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ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ØÊ²ËÜÍÈÕ ÍÎÌ²ÍÀÖ²É
УЧЕНЬ РОКУ

Роговик Марта (11 Б)

Семеген Андріан (9 Б)

Ільницька Анна Марія (10 Б)

Тезбір Роксолана (7 В)

Домбровський Мар'ян (10 Б)

Юлія Кир'яцька (9-Б)

Хомин Ірина (10 Б)

Гулянович Юлія (9 А)

КЛАС-ЛІДЕР РОКУ

8 В клас (класний керівник

Процикевич Галина Львівна)

Процикевич Ірина (9 А)

Синківський Іоан (9 В)
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За результатами роботи у 2010-2011 навчальному
році друга школа знову серед лідерів
Робота нашого шкільного колективу, яка
проводиться за програмою виявлення та під
тримки талановитої молоді, створення умов,
необхідних для розвитку індивідуальності та
неординарних здібностей учнів, завжди дає
позитивні результати. Не став винятком і цей
навчальний рік.
Послідовно вчителі та школярі готувалися
до участі у Всеукраїнській олімпіаді з базових
дисциплін, у другому (міському) турі якої
здобули 61 призове місце (із них 9 перших,
20 других, 32 третіх місця).
У III (обласному) турі учні другої школи
посіли 7 призових місць: Гулянович Юлія
(9 А) третє місце з правознавства, Синківський
Іоан (9 В) III місце з фізики, Домбровський
Мар’ян (10 Б) III місце з основ економіки,
Семеген Андріан (9 Б) I місце з німецької мови,
Миджин Марта (9 В) і Хомин Ірина (10 Б) II
місце з німецької мови, Ільницька Анна Марія
(10 Б) III місце з німецької мови.
Троє учнів представляло Львівську область
у заключному (всеукраїнському) турі олімпі
ади з німецької мови. Семеген Андріан (9 Б)
виборов тут I місце, а Хомин Ірина (10 Б)
друге. Семеген Андріан став претендентом на
здобуття Президентської стипендії.
У другому етапі Міжнародного конкурсу з
української мови ім. Петра Яцика наші школярі
зайняли 2 третіх місця ( Роговик Марта (11 Б)
і Михайлюк Софія (4 Б)).
Учні школи брали участь у найрізнома
нітніших конкурсах. Так, у Міжнародному
мовно літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді ім. Т. Шевченка школярі
Савчак Роман (6 Б) і Матківська Марія (7 В)
зайняли відповідно II і III місця. У конкурсі
творчих робіт на тему «Яку професію ти б
хотів обрати, щоб Дрогобич з нами будувати»
учениця 10 А класу Мазур Галина виборола
III місце. Два III місця ми здобули і в конкурсі
на кращий учнівський твір з нагоди відзна
чення 68 річниці УПА. Тут відзначилися Ірина
Процикевич (9 А) і Марта Стецко (11 Б). У
загальноміському конкурсі читців творів Лесі

Українки і Тараса Шевченка II місце посіла
учениця 1 Б класу Галинка Іванишин. Юні
актори нашої школи отримали відзнаки і
на міському конкурсі «Щоб душа до душі
промовляла», присвяченого 140 річчю з дня
народженняЛесі Українки: третьокласниця
Юліана Малиш була відзначена у номінації
«За емоційність виконання поетичного твору»,
а актори шкільного театру «Зорина» (керів
ники Й.М.Карпін та І.М.Качмарик) отримали
перемогу у номінації «За яскравий сценічний
колорит вистави та цікаві мізансцени».
Велика кількість школярів була задіяна у
шкільній та міській спортивних спартакіадах.
Нагадаємо призові місця, які команда школи
здобула у міських змаганнях: I місце баскет
бол (хлопці), II місце баскетбол (дівчата), I
місце шахи, I та III місця турнір «Шкіряний
м’яч», III місце «Козацькі забави», I місце
«Старти надій».
Вихованці гуртка технічної творчості (ке
рівник Л. М. Гаврилюк) у цьому навчальному
році вибороли три золотих, дві срібних та дві
бронзових медалі на змаганнях з кордового та
трасового моделізму.
Зросла професійна майстерність зразкового
ансамблю пісні й танцю «Калиновий цвіт»
(кер. Колотило Л.В., Пінчак А.Д., Мурза О.І.),
ансамблю сучасного танцю «Free Dance» (кер.
Карпін Й.М.). В обласному фестивалі дитячої
творчості «Різдвяні канікули» старша група
ансамблю «Free Dance» посіла ІІ місце.
Учні школи були активними учасниками
різноманітних конкурсів з образотворчого
мистецтва. Так, Ваків Марта (4 В кл.) зайняла
І місце у Міжнародному конкурсі «Світ в очах
наймолодших», а у конкурсі малюнка, при
свяченого 197 ій річниці від дня народження
Т.Шевченка, І та ІІI місця зайняли Оксана
Дудник та Марта Мартишин (вч. Пашко Л.І.).
Ця ж Марта Мартишин виборола І місце у
конкурсі плакатів «Збереження та зміцнення
репродуктивного здоров’я підлітків та молоді»,
а також II місце у конкурсі малюнка «Єднаймо
ся, брати мої». На початку навчального року

проводився конкурс на краще відображення
герба Дрогобича, де вчитель Лідія Пашко і її
вихованці Вікторія Мацьків, Іван Кивацький
(7 Г) та Віта Тарнавецька (7 А) посіли I місце.
Найвищі відзнаки наші учні Вікторія Мацьків
(7 Г), Наталя Лобода, Марія Матківська та
Вероніка Думало (7 В) здобули і в конкурсі
художніх листівок «Великодні передзвони».
Традиційним стало проведення шкільних
дебатів. Учень 10 Б класу Домбровський Мар’ян
став переможцем І та ІІ етапів Міжнародного
проекту «Молодь світу дебатує».
На VI Львівському обласному дитячому
фестивалі художнього перекладу вихованці
школи під керівництвом Дячок Г.О. посіли
три призові місця: Мосевич Олексій (9 Б клас)
І місце, Росоха Соломія та Матківська Марія
(7 В кл.) ІІІ м., а Процикевич Ірина (9 А кл.)
стала дипломантом зазначеного конкурсу.
У цьому навчальному році відновила
ся робота шкільного наукового товариства
«Еврика». Протягом квітня відбувся захист
науково дослідницьких робіт учнів членів
різноманітних секцій наукового товариства.
Науково дослідницькі проекти Щудло Уляни
та Городиського Богдана з 10 В класу (кер. Ми
хайлишин А.Т.) були представлені на конкурсі
проектів ІІ етапу МАНу в Львівському універ
ситеті ім. Івана Франка, а роботи Критчака
Віталія, Семегена Андріана з 9 Б кл., Мака Во
лодимира з 9 В кл. (кер. Буга Н.Л., Бурий А.Р.)
на обласній екологічній конференції «Екологія
та валеологія вибір XXI ст.».
Наші учні щорічно беруть участь у Все
українському природничому інтерактивному
конкурсі «Колосок», Міжнародному матема
тичному конкурсі «Кенгуру» та Міжнародному
фізичному конкурсі «Левеня», де теж постійно
здобувають десятки призових місць.
Усі названі вище здобутки впевнено ви
водять колектив другої школи у число лідерів
серед навчальних закладів не тільки нашого
міста, а й усієї України.
Оксана Кіліян,
заступник директора

Мар’ян Домбровський –
новий мер молоді міста Дрогобича
12 травня у загальноосвітніх навчальних закладах
нашого міста знову пройшли вибори молодіжного
мера Дрогобича. Старшокласники провели закрите
голосування, як на справжніх виборах, після цього
було підраховано усі голоси. Результати особливо
приємно вразили колектив нашої школи, адже cеред
дев’яти кандидатів переконливу перемогу здобув
учень 10 Б класу другої школи Мар'ян Домбровський.
На другому місці з розривом у тридцять голосів
опинився Ярослав Літкович, учень 16 школи, а на
третьому Діана Гординська (ЗОШ №10). До речі,
молодіжним міським головою Мар’ян Домбровський
пробував стати і минулого року. Але тоді він зайняв
лише почесне третє місце.
Що робитиме Мар'ян на посаді лідера молоді на
шого міста він чітко написав у своїй передвиборчій
програмі:
«На мою думку, варто продовжувати справи по
передніх лідерів молодіжного парламенту, і тому я зі

всіх сил намагатимуся втілити в життя наступне:
збільшити кількість дискотек;
регулярно проводити флешмоби і квести;
організовувати дискусійні клуби, де б молодь
могла обговорювати проблематичні для неї теми;
раз на місяць збирати групу добровольців, з
якими ми будемо прибирати території міста Дро
гобича;
проводити змагання з різних видів спорту,
вечори, де б кожен бажаючий підліток зміг по
казати свій талант публіці;
звертати більшу увагу на акції, спрямовані на ма
теріальну допомогу сиротинцям та малозабезпеченим
сім'ям (збір одягу, продуктів харчування та ін.);
з метою згуртування молоді проводитимемо
різні співочі та танцювальні конкурси.
Я патріот своєї Батьківщини! Я зможу відстояти
права молоді!»
Успіхів тобі, Мар'яне, у всіх починаннях!

