведення уроку
конференції на тему «Відомі люди світу». Це 
було підсумкове узагальнення вивченого роз
ділу «Famous people of the world» у 8 класі.

Всі учні були умовно поділені на «допо
відачів» та «журналістів».

«Доповідачі» зачитували свої реферати про 
відомих людей, а «журналісти» ставили різно
манітні запитання за темами даних доповідей. 
Були тут також і колективний спів видатного 
твору групи «The Beatles»  «Yesterday», і 
демонстрація портретів учених та їх вина
ходів, і декламування віршів відомих поетів, 
а також перегляд уривку фільму «Найкращі 
голи Девіда Бекхема».

Хотілося б відзначити учнів, які ґрунтов
но підготувалися до конференції, доклали 
багато зусиль для її успішного проведення: 
Олену Романко та Роксолану Стебельську 
(8 В клас), Лілію Турчин (8 Г клас), Олену 

Євсеєнко (8 В клас), Іванну Качмар (8 Г клас), 
а також групу учнів 8 Г класу за створення 
чудового плакату.

Фіналом уроку була вікторина, яка пере
вірила знання та увагу учнів за даною темою. 
Переможцями стали учні 8 В класу.

Усі учасники конференції отримали заохо
чувальні призи  DVD  диски із англомовним 
фільмом «Подорож Лондоном».

Урок конференція  це новий вид роботи 
для учнів 8 х класів, яка допомагає їм розвивати 
пам’ять, увагу, логічне мислення, правильне ро
зуміння фактів та поданої інформації за темою.  
Вважаю, що діти успішно виконали поставлені 
перед ними завдання та почерпнули для себе 
протягом уроку багато цікавого та корисного.

Наталія Заблоцька, 
учитель англійської мови

І знову вчителі німецької мови подарували найменшим учням 
нашої школи веселе дійство  карнавал. 

Прекрасні костюми, рухливі танці, цікаві змагання і, звичайно, 
солодкі призи  все це було просто супер. 

А актори німецькомовного театру, учні старших класів Юля 
Кир’яцька, Віка Турчик, Владислав Крись, Марта Романишин, Ірина 
Лозинська, Петро Баб’як, Ілона Колотило, Марія Качмар, Віталік 

Критчак, Іванка Качмар, Надія Шумада та Ліля Стефко показали 
захоплюючу сценку. Цікаво спостерігали діти й за грою ведучих 
(чарівниці та її учениці), а також за бременськими музикантами, 
Шреком та Фіоною, відьмами, привидами і страховиськами. Де ще 
таке побачиш, як не в нас у другій школі!

Марія Касперська, 
вчитель німецької мови
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У грудні наша школа мала надзвичайну можливість взяти участь у 
новому німецько польсько українському проекті під назвою «Різдво». 
Ми, учні старших класів, провели тиждень у німецькому екологічному 
центрі Шпонс Гаус, яким керує добрий друг нашої школи п. Ганс 
Боллінгер. Задоволення принесло нам спілкування з новими друзями. 
Незважаючи на те, що всі говорили різними мовами, молоді люди зуміли 
порозумітися. Ми відвідували різні гуртки, де навчалися виготовляти 
різдвяні прикраси. Усіх дуже вразили наш виступ (а представляли ми 

український вертеп), костюми, традиційні різдвяні страви. Особливо 
незабутніми були поїздки містами Німеччини і Франції. А відвідали ми 
Страсбург, Льондау, Вісенбург, Заарбрюкен. На різдвяних ярмарках, які 
переповнював дух Різдвяних свят, ми мали змогу купити різноманітні 
різдвяні солодощі, сувеніри, подарунки. Подорож у Німеччину була 
неповторною, її всі пам’ятатимуть ще дуже довго, адже такі враження 
неможливо забути.

Мар’яна Касперська, 11-Б клас

У грудні мені знову випала можли-
вість побувати в Німеччині. Оскільки я 
вже була в Герсгаймі літом, не все для 
мене було новим. Але програма, яку 
нам підготували, була дуже цікавою. 
Кожного дня ми знайомилися з новими 
людьми (з деякими по сьогоднішній 
день контактуємо), відвідували різні ці-
каві місця, збагачувалися мовно. Також 
мені сподобалися гуртки з виготовлен-
ня різдвяних подарунків. Багато само-
робних сувенірів ми змогли привезти 
додому. Ще дуже було приємно, коли 
на фуршеті всім посмакували наші 
українські вареники. А як весело ми 
їх готували! Справді, згадати є багато 
чого... і все тільки хороше. Надзвичай-
но гарні  і приємні враження!

Наталя Шуригайло,  11 – Б клас

P.S. Не менш захоплені враження від поїздки 
висловили також Христина Червінська, Богдан 
Котик, Роман Бейзик, Ольга Рахель, Марта Стецко, 
Ігор Мак, Ілона Колотило, Настя Кучинська, Ігор 
Владика. Вибачте, що за браком газетної площі не 
можемо надрукувати всі ваші відгуки. Головне, що 
ми маємо можливість здійснювати такі мандрівки і 
представляти Європі нашу неповторну Україну.

Із 12 по 17 грудня 2010 
року ми мали змогу відві
дати Німеччину. Тиждень 
перебування в іншій країні 
приніс нам безліч позитив
них емоцій та життєвого 
досвіду. Метою нашої по
їздки був інтернаціональ
ний обмін звичаями Різд
вяних свят. Свої традиції 
представляли учні Поль
щі, Німеччини та України. 
Але найбільш приємною 
частиною цього проекту 
було приготування страв, 
які є обов’язковими на 
Різдво. Звісно, що всім 
дуже сподобалися страви  
українського столу, а саме 
вареники і кутя.

Одночасно з проектом ми досить 
багато подорожували і у вільний час 
мали змогу відвідати Workshop. Над
звичайно важко передати святкову 
атмосферу, яка панувала в цей час 
у Німеччині…Особливі враження 
справили на нас святкові  ярмарки, 
де нами були придбані ласощі і різні 
сувеніри для близьких людей. Але 
всього  цього не було б без зусиль 
наших учителів і директора школи 
Панькевич Лариси Іванівни. За що й 
висловлюємо їм велику подяку.

Денека Олег, 11-Б клас
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багацько позитивних емоцій, які 
назавжди закарбувалися в нашій 
пам’яті. Згодом - поселення у «Park 
Hotel», де ми переночували і уже на 
наступний день змогли відчути себе 
трішки поляками, гуляючи старо-
винними вуличками Кракова. Перед 
нашими очима відкрилися Головний 
Ринок - найбільша у Європі міська 
площа з оригінальною шаховою 
забудовою, Колегіум Маюс, Сукен-
ніци – торгові ряди повні сувенірів 
і виробів краківських ремісників! 
А ще ми милувалися Вавельським 
пагорбом, Кафедральним собором, 
в якому проходила коронація поль-
ських королів, а також побачили 
королівські гробниці. Не зважаючи 
на досить таки холодну погоду, 
наша українська група використала 
свій час уповні: веселий сміх при 
годуванні голубів на краківських 
площах, метушня при купуванні 
сувенірів, креативні фотографії. 

Цей список можна ще продовжувати 
і продовжувати! 

Із Польщі наш автобус задав 
напрям до Праги. Дорога тривала 
приблизно 5 годин, але час летів з 
неймовірною швидкістю, бо скучати 
чи сумувати було просто неможливо 
і недоречно! Ну ось, нарешті ми на 
місці. Красивий готель на околиці 
чеської красуні-столиці зразу сподо-
бався українським школярам. Вечерею 
також були задоволені усі, адже зразу 
після облаштування в номерах, ми 
захотіли відчути себе дегустаторами 
чеських страв. Безперечно, що знайом-
ства з її величністю Прагою чекали усі, 
тому, незважаючи на те, що довелося 
виїжджати з готелю о сьомій ранку, 
ми з бадьорим настроєм підбігали до 
автобуса і займали свої місця. А ось і 
вона - Прага! В лабіринтах маленьких 
вуличок нам вдалося зануритися у 
таємничу атмосферу старого міста: 
стародавня порохова вежа, Ставов-

ський театр, який пам’ятає ще вели-
кого Моцарта, Каролінум - перший 
Празький університет, костел Діви 
Марії перед Тином. А як нас вразила 
Старомістська площа та астрономіч-
ний годинник на ратуші з його «не-
бесною» механікою, де кожну годину 
симпатичний скелетик дзвонить у 
свій дзвіночок і у віконці зявляється 
процесія з дванадцяти апостолів… 
Далі - єврейський квартал Йозефів, 
Клементінум – історичний комплекс 
будівель у стилі бароко, Карлова 
вулиця…і, звичайно ж, Карлів міст! 
Усі поспіхом бігли, щоб загадати 
своє заповітне бажання, а хто встигне 
то й два, адже добра стара легенда 
стверджує, що тут вони обов’язково 
здійснюються! Але і це ще не все! На 
наших, уже і без того захоплених шко-
лярів, ще чекала прогулянка на кора-
блику по річці Влтаві, де усі оглядали 
місто уже з палуби корабля. Втомлені, 
але з неймовірними враженнями від 

побаченого, ми повернулися у готель, 
де пробули ще одну ніч у красуні 
Празі, а уже вранці наш курс був до 
величного і казкового Відня!

Екскурсія по Відні проходила з 
гідом, завдяки чому ми дізналися ба-
гато цікавого і пізнавального. Старо-
винні пам’ятки архітектури, вузенькі 
вулички, аромат віденської кави 
нагадали нам місто Львів.  Хочеться 
додати, що знання німецької мови, 
які дає наша рідна школа, стали усім, 
як ніколи, у пригоді. Кожен учень 
зумів з легкістю купити сувенір чи 
запитати про що-небудь пересічного 
пішохода! Тому величезне спасибі 
і Вам, Ларисо Іванівно, що налаго-
джуєте зв’язки з німецькомовними 
державами, і Вам, вчителі іноземної, 
які вкладаєте у нас стільки праці!

Після вражаючої екскурсії наша 
група здійснила переїзд у готель 
«Paprika», де ми скуштували вже угор-
ську їжу, оскільки готель розміщений 
на кордоні Австрії і Угорщини. Поза-
паковувавши сувеніри і поділившися 
враженнями від побаченого, усі піш-
ли спати, щоб набратися сил перед 
Будапештом! Серед іншого нас там 
вразив торговий центр «Campona», 
де ми мали змогу «отоваритися» угор-
ськими ласощами, модним одягом... 
Але найцікавіше було попереду, а 
саме - тропікаріум. Різні види риб, 
змій, комах, птахів, водоростей про-
сто шалено захопили наших учнів! 
Екскурсія по місту була не менш 
цікавою, оскільки школярі отримали 
унікальну можливість побачити каз-
ковий, неперевершений, неймовір-
ний і зачаровуючий Будапешт! Зна-
йомство з Угорщиною завершилося 
відвідинами аквапарку, після якого 
ми, на превеликий жаль, змушені 
були покидати цю красу…

Уже в четвер туристична команда 
другої школи була на Батьківщині. 
З усмішками на обличчях зустрічали 
своїх чад радісні батьки, щиро дяку-
ючи нашим учителькам, які, взявши 
на себе неймовірну відповідальність, 
привезли дітей такими щасливими, 
здоровими і сповненими незабутні-
ми враженнями! ДЯКУЄМО!

Леськів Анна, 10-Б клас

У період весняних канікул 
учні нашої школи мали мож-
ливість здійснити цікаву по-
дорож у світ Європи. На власні 
очі нам вдалося побачити най-
визначніші міста європейських 
держав: старовинний Краків, 
чаруючу Прагу, неймовірний 
Відень і таємничий Будапешт. 
Хочеться насамперед подякувати 
нашим дорогим учителям, які 
взяли на себе відповідальність 
за 26-ох дітей! Це Касперська 
Марія Данилівна і Дяків Оксана 
Мар’янівна, які були для нас не 
лише чудовими керівниками, а й 
хорошими друзями і порадника-
ми у будь-якій ситуації!

А починалося все так! Після 
восьмигодинної дороги у автобусі, 
яка, незважаючи на втому, все-одно 
була сповнена веселого учнівського 
сміху, ми відвідали Краківський 
аквапарк, у якому змогли не лише 
відпочити від дороги, а й отримати 
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20 го лютого 2011року у 
м. Дрогобичі відбувся зимовий 
квест, присвячений Дню рідної 
мови, який організовували 4 
молодіжні та громадські орга
нізації: «Україна жива», «Моло
діжний прорив», «Інше місто» 
та «Молодий Народний Рух 
України». Опікувалася квестом 
МГО «Україна жива». У змаганні 
взяло участь 9 команд: школи 
№1, №2, №3, №10, №14, дрого
бицька гімназія, команди під на
звами “Рукавички”, “Хуба буба” 
та представники від МО “Інше 
місто”.У надвечір’я попереднього 
дня усі команди були зібрані 
біля міської ратуші.Там капітани отримали 
конверти, в яких містилося прізвище їхнього 
інструктора, правила участі у квесті та загадка, 
після розв’язання якої команди взнали місце, 
де вже 20 го лютого о 9:00 їх чекав інструктор. 
У загальному в квесті було 12 точок, після про

ходу яких усі команди вирушали на останню 
спільну точку. Після цього підраховувалися 
результати. Через дві години усі команди зі
бралися біля ратуші, для того, щоб дізнатися, 
хто переміг. На цей раз переможцями стали 
представники школи №10, другу позицію 
здобула команда із школи №2, на декілька 

хвилин пізніше прийшла команда МО “Інше 
місто” і, відповідно, зайняла третю сходинку. 
Команда переможець мала право заходити на 
вечірку у Центр молоді безоплатно та право 
проводити наступний квест.

 Ближче ознайомлю вас із командою «Зелені 
черепашки» тобто представниками та представни
цями школи №2: Солопій О., Рахель О., Домбров
ський М., Мак І. та Шуригайло Н. Інструктором 
став Кучер Б. та його помічник Шилінг Д. «Зелені 
черепашки» посіли друге місце завдяки незлам
ному духу команди з девізом «Тільки перемога» 
та відсутності шкідливих звичок. Також хотів би 
наголосити на тому, що жоден із нас ще не мав 
досвіду участі у квестах. А це вказує на високий 
рівень знань учнів другої школи. 

Кучер Богдан, 11-Б клас

Квест (від англ. quest  пошук, пошуки пригод)  аматорське спортивно інтелектуальне змагання, осно
вою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями.

 Під час гри команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, будують 
оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні рішення і підказки. Після завершення 
чергового завдання команди переходять до виконання наступного. Перемагає команда, що виконала 
всі завдання швидше за інших.

Доброго дня, редакціє! Дякую за вашу працю над нашою 
шкільною газетою. Ми, школярі, дізнаємося багато нового 
про те, що в нас відбувається у школі або ж іще планується. 
Крім цього, газета «Ми!» дає  можливість цілком анонімно 
висловити свою думку. Отже, щиро Вам за це вдячні!

Таку людину не знайти у цілому світі чи навіть Всесвіті... Таку ж 
мудру, таку ж безпосередню, із настільки багатим внутрішнім світом.

Не знаю чому, але кожен урок такої ніби нудної фізики перетворю
ється на захоплюючий урок пізнання самого себе. З якою пристрастю і 
захопленням він викладає фізику, розповідає про винаходи й досліди! 
Слухати його уроки рівноцінне переглядові класного фільму. А ще 
цей учитель багато чого навчив мене у розумінні суто життєвих ре
чей. Своєю поведінкою, вчинками, жестами та мімікою він розкриває 
себе, показує, який є насправді. А насправді він дуже справедливий 
і чесний. Я не знаю, як про це правильніше сказати, але у ньому від
чувається внутрішня мудрість і сила. Як ви вже здогадалися, мова йде 
про Бурого Андрія Романовича. За його посмішкою приховується, 
звичайно, щось більше, важливіше і незбагненне, але це залишається 
для мене таємницею.

P.S. Андрію Романовичу, ви завжди будете загадкою, яку так цікаво 
розгадувати.

Abyss

Найкращий учитель!

Нещодавно у нашому 
місті відбулася науково
практична конференція 
«Збереження та зміцнення 
репродуктивного здоров’я 
підлітків та молоді». Найак
тивнішою учасницею цього 
заходу стала учениця 10 Б 
класу Леськів Анна, яка ви
ступила із змістовною допо
віддю «ВІЛ/СНІД  загроза 
людству».

У рамках конференції проводився конкурс соціального плакату 
«Обираю здоровий спосіб життя», перше місце в якому здобула уче
ниця цього ж класу Малинівська Анна. ЇЇ плакат називався «Шкідливі 
звички  підступні вороги людства». 

За активну участь у даній конференції наші учениці будуть наго
роджені грамотами Відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької 
міської ради.  

Сергій Живчин, соціальний педагог
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Цьогорічний чемпіонат міста з баскетболу проходив за новою системою: 
команди сильніші і, відповідно, менш зіграні виступали в різних групах. У 
так звану чемпіонську групу крім нашої школи попали команди педліцею, 
ЗОШ №16, 17, 4. Першу гру ми проводили проти команди педліцею і пере-
могли з рахунком 50 : 9. Ця гра виявилася найлегшою зі всіх. У ній вдалося 
набрати 5 очок Коці Назару (8-А), коли він реалізував трьохочковий кидок. 
Усі вболівальники аплодували і посміхалися. Проти ЗОШ №16 та №4 ігри 
були більш цікавими та інтригуючими, але і тут ми виявилися кращими, 
перемігши з рахунками 32 : 26 та 46 : 38. 

Гра проти ЗОШ № 17 виявилася надпринциповою, адже той, хто здо-
бував перемогу, ставав чемпіоном. Гра була дуже напруженою, перевага 
переходила від однієї команди до іншої, але фінальний свисток зафік-
сував перемогу СШ № 2 над ЗОШ № 17 з перевагою всього у 3 очки (37 : 
34). Найкращим гравцем матчу, як і всього турніру, став Чушак Максим, 
який здобув більшу частку очок команди. Він є беззаперечним лідером з 
баскетболу у місті Дрогобичі. Але, звісно, перемагає команда. Ось її склад: 
Чушак Максим, Пишний Василь, Третяк Василь (11-А), Мак Ігор (11-Б), 
Домбровський Мар’ян, Копилов Олег (10- Б), Козловський Дмитро (9-А), 
Коца Назарій (8-А), Ханас Остап (7-В). Є й ще один учасник - це Зап`ятко 
Остап (9-А). Йому не судилося зіграти у цьому чемпіонаті через травму, 
але душею Остап був з командою. Хотілося б похвалити всіх гравців, тому 
що кожен вніс свою частку в загальну перемогу.

На п’єдестал пошани попала і баскетбольна збірна другої школи 
серед дівчат. Здавалося, ми маємо радіти, що зайняли друге місце, але, 
на жаль, змагання виявили і багато проблем. Функціональна підго
товка дівчат залишає бажати кращого, у швидкості та часі прийняття 
рішень ми поступались, а тому і програли у фіналі ЗОШ №17. Дуже 
мало кидків завершувалися попаданням у корзину. В дівчат ще не ви
робилося почуття спортивної злості, бажання довести собі та іншим, 
що вони, якщо й не сильніші, то нічим не поступаються супернику. 
Хоча, безперечно, тішить те, що підростає нове поповнення. Однак не 
знати, чи затримаються вони в школі після дев’ятого класу.

Назвемо всіх учасників команди, яким щиро дякуємо: Миколай
ська Ольга (11 А), Касперська Мар’яна (11 Б), Кучинська Анастасія 
(10  А), Надкернична Юлія (10 Б), Василишин Анна, Німилович Діа
на, Романишин Марта (9 А), Сташко Анна (9 Г), Хлопецька Мар’яна 
(9 Б), Качмар Іванка (8 Г). Сподіваємося, що на наступний рік нам 
підкориться перше місце.

Традиційно напруженими виявилися шкільні змагання з баскетболу 
серед хлопців 8 10 класів.Чемпіоном залишилася команда 9 А класу, яка 
у фіналі переграла учнів 8 А. Але, незважаючи на кінцевий результат, 
команда хлопців 8 А класу, стала відкриттям цього чемпіонату. Вони 
показали дуже хорошу гру, і у них є явний лідер  це Коца Назар. За
вдяки його влучності і декільком кидкам із за меж стометрової лінії, 
вони переграли досвідчену команду 10 Б кл. 

А зараз назвемо склад команди переможиці 9-А класу (на фото 
зліва): Козловський Дмитро, Кобільник Владислав, Березюк Максим, 
Веселовський Віталій, Степура Юрій, Сухий Назар, Гусейнлі Аріф.

Дещо передбачувано закінчився чемпіонат у дівчат  перемогла 
команда дівчат 10-Б класу: Надкернична Юлія, Малинівська Анна, 
Романюк Ірина, Гавриляк Марія. Вони досить легко пройшли всю 
дистанцію, перемігши 9 А, 10 А та 8 Г класи. Серед 8 класів найкраще 
виступила команда 8 Г, дівчатам дещо не повезло у грі зі старшими 
класами, але враження про гру склалися хороші.

(Продовження спортивних новин на 10 стор.)



10 № 38-39 – квітень 2011 

У молодшій групі баскетбольний чемпіонат проходить завжди більш 
цікаво і несподівано, ніж у старшій віковій групі. Тут всі команди майже 
одного рівня майстерності. Але є й учні, які вирізняються з поміж інших: 
Павлюх Андрій, Іванців Андрій (6 А) , Хом’як Дмитро (7 Б), Савшак 
Микола (6 В), Судчак Тарас (7 А), Ханас Остап, Полиняк Дмитро (7 В), 
Іванішин Юрій, Свищ Богдан, Модрицький Роман (7 Г). 

Зараз простежимо шлях до фіналу: 6 А клас переміг 6 Б і 6 В кла
си; відповідно, 7 Г клас переміг 7 В у запеклій боротьбі та у доданий 
овертайм (5 хв.); у іншій парі 7 А виявився сильнішим за 7 Б клас, 
але програв все тому ж 7 Г класу.У фіналі переміг досвід та вік, а це 
було на боці 7 Г класу, хоча моментами 6 А клас нічим не поступався 
старшим.

Сподіваємося, що команда 7-Г класу на наступний рік у старшій 
віковій групі не буде новачком і аутсайдером, а зможе гідно конкуру
вати зі старшими класами. Склад переможців: Іванішин Юрій, Свищ 
Богдан, Модрицький Роман, Ілик Всеволод, Козловський Ярослав, 
Коваль Роман.

20 21 грудня проходила відкрита олімпіада з шахів серед школярів 
міст Дрогобича, Стебника, Борислава та Стрия. У змаганнях взяли 
участь 53 учасники, які були поділені на три вікові групи: 1 4класи, 
5 8 класи, 9 11 класи.

У результаті напруженої боротьби в особистому заліку серед хлопців 
1 4 класів І місце у Добоша Михайла(СШ №2  3 Б кл.), який набрав 
7 очок із 7 можливих. Серед дівчат 1  4 кл. перемогла наша Анастасія 
Марро (4 В кл.); а серед 5 8 кл. 2 місце у Ігоря Добоша (5 А кл.).

У командному заліку місця визначалися за результатами виступів 
учасників у трьох вікових групах. У результаті І місце виборола команда 
нашої школи, у доробку якої 51 очко зі 100 можливих. 2 місце у Дрого
бицької гімназії(47 очок), а 31 очко і 3 місце у команди ЗОШ № 4.

Наші переможці: Співак Микола, Петришак Олег, Слонська Юлія 
(усі 9 В клас), Ліщинський Владислав (8 В клас), Добош Ігор, Малик 
Олександр (5 А клас), Копач Василь (6 Б клас), Кузів Наталія (6 А 
клас), Добош Михайло (3 Б клас), Карпин Захар, Дудяк Іван, Грущак 
Артур, Марро Анастасія (усі 4 В клас), Мельник Вадим, Бомко Андрій 
(4 Б клас).

Спортивну сторінку веде Іван Фляга, 
учитель фізкультури

Конкурс проводить представництво 
Європейського Союзу в Україні.

Діти віком від 8 до 10 років мо-
жуть взяти участь у конкурсі малюн-
ків з призовим фондом 1000 євро, 
який організовує Європейський 
Союз на тему рівності між жінками 
та чоловіками. 

Темою цьогорічного конкурсу 
є “Жили-були дівчинка і хлопчик, 
і вони хотіли разом зробити світ 
кращим...”. 

Діти можуть надсилати свої ма
люнки до 20 травня 2011 року за адре
сою: вул. Хрещатик, 29, кв. 48, м. Київ, 
01001, Україна. Усі роботи повинні 
бути оформлені на папері формату 
А4, де малюнок розташовується з одно
го боку, а прізвище, ім’я, вік, клас та 
адреса школи з іншого. 

Міжнародний конкурс прохо-
дитиме вже п’ятий рік поспіль з 
метою підвищення обізнаності щодо 

забезпечення рівних можливостей 
для жінок і чоловіків. В одному 
тільки 2010 році у конкурсі взяло 
участь більш ніж 49000 дітей віком 
від 8 до 10 років з 61 країни світу, а 
Ольга Чумаченко, 9-річна школярка 
з міста Каховка, стала однією з пере-
можниць конкурсу. 

Представництво Європейського 
Союзу в Україні спільно з Мініс-
терством освіти і науки, молоді та 

спорту відкритим конкурсом визна-
чить 10 найкращих робіт з України, 
які будуть направлені до Брюсселя 
для участі у фіналі конкурсу з оголо-
шенням переможців у кінці червня 
цього року. 

Малюнки переможців попередніх 
конкурсів можна знайти на сайті .

Постійний URL: http://eu.prostir.ua/
competitions/246010.html

Увага! Оголошено конкурс малюнка на тему рівності між жінками та чоловіками
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Домбровський Мар’ян (10-Б) і 
Турчик Вікторія (10-А)

Щурик Олена (10-А)

Сабат Соломія (5-Б) Городиський Богдан (10-В)

Стефко Ліля (10-А)

Мосевич Олексій (9-Б)

Щурик Олена та 
Волошин Володимир (10-А)

Кучинська Анастасія (10-А)

Пісня “Тішся, дитино” на слова 
Лесі Українки прозвучала у виконанні 
Марії Гринів (4-Б) – 
керівник Орест Мурза С
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Возняк Віра (5-Б)

Хоньків Марта (10-А) 
і Попик Ілля (10-Б)

Мазур Галина (10-А)
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До 140-річчя з дня наро-
дження Лесі Українки 24 та 25 
лютого пройшов дводенний 
міський конкурс «Щоб душа 
до душі промовляла», орга-
нізатором якого став, окрім 
відділу освіти та методично-
координаційного центру, Па-
лац ДЮТ. У конкурсі брали 
участь учні 3-4 класів усіх 
шкіл міста. Передбачалися 
такі номінації: художнє чи-
тання одного з поетичних 
творів Лесі Українки, літе-
ратурні монтажі, композиції, 
присвячені Лесі Українці, та 
інсценізації дитячих творів 
поетеси.

Звичайно, організатори 
конкурсу хвилювалися: чи 
зможуть молодші школярі 
осягнути глибину дитячого 
образу Лесі Українки? Як 
сприйматимуть поетичні тво-
ри, не передбачені шкільною 
програмою?

Сумніви розвіялися вже 
з перших хвилин свята, за-
початкованого юними вико-
навцями ЗОШ №10. На сцені 
усміхнулося Сонечко, роз-
квітли Квіти, з’явилися яскраві 
Метелики. Казка «Три метели-
ки» стала найромантичнішим 
сценічним відтворенням твору 
Лесі Українки.

Цікавою режисурою, вда-
лим поєднанням тексту із му-
зичним супроводом та хорео-
графією, естетикою сценічних 
образів виділялася інсценізація 
казки «Лелія», підготовлена 
юними артистами ЗОШ №5. 
Глибокою змістовністю та ви-
сокою ідейністю запам’ятався 
літературний монтаж ЗОШ 
№1 «Вінок шани Лесі Україн-
ки», проілюстрований фото-
графіями поетеси у різні роки 
її життя. А композиція про 
дитячі роки Лесі Українки у 
виконанні учнів ЗОШ №3 вра-
зила звуковим оформленням 
виступу.

Викликала захоплення 
злагодженість виконавського 
складу ЗОШ №15, що предста-
вив інсценізацію «Як дитиною 
бувало». 

Уже першого дня журі вирішило відмовитися від визначення призових 
місць як читцям, так і учасникам інсценізацій: виступи були настільки 
яскраві, настільки горіли натхненням дитячі очі, що хотілося відзначити 
всіх! Зійшлися на тому, що усі колективи одержать відповідну номінацію. 
І все ж хочеться виділити виступ ряду виконавців.  Композиція «Лесина 
пісня» ЗОШ №4 буквально заворожила присутніх у залі. Вдале поєднання 
різноманітних сценічних форм, цікава режисура, яскраве відтворення 
національного колориту призвели до глибокого проникнення у світ ди-
тинства Лесі Українки.

Багато шкіл обрали для інсценізації казку Лесі Українки «Біда навчить», 
що приваблює своїм повчальним змістом, різнобарв’ям дійових осіб. Зда-
валося б, одні і ті ж персонажі, одні і ті ж репліки, але щоразу інсценізація 
сприймалася по-різному, що залежало від сценічного колориту, різноманіття 
мізансцен, індивідуальності виконавців.

Багатим сценічним колоритом, вдалим звуковим супроводом, схожим 
на пташиний спів, відзначився виступ ЗОШ №8, що була першою, яка 
ввела присутніх у світ птахів. 

Яскравий сценічний колорит, цікаві мізансцени привернули увагу  
в інсценізації, представленій ЗОШ №2. Розмальовані дитячі личка, 

імітація пташиних крил, декорації, які були не просто декораціями, 
а брали участь у мізансценах, – все це захоплювало від перших хви-
лин дійства, як і щира гра Катерини Кучинської у ролі Горобчика 
(Постановка отримала відзнаку у номінації “За яскравий сценічний 
колорит вистави та цікаві мізансцени”).

Вдало втілили творчий задум Лесі Українки і учні ЗОШ №9. Особливо 
привабили своєю грою, окрім Віталія Кривуца, який виконував головну 
роль, другорядні персонажі – Сорока (Іра Греськів) та Курка (Світлана 
Нагін). Щодо ЗОШ №16, то її інсценізація вдало відтворила казкову 
атмосферу твору, а сам Горобчик, роль якого виконував Ігор Бурштин, 
був найемоційнішим із усіх юних виконавців.Найбільш масовим був 
виступ ЗОШ №17, яка брала участь у трьох номінаціях.

Дуже відповідально поставилися до конкурсу і читці. І знову ж 
таки журі відмовилося від традиційного визначення місць: кожен із 

читців став переможцем відповідної номінації (Учениця 3-В класу СШ 
№2 Юліана Малиш отримала відзнаку у номінації “За емоційність 
виконання поетичного твору”).

Конкурс «Щоб душа до душі промовляла» став піднесеним поетичним 
святом, зігрітим як дитячими серцями, так і серцями дорослих, які готували 
дітей до виступу. Без натхненної кропіткої праці вчителів цей захід не став 
би тим, чим він став, і це буде відзначено відповідним наказом міського 
відділу освіти. Поруч із педагогами велику часточку своєї любові до дітей, 
до поезії, до Лесі Українки як представниці нації у ці заходи вклали і батьки. 
Вони мали можливість дивитися виступ і тішитися святом синочка чи до-
нечки, підбадьорювати лагідною посмішкою і оплесками. І це прекрасно, 
що діти, їхні вчителі та батьки спільно сплели такий яскравий вінок шани 
нашій славетній поетесі!

І трішки гірчить та радість, бо знаєш, що бракує коштів на премію-
вання дітей. Та невже нема у місті меценатів, які б хотіли долучитися до 
дитячої радості?

Калерія ЛУЦЕНКО,
методист Палацу дитячої та юнацької творчості

У інсценізації учнями нашої школи казки «Біда навчить» взяли участь юні 
актори других та четвертих класів, яких назвемо поіменно: Гоцій Олеся  (2 Б), 
Шабаліна Анна (2 Б), Каракевич Христина  (4 В),  Федишин Софія (4 В), Ваків 
Марта (4 В), Коб’якова Анна (4 В), Карабин Матвій (4 В), Кучинська Катерина 
(4 В), Мисів Марія (4 Б), Мацкевич Анастасія (4 Б), Мельник Вадим (4 Б). 
У ролі автора виступила учениця 7 Г класу Віолета Пижик. 

Керівники театру Йосиф Карпін та Ігор Качмарик висловлюють вдяч
ність колишньому актору театру «Зорина» Юрієві Галяку за високохудожнє 
гримування юних артистів, а також дякуємо вчителям трудового навчання 
та образотворчого мистецтва Наталії Веретко, Олегові Ілику і Лідії Пашко за 
пошиття костюмів та виготовлення реквізиту, класоводам Ользі Чайківській, 
Уляні Ільчишин, Любомирі Беззубовій та Тетяні Гоцій за допомогу у підборі 
акторського складу і підготовці костюмів, бібліотекареві Катерині Дятко та 
її чоловіку Вікторові Дятку за технічне сприяння.
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 7 А клас вітає свого класного керівника 
Марію Данилівну Касперську із недавнім 
Днем народження. 

 У цей світлий день від душі бажаємо Вам 
добра й любові, здоров’я і натхнення, успіхів та 
перемог. Хай здійснюються усі заповітні мрії й 
яскраво сяють ясні зорі, під якими будете щасливі. 
Хай кожна хвилина Вашого життя буде радісною і 
світлою, дарує сміх і тепло люблячих сердець.

 З любов’ю і повагою 
учні Вашого 7-А класу

Весна... Легка, прозора, тендітна і примхлива. То ледь вловима, ніжна і 
трепетна, то сумна, заплакана. Вона в перших пролісках, у чистій блакиті 
неба, а подекуди і в мелодіях срібних дощів та пухнастих сніжинках, у 
закоханих очах, в усмішці незнайомки, у п’янкому радісному передчутті. 
У кожного з нас вона своя. У ЛЮБОМИРА МИХАЙЛОВИЧА цьогорічна 
весна – ювілейна. 20 квітня йому виповнюється 70 років. Хоча це число 
поруч з іменем Любомир Гаврилюк звучить якось неприродньо.

Завжди молодий, енергійний, з посмішкою на устах, готовий допомогти 
у скрутну хвилину. Таким знають Любомира Михайловича вчителі, учні та 
їх батьки.Уявити собі другу школу без цього вчителя дуже важко, адже 44 
роки віддав їй. І всі ці роки вболівав за імідж навчального закладу, домагався, 
щоб його вихованців знали за межами Львівщини. До пізнього вечора горить 
світло у майстерні технічної творчості. Любомир Михайлович готується 
зі своїми учнями до чергових змагань з кордового і трасового моделізму. 
Його конкуренти не навчальні заклади, а станції юних техніків... 

Ювілей – це пора, коли не варто зупинятися, а десь тільки на мить 
озирнутися назад, згадати пройдений шлях, окреслити новий план і, по-
казавши його своїй незрадливій Долі, знову вирушити вперед...

Любомире Михайловичу, бажаємо Вам рівної дороги без перешкод, 
попутного вітру, сильної волі й непереможного духу, вірних друзів і 
всеперемагаючої любові. Нехай здоровиться Вам під Божим і людським 
благословенням. З роси і води на добру сотню літ!

  З любов’ю і повагою вся шкільна родина

Коваль Любові Петрівні

Панькевичу Петру Івановичу

Дідик Наталії Богданівні

Слюсар Тетяні Василівні

Ільчишин Уляні Юріївні

Модрицькій Юлії Орестівні

Урдей Людмилі Богданівні

Многих Вам літ!
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Ми навчаємося у згуртованому, дружньому та 
веселому 4-В. Наш класний керівник – пані Любо-
мира Беззубова. Ми гарно вчимося і беремо участь 
у  багатьох святах.

Нещодавно у нас пройшли вечорниці. Ролі пев-
них персонажів ми отримали відповідно до наших 
характерів. Сценарій усім дуже сподобався. Слова 
вчили старанно і легко. Пан Йосиф Карпін – вчитель 
хореографії - погодився нам допомогти з танця-
ми, а вчитель музики пан Орест Мурза оформив  
вечорниці музично. При цьому ми вивчили нові 
танці та пісні.

Всі були одягнені в українські строї. Пані Любо-
мира принесла старовинний посуд. Свято відбулося 
в українській традиції, за що дякуємо і вчителям, і 
любим мамам.

Наступне свято було присвячене Лесі Українці. 
Учні нашого класу разом з учнями інших класів 
підготували інсценізацію казки «Біда навчить». Ре-
жисерами і постановниками вистави був пан Йосиф 
Карпін та пан Ігор Качмарик. Дуже сподобалося бути 
акторами. Нас по-справжньому гримували, кожен мав 
свій сценічний костюм.  А виступали ми перед учнями 
молодших та старших класів й у міському Будинку 
школяра. Вистава проходила у хвилюючій атмосфері. 
Ми навчилися організованості, чіткому декламуван-
ню, вмінню виступати перед глядачами.

Дякуємо нашим учителям за цікаве навчання 
у школі.

Анна Коб’якова

Наш край має багато славетних письменників. 
Серед них – відомі на весь світ Іван Франко, Тарас 
Шевченко та Леся Українка. У лютому в нашій 
школі проводилися урочистості, присвячені Лесиній 
творчості. Наш клас теж долучився до святкувань і 
підготував виступ про життєвий та творчий шлях 
поетеси. Ми були вражені мужністю, з якою Леся 
Українка усе своє життя боролася з тяжкою хворобою і 
при цьому писала такі чудові вірші. Це нам допомогла 
помітити наша вчителька пані Любомира.

Сподіваємося, що гарна традиція вшановувати 
творчість поетів і героїв буде продовжуватися у 
нашій школі.

Данило Сурма 

Україна… Край краси і тяжкої недолі, край з 
багатою історією і радісним народом.

Нелегка доля судилася Україні. Проте не здава-
лися українці і йшли у бій, бо не можна знищити 
народ, у серці якого живе збережене його предками 
невгасиме полум’я любові до рідної землі, заради 
щастя й волі Батьківщини!

Я мрію і вірю, що через декілька років, коли 
наше покоління буде міцно стояти на ногах, Україна 
стане наймогутнішою, бо саме нам будувати нову 
Україну. Наш обов’язок – відродити Україну для 
злагоди і щастя.

Життя в Україні – це не тільки велика честь, а й 
велика відповідальність. Адже ми продовжувачі пре-
красних і величних традицій наших попередників і 
творці майбутнього України.

І я пишаюся тим, що я – Українець!
Ігор Паращук 

Україна – це держава, в якій я народилася, живу і 
навчаюся. Це держава, яку я люблю. Так, я - Українка! 
Я пишаюся цим!

Ми в школі організували свята до днів наро-
дження Тараса Шевченка та Лесі Українки. Коли 
ми готувалися до участі у них, то дізналися бага-

то нового,  відкрили 
для себе цих відомих 
українських поетів. 
Я пишаюся тим, що 
такі люди жили у моїй 
країні.

Так, я можу ска-
зати з впевненістю і 
гордістю: «Я – україн-
ка, і я цьому рада». Як 
співається у пісні: «Це 
край, де я родилась і 
живу, де все для мене 
рідне, небайдуже».

Мар’яна 
Панасть 

Ми, учні 4-В класу, 
разом зі своєю вчи-
телькою пані Любо-
мирою і при допомозі 

вчителя музики пана Ореста до Дня рідної мови 
підготували театралізовані вечорниці. 

Метою нашого виступу було показати багатство 
української мови і красу народних звичаїв та побуту. 
Усі були одягнені в українські строї, гарно танцювали 
і співали, декламували вірші й прислів’я.

Віримо, що глядачам вистава сподобалася, адже 
ми дуже старалися.

Юлія Гайсан 

Ми – українці і справді гордимося своєю Батьків-
щиною. Це наш край, це славна Україна.

Ой, не раз там, де схід сонця,
Грали сурми бойові! 
Там життя і кров віддали
Запорозькі козаки.
Україну рятували
Від ворожої руки.

Вам, рідним, наш низький уклін. Виростемо ми 
розумними й сильними, душею чистими і серцем віль-
ними, горді за Вас, за нашу історію, за Україну.

Христина Каракевич 
(Комп’ютерний набір сторінки – Данило Сурма)

Справжніми любителями природи стали учні 2 А і 2 В класів, готуючись до 
проекту «Пернаті друзі».

Яка пташка, де мостить гніздо, чим любить поласувати  ось головні запитання 
для пошукової роботи, які стояли перед учнями. Прислів’я, загадки, легенди про 
пташок, кросворди шукали по групах. А на завершення проекту  чудове свято
казка «Незвичайні пригоди у лісі».
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4 лютого у нашій школі відбулося пісенно-театралізоване шоу «Хочу стати 
зіркою». Свою акторську майстерність і вокальні здібності демонстрували учні 
7-8 класів. Це шоу ставило перед собою мету виявити якомога більше таланови-
тих учнів, і сподівання наші були перевершені. Ми відкрили для себе дуже багато 
нових талантів. А свої перші зірочки отримали учні:  Ліщинський Влас (8-В), 
Аксиневич Женя (8-В), Гуска Жанна (8-Б), Качмар Іванка (8-Г). А найяскравіше 
засяяла зірочка Пижик Віолети (7-Г), яка здивувала усіх своїми чудовими вокаль-
ними здібностями. 

Надзвичайно приємним сюрпризом для всіх присутніх у залі став виступ нашого 
відомого соліста, а сьогодні студента Дрогобицького механічного технікуму Івана 
Качмара, який виконав дві пісні на власні музику і вірші, чим розкрив для нас нові 
грані свого таланту.

Сподіваємося, що це шоу стане традиційним у другій школі і щороку запалюватиме 
нові все яскравіші зірочки. 

Наталія Романів, 
організатор свята
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Драган Віталій
 Як же цікаво вчитись у школі! 

17 березня 2-Б клас представляв 
проект «Вуха, лапи, хвіст». Ми го-
тувалися заздалегідь: збирали ін-
формацію, вчили вірші, підбирали 
загадки, смішинки про наших до-
машніх улюбленців. А ще почали 
уважніше спостерігати за ними. Я, 
наприклад, з’ясував, що коти можуть 
гарно передбачати погоду, хоча не 
слухають новин і не читають їх в 
Інтернеті.

Манько Наталя
 Недавно в нашому шкільному 

житті сталася незвичайна подія. Ми, 
учні 2-Б класу, на цілий місяць за-
нурились у життя наших маленьких 
друзів: собак, папуг, рибок та кішок. 
Скільки ж я перечитала літератури, 
щоб принести щоразу однокласни-
кам якусь цікавинку!

Гоцій Олеся
 Скільки неймовірно захоплю-

ючих пригод ми почули про своїх 
чотириногих та пернатих друзів на 

захисті проекту. Крім того фото-
графії, малюнки домашніх тварин, 
розповіді про них прикрасили наш 
кабінет. Не вірите? Тож завітайте 
до нас і неодмінно у цьому пере-
конаєтеся.

Магур Юліан
Мій улюбленець – це пес Джек. 

На захисті проекту я читав про нього 
вірш, загадки, смішинки. Ще ми 
розіграли про домашніх тварин 
сценку на німецькій мові. А далі 
всі із задоволенням співали пісню 
«Котяче весілля».

Дробиняк Жанна
У день захисту проекту в класі 

зібралися батьки, вчителі та чотири 
команди учасників – Папуги, Риби, 
Собаки та Коти. Ми дізналися багато 
цікавого про породи, догляд та звички 
наших улюбленців. Найактивніші 
учасники проекту були відзначені 
грамотами та медалями, і, звичайно, усі 
отримали заслужені солодкі призи.

Шимко Микита
 Не обійшлося без допомоги бать-

ків. Вони змонтували нам фільм про 
друзів наших менших – кумедних і 
веселих. Ми побачили рибок, які 
вміють літати, різнобарвних папуг, 
котів, собак, а ще найбільший у 
світі акваріум. Уляна Юріївна про-
вела з нами різноманітні конкурси 
та ігри. 

Касперський Андрій
 Я представляв групу Риби. Крім 

нашої групи, були ще й інші: Со-
баки, Коти, Папуги. Кожна група 

розповідала про своїх 
улюбленців. Скільки ж 
було сказано цікавого 
та повчального!

Борисюк Жанна
 Я розповідала на 

захисті проекту віршик 
про домашніх тварин і 
легенду про те, навіщо 
люди приручили котів. 
А ще я дізналася, що 
папуги народжуються 
без пір’я, а риби – з 
ікри.

Рудик Олександр
 Мені дуже сподо-

балася команда Собак. 
Вони були активними, 
уважними, виразно чи-
тали напам’ять вірші, 
пояснювали приказки 

та прислів’я, розповідали легенди.
Ляховенко Анастасія

 Мені сподобалася розповідь про 
собак-рятівників. Вони шукають лю-

дей під завалами після землетрусу, 
під сніговими лавинами, рятують 
у воді.

Ревак Іван
 Чому корисно вдома тримати 

папугу? По-перше, вона прикрасить 
і звеселить вашу оселю. По-друге, 
це відносно недорого. По-третє, це 
розвиває таку рису характеру як 
відповідальність, адже без догляду 
і турботи папуга може померти. Ми 
завжди повинні відповідати за тих, 
кого приручили. 

Мишковська Юліана
 День захисту проекту був для 

нас святом. Ми навчилися любити і 
піклуватися про домашніх тварин – 
наших друзів. Проект був просто 
фантастичним!

Фединишин Соломія
Котята й песята,
Рибки і папуги.
Так гарно на проекті
Всі разом виступали.
Але коти – найкращі – 
М’якенькі і пухкенькі,
Руденькі і гладенькі,
Як діточки маленькі.

Рудик Вікторія
 Мені дуже сподобався проект 

«Вуха, лапи, хвіст». Бажаю, щоб часті-
ше проводилися такі заходи, бо вони 
приносять багато задоволення!

Ханас Юра
 Цей проект не залишив байду-

жим нікого – ні нас, ні гостей. І тепер 
ми точно знаємо – це тільки початок 
у пізнанні цікавого. До нових зустрі-
чей на наших проектах!

Відгуки учнів 2-Б класу 
зібрала і систематизувала 

класовод Уляна Ільчишин
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Наприкінці грудня 2010 року у Центрі дитячо-юнацької твор-
чості Галичини, що у Львові на вулиці Вахнянина, 29, відбувся 
традиційний фестиваль дитячої творчості «Різдвяні канікули - 
2011». І так само, вже традиційно, ансамбль сучасного танцю «FREE 
DANCE»(керівник – Йосиф Карпін) взяв у ньому участь. Взагалі, 
«Різдвяні канікули» – фестиваль з дуже широкою і різноманітною 
програмою, який відбувається щорічно, починаючи з 1998 р., а за-
раз - на шляху до набуття статусу національного. 

Ансамбль сучасного танцю «FREE DANCE» сім років був учасником 
цих цікавих зимових зустрічей у стародавньому Львові, з них п’ять разів 
привозив призи, посідаючи ІІ чи ІІІ місця серед численних іменитих 
суперників. Так сталося і цього року  старша група ансамблю у номі
нації «Естрадний танець» (вікова категорія 12 15 рр.) виборола ІІ місце, 
випередивши дуже сильних конкурентів  зразковий ансамбль танцю 
«Галичанки» Будинку школяра Шевченківського району м. Львова 
(керівник  засл. діяч культури Росії Г. Курганська). 10 січня наші ді
вчата танцювали в гала концерті, який згодом транслювало Львівське 
телебачення. Хочеться сподіватися, що «FREE DANCE» зможе втримати 
свій «бренд» і надалі.

Шкільний секретар - це людина, 
без якої неможливе життя школи. 
Секретар - практично єдина абсо-

лютно жіноча професія. Чоловіків 
тут майже не зустрінеш. До того ж 
важко знайти іншу подібну посаду, 
яка б потребувала такої зібраності 
і скрупульозності у роботі з доку-
ментацією, стільки вміння спілку-
ватися з людьми, відповідаючи на 
стандартні запитання, відбираючи 
необхідні листи, проводячи теле-
фонні переговори. Секретар є свого 
роду обличчям певної установи 
чи навчального закладу, особливо, 
якщо віддав цій посаді не один 
десяток років.

 Оксана Михайлівна Губицька 
працює секретарем другої школи 
уже більше тридцяти років. Вона є 
людиною надзвичайно скромною і 
вимогливою до себе і не дуже охоче 
дає інтерв’ю. Та все ж кореспондент-

кам нашої газети вдалося розговори-
ти пані Оксану. Тим більш для цього 
був вагомий привід, адже нещодавно 
вона відсвяткувала ювілейний день 
народження. 

– Пані Оксано, ми впевнені, 
що друга школа стала для Вас ще 
однією рідною домівкою. Чи це 
справді так? І чи не жалкуєте сьо-
годні про свій вибір?

– У другу школу я прийшла 
працювати у 1980 році. Колектив, 
у якому я працювала і працюю, змі-
нюється. Але завжди тут були люди 
цікаві, творчі, веселі, працювати з 
якими легко. Від роботи отримую 
задоволення і зовсім не жалкую про 
свій вибір.

– Знаємо, що Ваша донька вчи-
телює, а внучки навчалися в цій 

школі. Розкажіть нам, будь ласка, 
детальніше про свою сім`ю.

– Мої син і дочка закінчували 
другу школу. Дочка працює тут учи-
телем початкових класів. Дві внучки 
теж навчалися у нашій школі, зараз 
вони студентки. Оксана навчається 
у Самбірському медичному коледжі, 
Мар`яна – у Дрогобицькому коледжі 
статистики.

– Які Ваші вподобання у літе-
ратурі, кіно?

– Читати любила ще змалку. 
Люблю літературу, кіно на військову 
тематику.

– Було б цікаво дізнатися про 
Ваше дитинство і студентські 
роки.

– Дитинство - найщасливіші, 
безтурботні роки в житті кожної 
людини. Здається, що саме тоді 
були довші дні і сонечко яскравіше 
та тепліше світило. Все навкруги 
видавалося кращим, ніж тепер. 
Мої студентські роки проходили 
у Львові. Було цікаво та весело, 
навчалася у технікумі легкої про-
мисловості.

– У житті не може бути все 
ідеально. Яких позитивних змін 
побажали б собі?

– Звичайно, у житті не може 
бути все ідеально. Не все вдається, 
як бажаєш. Хочеться, щоб на жит-
тєвому шляху зустрічалося менше 
прикрощів, були здорові мої рідні, 
друзі і всім жилося краще.

Інтерв’ю взяли 
Наталія Шинкович 

та Віолета Пижик, 7 Г кл.

Розгадай кросворд
Прекрасна пора юності

(фото 1968 року)
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Наприкінці грудня впродовж 
тижня у катедрі Пресвятої Трійці 
відбувалися місії з мощами предтечі 
Івана Хрестителя, які проводили отці 
Василіяни з Києва. Що таке місії, яка 
їх мета  про це ми попросили розпо
вісти о. ієр. Себастіяна Бондаренка, 
ЧСВВ.

- Отче Себастіяне, в якому віці 
Вас зацікавило місіонерство?

 Ще відтоді, коли йшов до монас
тиря (у монастирі о.Себастіян вже 11 
років, на даний час поглиблює студії 
з журналістики у Варшавському уні
верситеті ім. Івана Вишинського). У 
місіонерстві всі священики в особли
вий спосіб проповідують Ісуса Христа, 
Його науку, яка є спасенною і вічною.

– Яка мета місій?
 Кажучи дуже просто  зробити генеральне 

прибирання у своїй душі. Місії покликані на те, 
щоби наново подивитися на своє життя, на свій 
духовний поступ, свою віру  чи розвивається 
вона, чи стає живішою, зрілішою.

– Яку структуру мають місії?
 Місії тривають вісім днів. Вони розпочи

наються у неділю і урочисто закінчуються на 
восьмий день. Тема сьогоднішніх місій  Свята 
Тайна Хрещення. Адже вони відбуваються під 
покровом Івана Хрестителя, з його мощами 
та чудотворною іконою, які виставляються на 
прилюдне почитання. Іван Хреститель особли
вий наголос ставив на покаяння і очищення від 
гріхів, і ми не говоримо на місіях про сам обряд 
хрещення. Наприклад, у понеділок розважаємо 

про нове життя, яке дається кожному, хто є охре
щений. У вівторок  про прощення гріхів, про те, 
що дуже часто ми втрачаємо цю велику ласку і 
благодать, які отримали від Господа в Хрещенні  
і наше духовне життя помирає. Тому для його 
відродження мусимо каятися і через Св. Тайну 
Сповіді відновлювати своє життя. Тема  середи  
сім’я як важлива складова нашого суспільства та 
церкви. Четвер присвячений 10 Заповідям Божим, 
п’ятниця  Церкві (Св. Тайна Хрещення робить 
нас учасниками Церкви), а в суботу роздумуємо 
над хрещенням і державотворенням. Адже тільки 
велика свідомість того, що ми є християнами, 
дозволяє розвинути і побудувати справді хрис
тиянське зріле і щасливе суспільство. І, нарешті, 
у неділю, пройшовши усю цю підготовку, всі ті, 
хто слухали науки, сповідалися, причащалися 
готуються до апогею наших місій  до відновлення 
Св. Тайни Хрещення, віднови тих обітів, які здій

снювали хресні батьки, наново усвідомлюючи, 
що ми є християни, що мусимо своє покликання 
нести гідно, достойно і розвивати всі Божі дари, 
які Господь дарував у Тайні Хрещення.

– Чи можна відбувати місії з мощами 
інших святих?

 Звичайно, адже наявність мощей взагалі 
не є обов’язковою під час місій, головне  наше 
відкрите серце до Христа і той глибокий слід, 
який дозволяємо залишити Богові у своєму 
серці. Хочу наголосити, що місії не вичер
пуються тільки Літургійними відправами та 
науками. Ми також маємо різні заходи поза 
храмом. Слово «місія» перекладається як «за
вдання», завдання поширювати науку Христа, 
проповідувати. У Дрогобичі ми мали зустрічі 
у дитячих садках, школах, зокрема, у вашій 
школі з учнями 8 9 класів, про яких склалося 
гарне враження, у лікарнях, в’язницях, з по
літичними діячами, бізнесменами.

– Як Ви вважаєте, отче Себастіяне, чи 
вдалися вам місії?

 Однозначно вдалися, але не нам, а Господу 
Богу, бо ми   священики місіонери  є лише 
знаряддям у руках Бога. Успіхом місій є те, 
що якомога більше людей, почувши заклик 
«Відкрийте двері свого серця для Христа», 
справді приходять до храму та приступають до 
Святих Тайн, які ведуть до Небесного Царства 
і до великого щастя.

– Дякуємо за інтерв’ю.
За сприяння вчителя християнської 

етики Ірини Фіголь з отцем Себастіяном 
розмовляли Ярина Шуригайло 

та Лідія Ямщикова, 8 Б кл.

30 березня у читаль
ному залі шкільної біблі
отеки відбулася зустріч із 
вихованцями дитячого 
садка «Ангелятко». Дітки 
з великим задоволенням 
слухали виступи пер
шокласників 1 Б класу 
(класовод Гоцій Т.Д.) про 
прихід весни, про приро
ду, про птахів. Бібліоте
кар Катерина Василівна 
продовжила розповідь 
про любов до природи, 
подарувала малятам 
книжечки «Журавлик» і 
«Віконечко», де є дуже багато віршиків та оповідань про природу.

Малятка з великою цікавістю слухали легенду про Ангелятко, 
яку розповіла Катерина Василівна. Потім відбулася екскурсія по 
шкільній бібліотеці. Малята та вихователі садка були дуже вдячні за 
проведений захід. 
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Послання з 33-го року
Вітер віє, завиває...
Перекотиполе
Котить, котить і не знає,
Що там дитя кволе.
Там, де земля чорноземи,
А на полях колос,
Чути, чути десь далеко
Материнський голос.
Як там гинуть чесні люди,
Долі не зазнають...
Чи то діти, чи дорослі 
Всіх в яму скидають.
Чи дожили вони віку,
Чи ще хочуть жити 
Усіх хоче неправедний 
Кат в ямі зарити...
Хай кидає, присипає,
Коли ж перестане?
Коли ж , Боже, проти нього
Україна встане?
Коли помреш? Катуєш нас.
Годі! Ми не діти.
Скинемо оце ярмо!
Досить жах терпіти!
Ми не будем, як раби,
Зносити ті муки.
Не манкурти ми, бо
Маєм дужі, сильні руки,
Маєм вільнії думки,
І у нас є воля.
Слово несемо в віки...
Ми  нащадки Ноя.
Ми, як він, бо вижили
У віки терору,
Ми, як він, бо вижили
В дні голодомору.

Мосевич Олексій, 9-Б клас

Пори року
(білий вірш)

Прийшла весна,
Та не сама!
За собою потягнула
Осінь величаву.
А зима посередині стала 
Не дала їм зійтись.
І приєдналося до неї
Літо величаве 
Не дало їм зійтись.
То ж як красуням бути?..
І поставали в коло всі:
Зима! Весна! Літо! Осінь!

Лопатень Оксана, 8 В клас

Загадка
На городі квітонька росте,
Як та красна дівонька 
Чарівна, пахуча,
Та дуже колюча. 
(Троянда)

Мова
Мово, мово калинова,
Ти багата і чудова,
Ти барвиста і співуча,
Ти красива і пахуча.
Мацкевич Анастасія, 4-Б клас

Зимовий день
А на вулиці мороз,
Ось на санках Дід Мороз,
А за ним біжить олень 
Веселощі цілий день.

Спостереження
Рано вранці на світанку
Все довкола  ожива,
Десь в гайочку на дубочку
Соловейко щебета.
Сонце лагідно голубить,
Джміль з волошки відлетів.
Вуханя в норі розбудить
Лис голодний, бо не їв.
В небі ластівки кружляють,
Віртуозні мастаки,
На льоту комах хапають,
Заздрять інші їм птахи.
Ось ведмідь з барлоги суне,
На галявину побрів,
Може, він суниць добуде,
Може, меду захотів.
Все працює, все кипить,
Лише мишка в нірці спить.
Працювала цілу ніч,
Спать лягла собі за піч.

Михайлюк Софія, 4-Б клас

Ми повстали
Ми зупинилися в лісі  така мерзлота.
Відмерзли всі пальці, болить голова.
Навколо вже спить повстанців юрба.
Повсталі за волю, за рідні поля,
Повсталі за маму, якої нема.
Яку зґвалтували і вбили вагітну,
З якої знущались й кидали камінням.
Повсталі за віру Христову,
За Божі слова!
Повсталі за батька, який без ноги,
Бо вибух її розірвав на шматки.
Повстали та стали зі зброєю в ряд
За волю, за долю, за рідний свій край.
Повстали, щоб всім на землі довести,
Що Україні віками цвісти…

Кучер Богдан, 11-Б клас

Ілюзії
Коли життя не залишає надії
І все проходить повз тебе,
Настає зоряний час для мрії
І віри непохитної в себе.
Коли здається, що вже кінець
І немає для чого жити,
Що ніколи слави вінець
Не зможе ганьбу покрити 
Просто покинь думки,
Вийди з онлайну, з контакту,
Не існуй заради гри,
Не розраховуй на милість фарту.
Впевнений у своїх силах,
Не здавайся без бою.
Кров свіжа потече по жилах,
І диво буде поруч з тобою.

Музика
Я чую голос,
Дивні звуки своєї душі...
Немов безликі істоти
Живуть вони у мені.
За подихом вітру
Летять пустелями моїх думок,
Як очікуваний дощ,
Ллються з мене краплинами нот. 
Летять, іскряться,
Аж струни палають.
Грають на почуттях,
Не згасають,
Утворюють симфонію 
симфонію серця.
Мінорну,спокійну,
Яка не здригнеться,
Наповнить силами
Водограй життя.
Ця музика  моя ...
Навіки з нею я.

Ірина Процикевич, 9-А клас

Коханому
Солодка мить 
В коханні стільки чару.
А серденько болить,
Кипить і марить...
Бо ти не тут,
Тебе нема зі мною,
Бо я не там,
Я зараз не з тобою.
«Кохаю»,  ніжно шепочу вустами,
І від розлуки, мов свіча, згоряю,
Сумую, мучусь і чекаю.
А все тому, що віддано кохаю. 

Сама
Сама  холодні обійми ночі,
Жива, та жити уже не хочу,
Іду  дороги зовсім не знаю,
Сміюсь, а сум у собі ховаю.

По бездоріжжю кудись блукаю...
Іду... Дорогу знову шукаю.
Спинюсь, гляну довкола себе.
Сама...
Як пусто скрізь без тебе.

Останній вечір
Я пам’ятаю цей останній вечір,
Коли між нами зорі розмовляли,
Коли дивились ми в одне майбутнє.
І так його ми зберегти бажали.
Я пам’ятаю цю тяжку хвилину,
Коли сумна стояла коло тебе
Й дивилася жахливими очима...
Чого ж так сумно ти глядів на мене?..

Хоньків Роксолана, 7-А клас
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Вітаємо
переможців ІІІ (обласного) туру 

Всеукраїнської олімпіади 
з правознавства

Прізвище та ім’я учня Клас Міс-
це Вчитель

Гулянович Юлія 9-А ІІІ Угрин Уляна Василівна

з фізики

Синківський Іоан 9-В ІІІ Бурий Андрій Романович

з основ економіки

Домбровський Мар’ян 10-Б ІІІ Буга Наталія Любомирівна

Переможці ІІ (міського )етапу 
Всеукраїнської олімпіади з німецької мови 

І місце
Роговик Марта
Хомин Ірина

Семеген Андріан
Євсеєнко Олена

11-Б
10-Б
9-Б
8-В

Капіца Т.І.
Капіца Т.І.
Дячок Г.О.
Джура Г.І.

ІІ місце
Домбровський Мар’ян
Ільницька Анна-Марія

Кир’яцька Юлія
Миджин Марта
Романко Олена

10-Б
10-Б
9-Б
9-В
8-В

Капіца Т.І.
Капіца Т.І.
Дяків О.М.
Дяків О.М.
Джура Г.І.

ІІІ місце
Владика Ігор

Стецко Марта
Мазур Галина

Процикевич Ірина
Гулянович Юлія
Синківський Іоан
Паньків Мирон
Береза Вікторія
Турчин Лілія

11-Б
11-Б
10-А 
9-А
9-А
9-В
9-Б
8-Г
8-Г

Джура Г.І.
Джура Г. І.

Михайлишин Ю.С.
Єршова І.Г.
Єршова І.Г.
Дяків О.М.
Дячок Г.О.

Савула М.В.
Беззубов І.В.

Переможці ІІ (міського) туру
Всеукраїнської олімпіади

з біології

Прізвище, ім’я учня Клас Міс-
це

Прізвище, ім’я та по батькові 
вчителя, який підготував учня

Огар Назарій 8-В ІІ Михайлишин Антоніна Теодорівна
Ліщинський Владислав 8-В ІІІ Михайлишин Антоніна Теодорівна

Процикевич Ірина 9-А ІІІ Панькевич Лариса Іванівна
Місько Віолета 9-Б ІІІ Михайлишин Антоніна Теодорівна

Ільницька Анна-Марія 10-Б ІІ Панькевич Лариса Іванівна
Леськів Анна 10-Б ІІ Панькевич Лариса Іванівна
Котик Богдан 11-Б ІІ Кравців Галина Олександрівна

з української мови
Тезбір Роксолана 7-В І Тезбір Світлана Орестівна
Романко Олена 8-В ІІ Процикевич Галина Львівна

Процикевич Ірина 9-А ІІ Процикевич Галина Львівна
Ільницька Анна-Марія 10-Б ІІ Лучків Леся Василівна

Пруська Соломія 8-В ІІІ Процикевич Галина Львівна
Шинкович Наталія 7-Г ІІІ Качмарик Ігор Мирославович

з християнської етики
Леськів Богдан 8-Г ІІІ Дешева Олександра Григорівна
Місько Віолета 9-Б ІІІ Фіголь Ірина Ігорівна
Щурик Олена 10-А ІІІ Дешева Олександра Григорівна

з педагогіки і психології
Кир’яцька Юлія 9-Б ІІІ Галатін Ірина Леонідівна

з географії
Тезбір Роксолана 7-В І Буга Наталія Любомирівна

Шинкович Наталія 7-Г ІІ Коваль Любов Петрівна
Стебельська Роксолана 8-В ІІІ Коваль Любов Петрівна
Ортинська Катерина 9-А ІІІ Буга Наталія Любомирівна

Бейзик Роман 10-Б ІІ Коваль Любов Петрівна
Котик Богдан 11-Б ІІІ Коваль Любов Петрівна

з основ економіки
  Синківський Іоан 9-В І Буга Наталія Любомирівна

Ортинська Катерина 9-А ІІ Буга Наталія Любомирівна
Домбровський Мар’ян 10-Б ІІ Буга Наталія Любомирівна

Мак Ігор 11-Б ІІ Буга Наталія Любомирівна
з астрономії

Репецька Ірина 11-А ІІ Черхавська Людмила Вікторівна
з фізики

Матківська Марія 7-В ІІ Черхавська Людмила Вікторівна
Євсеєнко Олена 8-В ІІІ Бурий Андрій Романович

Синківський Іоан 9-В І Бурий Андрій Романович
Критчак Віталій 9-Б ІІІ Бурий Андрій Романович

Домбровський Мар’ян 10-Б ІІІ Винарчик Лідія Максимівна
з хімії

Леськів Анна 10-Б ІІ Герман Віра Іванівна
з екології

Денека Олег 11-Б ІІІ Кравців Галина Олександрівна
з правознавства

Гулянович Юлія 9-А І Угрин Уляна Василівна
Роговик Марта 11-Б ІІІ Угрин Уляна Василівна

з математики
Савчак Роман 6-Б ІІІ Хом’якевич Віра Василівна

Варварук Маp’ян 8-Г ІІІ Хом’якевич Віра Василівна
Домбровський Маp’ян 10-Б ІІІ Хом’якевич Віра Василівна

з інформатики
Кир’яцька Юлія 9-Б ІІІ Хлопик Роман Зіновійович
Брелик Андрій 9-В ІІІ Хлопик Роман Зіновійович

Переможці ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнської олімпіади з німецької мови

Прізвище та ім’я учня Клас Міс-
це Вчитель

Семеген Андріан 9-Б І Дячок Г.О.
Миджин Марта 9-В ІІ Дяків О.М.

Хомин Ірина 10-Б ІІ Капіца Т.І.
Ільницька Анна-Марія 10-Б ІІІ Капіца Т.І.

ВІТАЄМО
переможців IV (заключного) етапу 

Всеукраїнської олімпіади з німецької мови 
та їх учителів

Прізвище та ім’я учня Клас Місце Вчитель

Семеген Андріан 9-Б І Дячок Г. О.
Хомин Ірина 10-Б ІІ Капіца Т. І.

Ільницька Анна-Марія 10-Б
IV (з розривом 
в один бал від 

третього місця)
Капіца Т. І.

МОЛОДЦІ!!!

Відповіді на кросворд, розміщений на 17 сторінці: 
1.Стеля. 2.Ледар. 3.Парта. 4.Атлас. 5.Крига. 6.Книга. 7.Дошка. 

8.Ліжко. 9.Жираф. 10.Скарб.


