
Листопад 2013 року, 
знову Майдан... За 
будь-якої можливості 
Юра був там – у сто-
лиці, в серці подій. Різ-
ними маневрами він 
намагався обдурити 
рідних і близьких,  котрі 
за нього переживали, 
що він у Києві. І ось цей 
«чорний четвер». Мені 
як колишньому клас-
ному керівникові за-
телефонували, що мій 
Юра у реанімації після 
операції. Телефоную, 
а він далі намагається 
дурити, розповідає, що 

у Львові на навчанні. Але зболений голос  продає 
його. Одне просить – не говоріть мамі.

Згодом наш випускник прийшов у школу. 
Хотіла зробити зустріч з учнями, а він запере-
чував: «Та який я герой…».

Та все ж він герой і не тільки герой, тому що 
був першим на барикадах у той скрутний для 
нашої країни час, він патріот, який любить усім 
серцем свою Батьківщину, рідний край, най-
дорожчий і наймиліший серцю. Той клаптик 
землі, що привітав його з життям, де минули 
дитячі роки, де живуть найближчі люди. Те, 
що робить Юрко, усе є для блага Батьківщини. 
Ми гордимося нашим випускником і бажаємо 
йому якнайшвидшої повної реабілітації після 
злощасного поранення на Майдані.

Щасливої тобі долі, Юрчику. Велике спасибі. 
Слава Україні! Героям слава! 

Ірина Дика, учитель англійської мови, 
класний керівник Юри Андрушкова

НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

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

К. Ушинський

ВИДАННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2
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ÍÀØ ÃÅÐÎÉ
До річниці подій на Майдані

Юра Андрушков… Хто його не знає. Кого з підлітків не запитаєш, 
усі чули про нього чи й знайомі особисто.

Народився Юрко в Дрогобичі, тут і пішов до 1-Б класу спеціалізо-
ваної школи №2. Весело проходили його дитячі роки, бо за натурою 
Юра дуже життєрадісний хлопець. А вже у старшій школі він став 
відзначатися своїм патріотичним духом. Хлопець брав участь у всіх 
заходах, які проводилися як у рідному місті, так і у Львові: ходив на 
Листопадовий чин, був одним із організаторів Параду вишиванок, 
брав участь у конкурсі юних істориків, організовував вертепи і т. п.

Після закінчення школи не було такого, щоб при найменшій нагоді 
Юра не прийшов провідати свою рідну школу, вчителів.
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БЛАГОЧИННА ВИСТАВА У СШ №2
В актовій залі СШ№2 була осо-

блива атмосфера. Вистава, з якою 5 
листопада приїхали в школу  актори 
народного театру ім. Лесі Українки 
Дрогобицького Народного дому ім. 
І.Франка, була благочинною. Кошти 
збиралися для воїнів-дрогобичан, 
котрі воюють на cході країни.

Тема вистави – шевченківська, 
адже 2014-ий – рік Тараса Шевчен-
ка в Україні. Надзвичайно акту-
альними були слова з вистави: «Та 
не однаково мені, чи будуть люди 
майбутнього збратані, чи ріки 
крові, як і сьогодні, литимуться по 
землі? Чи буде вільним слово по-
ета, чи може поетів замінять маши-
ни, які вигадуватимуть брехню?» 

Скільки обурливої брехні сьо-
годні ллють на нашу країну з воро-

жих телеканалів, скільки фейкових 
новин! Та Світло завжди перемагає 
пітьму. Зникнуть ті нікчемні по-
брехеньки, «як роса на сонці…», і 
буде вільною ненька Україна, чисті 
помислами її діти! Для допомоги 
нашим захисникам небайдужі укра-
їнські сердечка зібрали 1000 грн.

Ми вдячні акторам театру, які, 
не шкодуючи свого часу, несуть 
у світ прекрасні миті мистецтва, 
і вчителям СШ №2 за допомогу в 
організації вистави. А особливо 
учням, у чистих дитячих очах яких 
світилася віра у світле майбутнє 
України!

Алла МЕЛЬНИЧУК, 
зав. культурно-масового відділу 

Народного дому ім. І.Франка
Фото Ігоря ГРИНИКА

ПОДАРУЙ СОЛДАТУ МИКОЛАЯ
Учні СШ №2 ак-

тивно включилися 
в акції «Подаруй 
солдату Миколая» 
та «Подарунок до 
свята Миколая для 
дітей сходу».

Молодші школярі зі-
брали велику кількість 
м’яких іграшок, солодо-
щів та книжечок своїм 
ровесникам із Крама-
торська.

Учні середніх і стар-
ших класів приготували 

20 січня 2015р. стало приєм-
ною несподіванкою для членів 
Учнівської ради школи, коли вони 
разом з педагогом-організатором 
Романів Н.А. відвідали кабінет 
директора і побачили на столі 
велику кількість солодощів. Тут 
були і великі плитки шоколаду, 
і шоколадні «Миколайчики». Ви-
явилося, що це наші польські 
друзі з ліцею №12 м. Вроцлава 
провели благодійний концерт 
і за зібрані кошти придбали ці 

смаколики для всього колективу 
нашої школи. 

21 січня члени Учнівської ради 
відвідали кожен шкільний куточок 
і усі – від найменших до найстар-
ших – отримали солодкий привіт 
від наших польських колег. 

Як приємно, коли про тебе 
пам’ятають за тисячі кілометрів! 

Ми дружньо кажемо : «Дякує-
мо, наші любі друзі!!!» 

Педагог-організатор 
Н.А.Романів 

Миколай із Вроцлава

багаті подарунки від Миколая для 
воїнів АТО.

З побажаннями перемоги, миру 
і добра були відіслані воїнам листи, 
листівки, малюнки та сувеніри-обереги, 
виготовлені власноруч.

Н. А. Романів, 
педагог-організатор
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Участь учнів та вчителів Дрогобицької Участь учнів та вчителів Дрогобицької 
спеціалізованої  школи №2 у тринаціональному спеціалізованої  школи №2 у тринаціональному 

Різдвяному проекті  –  2014 у німецькому ҐерсгайміРіздвяному проекті  –  2014 у німецькому Ґерсгаймі

Протягом тижня з 7 по 13 грудня група учнів 9-10-х 
класів на чолі з учителями німецької мови та музики бра-
ла участь у тринаціональному проекті «Різдво в Європі». 
Учасниками проекту була учнівська молодь Німеччини, 
України та Польщі. Програма тижня була цікавою та на-
сиченою. Школярі активно працювали в групах над такими 
питаннями як спільності та відмінності святкування Різдва 
у Німеччині, Україні та Польщі, негативні економічні та 
екологічні наслідки передріздвяної ейфорії. Практичною 
частиною програми було виготовлення подарункових су-
венірів та представлення різдвяної кухні країн-учасників. 
Приємним доповненням до програми були поїздки на різдвяні ярмар-
ки до Сант-Венделя та Заарбрюкена, а також візит до Європейського 
парламенту у м. Стразбурзі.

Усі учасники проекту висловлюють глибоку вдячність адміністрації 
школи та п. Гансу Боллінгеру за надану їм можливість взяти участь 
у проекті. 

14 січня, на Старий Новий рік, за давнім народним звичаєм, пред-
ставники Учнівської ради школи перевтілилися у посівальників і з 
побажаннями здоров’я, щастя, добра і миру засіяли зерном кабінети 
школи. Колядники відвідали також кабінет директора, їдальню, 
бібліотеку, спортивні зали та інші шкільні приміщення.

За створений чудовий настрій посівальників щедро нагородили 
солодощами.

Нехай нам всім ведеться у Новому році!
Педагог-організатор Н.А.Романів

«СІЮ, СІЮ ПОСІВАЮ

Тридцятого січня 
в читальному залі 
шкільної бібліотеки 
відбулася зустріч із ви-
хованцями дитячого 
садочка «Ангелятко».  
Гостей школи зустрі-
чали під музику та 
гучними оплесками. 

Свято книги розпо-
чала бібліотекар шко-
ли Катерина Василівна 
Дятко. Вона розповіла 
діткам історію виник-
нення великого скарбу мудрості людства – КНИГУ. Учні 5-Б класу 
(класний керівник  -  Процикевич  Г. Л.) емоційно декламували поезії 
про книгу та про її роль у житті кожної людини. 

Наймолодші школярики з  1-Б класу (класовод - Гоцій Т. Д.), одяг-
нуті в костюми казкових героїв,  підготували віршики та загадки з 
відомих українських народних казок.  Малятка із дитячого садочка 
з захопленням їх розгадували. Дуже уважно, з великою цікавістю 
слухали дітки і дивовижну  «Легенду про Ангелятко», яку розказала 
їм Катерина Василівна. 

ШКІЛЬНУ  БІБЛІОТЕКУ  ВІДВІДАЛИ  ВИХОВАНЦІ 
ДИТЯЧОГО  САДКА  "АНГЕЛЯТКО"

 У кінці свята гості з садочка подякували бібліотекарю  школи за 
цікаве свято та тісну співпрацю з їхнім навчально-дошкільним закладом  
і подарували бібліотеці художню літературу. 

Актив бібліотеки
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6 листопада в нашій школі 
відбулося свято-конкурс «Дари 
осені». В актовому залі зібрались 
учні 5-х класів, щоб допомогти 
Королеві Осені владнати 
суперечку між героями – 
Овочами та Фруктами: хто з них 
найкорисніший, найсмачніший 
і найпотрібніший. Для цього 
конкурсантам необхідно було 

пройти три етапи конкурсу. Всі  
герої показали власну  важливість у 
презентації, мудрість у відгадуванні 
загадок та смакоту в  приготованих 
стравах. Особливо цікавим було 
вбрання конкурсантів – костюми 
з нетрадиційних матеріалів, які 
люб’язно виготовили для свята 
учениці 9-А класу. Окрасою 
конкурсу були музичні дарунки 

у виконанні Марії Крупач та 
Дениса Курила. 

Поважне журі довго 
вагалось у виборі найкращих, 
проте за результатами 
конкурсів перемогу все ж 
розділили між собою пані Слива, 
Картоплина та Яблуко, отримавши 
символічну медаль «За успіхи». 
Решта ж учасників: Груша, 

Морквина, Диня, Капустина, 
Бурякиня – були нагороджені 
заохочувальними призами.  

Наталя Веретко, 
організатор свята-конкурсу

ДАРИ ОСЕНІ

СНІД – ЗАГРОЗА ЛЮДСТВУ!
Щорічно у нашій школі відзначається Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом, який припадає на 1 грудня. 
І в цьому навчальному році відбулося ряд заходів з відзначення цієї 

дати. Традиційним для учнів 10-х класів був тренінг «Знати, щоб себе 
оберігати». Організовано і цікаво пройшла соціально-спортивна акція 
«Молодь проти СНІДу». І вперше відбулася творча акція «Мистецтво 
проти наркоманії і СНІДу». 

Сергій Живчин, соціальний педагог

Традиційно до дня боротьби зі 
снідом кафедра фізичної культури 
спільно з  соціальним педагогом 
С.В. Живчином  для учнів 8 
класів підготували і провели 
демонстраційно-спортивне свято. 
Спочатку  в актовій залі учні 8 
класів переглянули пізнавальні 
слайди та відео, присвячені 
названій проблемі, а потім 
взяли участь у гарно підібраних 
естафетах, які продемонстрували 

характер боротьби проти цієї 
хвороби. У першій  естафеті  
перемогла команда 8-Б класу. 
Звитягою 8-Б  завершилась і 
друга естафета. Третя ж була 
інтелектуальною, з потребою 
логічно вмотивованих  відповідей. 
Старалися  дві команди, але за 
швидкістю перемогу тут здобули 
учні 8-А класу.

Іван Фляга, 
вчитель фізичної культури

СНІД - ПЕРЕМОГА СПОРТОМ

Зразковий ансамбль 
сучасного естрадного 
танцю «Free Dance» 
наприкінці 2014 року 
став лауреатом І премії 
В с е у к р а ї н с ь к о г о 
фестивалю-конкурсу 
«Золотий перетин 
Львова – 2014». Дипломом 
цього фестивалю «За 
в и с о к о п р о ф е с і й н у 
плідну діяльність і 
подвижництво в галузі 
культури і мистецтва» 
нагороджений і керівник 
ансамблю Йосиф Карпін.
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У рамках тижня німецької мови для першокласників було прове-
дено лялькову виставу з інтерактивними елементами. Діти з цікавістю 
брали безпосередню участь у сюжеті вистави, спілкувалися з її героями 
німецькою мовою, розповідали їм вірші та співали пісні.

У світ інсценізованої казки «Попелюшка» нас радо запросили учні 
5-их класів, адже  відомо, що казки легко захоплюють та мотивують 
дітей будь-якого віку. 

ТИЖДЕНЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (03.10.2014 – 09.10.2014)

Гра-квест «Цікаві факти про Німеччину» мала на меті розширити 
кругозір учнів про країну та її мову, розвинути мислення, пам’ять, 
творчі здібності учнів, соціальну компетентність (уміння працюва-
ти в команді), виховувати почуття взаємодопомоги й толерантного 
ставлення до суперників. 

Учнями 9-11 класів був проведений інформативний захід «Видатні 
люди Німеччини», адже це мальовнича країна з багатими культур-
ними традиціями. Відомі на весь світ німецькі діячі культури і науки 
відігравали важливу роль у формуванні не тільки німецької, а й 
європейської культури в цілому. З цієї країни родом такі великі осо-
бистості як Ріхард Вагнер, Еріх Марія Ремарк, Зигмунд Фрейд, Йоганн 
Вольфганг Гете і багато інших. Збираючи дані для цього заходу, учні 
збагатили свої знання і світогляд. 

Вчителі німецької мови
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Із 10 по 14 листопада у стінах 
рідної другої школи був прове-
дений тиждень української  пи-
семності та мови. А перед цим, у 
неділю 9 листопада, учні та вчите-
лі взяли участь у написанні облас-
ного радіодиктанту, маючи змогу 
ще раз перевірити свої знання з 
мови. 34 роботи старшокласники 
відправили у Львів організаторам 
радіодиктанту.

Протягом тижня пройшло ба-
гато різноманітних заходів. Учні 
підготували  кросворди, плакати 
та стіннівки про мову. Тради-
ційно  вчителі ураїнської мови 
та літератури оформили про-
світницькі стіннівки «Вчимося 
говорити правильно», провели 
інформаційні та поетичні хви-

линки, у яких  знайомили дітей 
з барвами рідного слова.

Цікавий лексико-фразеологіч-
ний марафон «У пошуках скарбів 
рідної мови» підготувала і провела 
Любов Богданівна Драла з учнями 
6-Б та 6-В класів. Діти, зібравшись 
на подвір’ї школи, розділилися 
на дві команди. Отримавши за-
вдання, вони продемонстрували 
не тільки свої знання з мови, а 
й кмітливість та спритність. Усі 
активно брали участь у конкурсах 
і поверталися до школи з неабия-
ким зарядом позитиву.

У 5-Б класі (учитель – Галина 
Львівна Процикевич) відбувся 
урок «Інсценізація літературної 

казки». Попередньо  
учні отримали за-
вдання підготувати 
уривок казки, яка їм 
найбільше сподоба-
лася. Діти виріши-
ли поставити казку, 
яку не вивчають на 
уроках української 
літератури – «Про 
Білочку та Зайчика, 
веселих пустунів» 
Наталі Забіли. Саме 
тут п’ятикласники 
проявили себе і як вправні ре-
жисери, і як талановиті актори.

Алла Євстахіївна Блищак про-
вела брейн-ринг серед шести-
класників, підготувавши різно-

планові творчі завдання, а Марія 
Іванівна Киселичник підготувала 
мовознавчий турнір для восьми-
класників.

Старшокласники відвідали 
надзвичайно пізнавальний кіно-
лекторій «Олександр Довженко: 
кінопортрет на тлі епохи», який 
організував Ігор Мирославович 
Качмарик спільно із знавцем кіно-
мистецтва А. Р. Бурим.

Яскравим завершальним акор-
дом тижня  був мовно-літератур-
ний турнір між 7-Б та 7-В класами 
«Я люблю Україну», який підго-
тувала й провела Леся Василівна 
Лучків. Дух свята відчувався вже 
напередодні, адже зал був при-
крашений українською симво-
лікою, а всі учні одягнені у ви-
шиванки. Емоційного піднесення 

додавали групи підтримки обох 
класів, які не тільки вболівали за 
свою команду, а  й допомагали 
їй, даючи відповіді на питан-
ня. Учні змагалися між собою 
в мовних, музичних конкурсах, 
демонструючи  винахідливість, 
уважність та ерудицію. Надзви-
чайного азарту додавала сама 
організатор дійства – О. В. Лучків, 
яка разом з дітьми і жартувала, і 
танцювала, і співала. 

Тиждень мови завершився, але 
пізнання таємниць мови триває, 
адже мова – інтелектуальний пор-
трет народу, його душа.

Галина Процикевич,
 Ігор Качмарик, 

учителі української мови 
і літератури

Пізнаємо таємниці рідного слова
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Що для нас рідна мова? Це мова нашого 
дитинства, мова казок і пісень. Рідна мова – це 
безмежний океан, дорогоцінний скарб кожного. 

«Ти наше диво калинове!» Саме під таким 
гаслом учні початкових класів випустили 
стіннівки до Дня писемності та мови, також 
школярі декламували вірші про мову, роз-
гадували мовні шаради та кросворди, взяли 
участь у мовній вікторині. 

Між учнями третіх класів було проведено 
брейн-ринг «Юні мовознавці». З кожного 
класу була представлена команда найсиль-
ніших. Змагання було напруженим, проте 
цікавим. Всі учасники брейн-рингу отримали 
солодкі призи. 

А ще свято української мови відбулось і 
у 4-Б класі. Разом з молодшими школяриками 
четвертокласники 
вчилися не «Сміти-
ти у мові», склада-
ти вірші та загадки 
про мову, слухали 
гуморески Павла 
Глазового, малюва-
ли плакати. А най-
кращим знавцем 
рідної мови стала 
Марта Владика. 

По-особливому 
вирішили зустріти 
свято української 
писемності і мови учні 2-Б класу. Адже й 
іменинниця особлива – така співуча, солов’їна, 
багата і красива Рідна Мова. Її портрети при-
красили класну кімнату, а влучні вислови, 
цікаві загадки, вірші, шаради, анаграми зі-
бралися на «Мовній галявині». 

Під час святкування діти і гості потрапили у 
казку, зустрілись із героями Мовного Королів-
ства. Вони допомагали Королеві Мові «мирити» 
слова, розшифровувати привітання, розшукува-
ти загублені букви і слова. Не обійшлося на святі 
й без подарунків із секретом. А на завершення 
учні подарували Мові в’язанку чудових віршів. 

Одним словом – посвяткували на славу! 
Учні 2-В класу працювали над проек-

том «Бджілки». Робота над проектом – це 
розкриття можливостей кожного учня, його 
вміння проявити свої знання та здібності. 

Кожен обирав завдання за уподобаннями. 

Одні діти ставали науковцями, інші – літера-
торами чи художниками. 

На презентації проекту школярі ділилися 
зібраною інформацією та отриманими знання-
ми: розповідали цікаві факти про життя бджіл; 
демонстрували вулик з рамками та медом; 
розказували прислів’я та народні прикмети, 
пов’язані з бджільниками; декламували вірші, 
співали пісні, навіть танцювали. 

Одним словом, працювали діти, як справжні 
бджілки. Тому захист проекту пройшов цікаво 
та весело. Молодці! 

День української писемності та мови у початковій школі

29 січня 2015 року учні 9-11 класів були запрошені в актовий зал, 
де відбулося віче-реквієм пам’яті Героїв Крут.

Емоційним та змістовним був виступ учителя історії Угрин У.В. 
про події далекого 1918 року під Крутами. З сумом та болем у серці 
переглянули учні відеофільм про юних крутян, що загинули у не-
рівному бою.

Піднесено та патріотично звучала поезія про невідомого стрільця 
у виконанні учениці 10-Б класу Малиш Катерини.

Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять Героїв і минулого, і 
сьогодення, котрі віддали своє життя за волю і незалежність України.

Педагог-організатор Н.А.Романів

В о н и  в і д д а л и  с в о є  ж и т т я В о н и  в і д д а л и  с в о є  ж и т т я 
з а  Б а т ь к і в щ и н уз а  Б а т ь к і в щ и н у

В і т а є м о !В і т а є м о !
28-30 листопада 2014 року в м. Стрию 

відбулися відкриті змагання на Кубок Укра-
їни з кімнатних кордових моделей. Команда 
Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №2, до складу якої ввійшли Лоб-
ський Назар, Лобський Павло, Дудяк Іван, 
Лобода Владислав, Череватий Микола, 
виборола ІІІ місце серед областей і V- серед 
станцій юних техніків України. 

Тренер Гаврилюк Любомир Михайлович, 
суддя Здебський Анатолій Дмитрович
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№ 
з/п Прізвище та ім’я учня Клас Місце Вчитель

 з екології

1 Федуняк Роман 10-Б І Кравців Г. О.
2 Регей Ольга 10-Б ІІ Кравців Г. О.
3 Надкернична Яна 11-Б І Кравців Г. О.

з географії
1 Михайлюк Софія 8-Б ІІ Коваль Л. П.
2 Ваків Марта 8-Б ІІІ Коваль Л. П.
3 Василюк Ростислав 10-А І Коваль Л. П.
4 Федуняк Роман 10-Б ІІІ Коваль Л. П.
5 Тезбір Роксолана 11-Б І Коваль Л. П.

з біології
1 Мисів Марія 8-Б ІІ Панькевич Л. І.
2 Сурма Данило 8-В ІІ Панькевич Л. І.
3 Бараненко Вікторія 9-Б ІІІ Михайлишин А. Т.
4 Лагуш Олег 10-Б ІІІ Михайлишин А. Т.
5 Весела Ліліана 11-Б ІІІ Панькевич Л. І.

з математики
1 Максимів Микола 7-А ІІІ Романюк В. Л.
2 Савчак Роман 10-А ІІІ Хом’якевич В. В.

з української мови
1 Зубрицька Софія 7-В ІІ Лучків О. В.
2 Коб’якова Анна 8-В ІІІ Лучків О. В.
3 Михайлюк Софія 8-Б ІІІ Лучків О. В.
4 Процикевич Анастасія 9-А І Тезбір С. О.
5 Іванишин Катерина 9-А ІІ Тезбір С. О.
6 Савчак Роман 10-А ІІ Драла Л. Б.
7 Панчак Марта 10-А ІІІ Драла Л. Б
8 Тезбір Роксолана 11-Б І Тезбір С. О.
9 Лобода Наталія 11-Б ІІІ Тезбір С. О.

з фізики
1 Петрів Маркіян 7-Б ІІ Бурий А. Р.
2 Романишин Микола 8-В І Бурий А. Р.
3 Савчак  Роман 10-А І Бурий А. Р.
4 Василюк Ростислав 10-А ІІІ Бурий А. Р.
5 Тезбір Роксолана 11-Б ІІІ Черхавська Л. В.

з інформатики
1 Панчак Остап 8-В ІІ Хлопик Р. З.
2 Кокоєйко Вікторія 9-Б І Хлопик Р. З.

з німецької мови

1 Ваків Марта 8-В І Василюк С. О.
2 Михайлюк Софія 8-Б ІІ Михайлишин Ю. С.
3 Паращак Ігор 8-В ІІІ Михайлишин Ю. С.
4 Процикевич Анастасія 9-А І Василюк С. О.
5 Сабат Соломія 9-Б ІІ Василюк С. О.
6 Модрицька Анастасія 9-А ІІІ Василюк С. О.
7 Лизун Христина 9-Б ІІІ Василюк С. О.
8 Лагуш Олег 10-Б І Джура Г. І.
9 Василюк Ростислав 10-А ІІ Василюк С. О.
10 Савчак Роман 10-А ІІ Василюк С. О.
11 Панчак Марта 10-А ІІІ Василюк С. О.
12 Весела Ліліана 11-Б І Джура Г. І.
13 Тезбір Роксолана 11-Б ІІ Юрчак І. М.
14 Кобільник Тетяна 11-Б ІІ Джура Г. І.
15 Лаврик Богдан 11-Б ІІІ Джура Г. І.

Переможці ІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін

з англійської мови

1 Савчак Роман 10-А ІІ Дика І. П.
2 Лагуш Олег 10-Б ІІІ Модрицька Ю. О.

з історії
1 Панчак Остап 8-В ІІ Погорєла Г. В.
2 Процикевич Анастасія 9-А ІІІ Угрин У. В.
3 Сабат Соломія 9-Б ІІІ Угрин У. В.

з хімії
1 Качмар Тарас 10-А ІІІ Панчишак Г. Є.

з християнської етики

1 Монастирська Аліна 8-Б ІІІ Дешева О. Г.
2 Панчак Марта 10-А ІІІ Дешева О. Г.

з астрономії
1 Дем’янчик Тамара 10-А І Бурий А. Р.
2 Лагуш Олег 10-Б ІІ Бурий А. Р.
3 Зубрицький Маркіян 10-Б ІІІ Бурий А. Р.
4 Фаб’як Юлія 10-А ІІІ Бурий А. Р.
5 Весела Ліліана 11-Б І Бурий А. Р.

з інформаційних технологій
1 Думало Вероніка 11-Б ІІ Хлопик Р. З.
2 Зубрицький Маркіян 10-Б ІІІ Хлопик Р. З.

з економіки
1 Тезбір Роксолана 11-Б ІІ Іваночко О. О.

з польської мови
1 Кобільник Тетяна 11-Б І Бунь Л. З.
2 Домбровська Беата 11-Б ІІ Бунь Л. З.
3 Василюк Ростислав 10-А ІІІ Бунь Л. З.
4 Дубравський Мар’ян  9-А ІІ Бунь Л. З.
5 Модрицька Анастасія 9-А ІІІ Бунь Л. З.

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня Клас Місце Вчитель

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня Клас Предмет Міс-

це Вчитель

1 Тезбір Роксолана 11-Б українська 
мова І Тезбір С. О.

2 Іванишин Катерина 9-А українська 
мова І Тезбір С. О.

3 Савчак Роман 10-А українська 
мова ІІІ Драла Л. Б

4 Весела Ліліана 11-Б астрономія ІІ Бурий А. Р.
5 Дем’янчик Тамара 10-А астрономія ІІ Бурий А. Р.
6 Лагуш Олег 10-Б астрономія ІІІ Бурий А. Р.
7 Федуняк Роман 10-Б екологія ІІ Кравців Г. О.
8 Тезбір Роксолана 11-Б географія ІІ Коваль Л. П.
9 Романишин Микола 8-В фізика ІІ Бурий А. Р.
10 Весела Ліліана 11-Б німецька 

мова І Джура Г. І.
11 Кобільник Тетяна 11-Б німецька 

мова І Джура Г. І.
12 Савчак Роман 10-А німецька 

мова І Василюк С. О.
13 Лагуш Олег 10-Б німецька 

мова І Джура Г. І.
14 Сабат Соломія 9-Б німецька 

мова І Василюк С. О.
15 Василюк Ростислав 10-А німецька 

мова ІІ Василюк С. О.
16 Процикевич Анастасія 9-А німецька 

мова ІІ Василюк С. О.
17 Лаврик Богдан 11-Б німецька 

мова ІІІ Джура Г. І.
18 Панчак Марта 10-А німецька 

мова ІІІ Василюк С. О.
19 Лизун Христина 9-Б німецька 

мова ІІІ Василюк С. О.

Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
олімпіади з базових дисциплін



9№ 54 – березень 2015

Олександр Довженко – 
митець, громадянин і провісник

Відповідно до постанови Верховної Ради 
України від 17 вересня 2013 року № 574-VII 
«Про відзначення 120-річчя з дня народжен-
ня Олександра Довженка»  у Дрогобицькій 
спеціалізованій школі № 2 відбулася низка 
заходів, присвячених життю і творчості ве-
ликого митця.

У бібліотеці з ініціативи бібліотекаря 
К.В. Дятко розпочала роботу виставка ху-
дожньої літератури та періодичних видань 
«Між красою та правдою» (до 120-річчя з дня 
народження О.П. Довженка). 

Стінгазету із найяскравішими думками 
Олександра Довженка з його «Щоденника» 
виготовили учні 11–Б класу (класний керів-
ник – С.О. Тезбір).

А 13 жовтня в актовому залі школи відбувся 
кінолекторій для старшокласників «Олександр 
Довженко: кінематографічний портрет на тлі 

епохи».  Учитель україн-
ської мови і літератури 
Ігор Качмарик відкрив 
його словами відомого 
американського актора 
та режисера Чарлі Чаплі-
на: «Слов’янство поки що 
дало світові в кінемато-
графі одного великого 
митця, мислителя і поета 
– Олександра Довженка».

Далі учні почули роз-
повідь про те, як Довженко 
прийшов до кінематогра-
фа,  переглянули уривки 
з етапних Довженкових 
фільмів: «Звенигора», «Зем-
ля», «Арсенал», «Битва за 
нашу Радянську Україну», 
«Мічурін». У коментарях 
до них учитель математи-
ки, фізики і філософії, автор низки посібників 
з історії кіномистецтва Андрій Бурий розкрив 
особливості світобачення Олександра Довженка, 
трагізм його творчої долі. 

Для переважної більшості учнів це було 
перше знайомство з кінострічками видатного 
українця Довженка. Сподіваємося, що кінолек-
торій стане для школярів поштовхом до більш 

глибокого вивчення Довженкових творів, адже 
його мистецтво, попри всі ідеологічні нашару-
вання – зразок вишуканої, елітарної культури. 
Олександр Петрович мав повне право сказати 
про свою творчість: «І не Україні одній я на-
лежу. Я належу людству як художник і йому я 
служу… Мистецтво моє – мистецтво всесвітнє».

Ігор Качмарик, Андрій Бурий, 
організатори кінолекторію

(у другій школі відзначили 120-річчя з дня народження митця)

Олександр Довженко 
з дружиною Юлією Солнцевою

Учні 3-Г класу на святі «Щедра осінь урожаєм» Свято, яке готували учні 4-А класу було приурочене рідній мові. Діти 
читали вірші, розповідали легенди, відгадували загадки , співали українські 
пісні. А ще пригадали казки, прислів’я та приказки, бо саме в них передана 
мудрість нашого народу.

Мелодійна, співуча й неповторна мова ввібрала в себе духмяний запах 
рідної землі, гомін лісів, полів і рік.

Тож бережімо рідну мову, шануймо та розвиваймо, дбаймо про її 
чистоту й красу.

Це я – Україна. Я завжди у віночку.
У такому ж віночку й усі мої дочки…

У таких от вінках ми приходимо на свято.
Я буду вас вчити віночок сплітати…

Такими словами розпочалося у 4-В класі « Свято українського віночка.»
Дівчатка й хлопчики розповіли, як правильно сплітати український 

вінок, які квіти, якого кольору стрічки використовувати. З цікавістю 
слухали гості в залі розповідь про квіти - символи віри, надії, любові, 
нескореності, материнської відданості, розуму.
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Цікаво та змістовно 
пройшов тиждень ан-
глійської мови у нашій 
школі. До нього були 
залучені школярі прак-
тично всіх вікових ка-
тегорій. Так, для учнів 
початкової школи про-
демонстрували свої 
інсценізовані казки діти 
5,6,7-х класів. Була про-
ведена низка вікторин, 
уроків-конференцій у 
8, 9-х класах, а також де-
монструвалися країноз-

навчі фільми «Лондон» та «Шекспір проти 
Шекспіра». Оригінальними виявилися учні 
10-А класу, провівши уроки самоврядування 
для молодших школярів англійською мовою. 

Не оминули увагою і першокласників. 
Для них було організовано свято «Перші 
кроки англійською мовою». Ну і, звісно ж, 
завершився тиждень англійської мови кон-

курсом стіннівок, тематика яких вражала 
своєю різноманітністю. 

«English forever!» - основний девіз, який 
об’єднував усі тематичні заходи протягом 
цього тижня. Вивчайте англійську мову із 
задоволенням, адже це – мова міжнародного 
спілкування країн усього світу. 

Наталія Заблоцька, голова шкільного мето-
дичного об’єднання вчителів англійської мови 

ÒÈÆÄÅÍÜ ÀÍÃËIÉÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ (24-28.11.2014)

Ëàóðåàòàìè 
ôåñòèâàëþ «Ñóðìè 

çâèòÿãè» – 2014 
â³ä íàøî¿ øêîëè 
ñòàëè àíñàìáëü 

õëîï÷èê³â ï³ä 
êåð³âíèöòâîì 
Îðåñòà Ìóðçè, 

÷èòåöü Êàòåðèíà 
Ìàëèø (êåð³âíèê 

²ãîð Êà÷ìàðèê) òà 
Àíàñòàñ³ÿ Ïàíüê³â 

ó íîì³íàö³¿ 
«Õóäîæíÿ ãðàô³êà» 

(êåð³âíèê 
Ë³ä³ÿ Ïàøêî).

6 лютого 2015 року учні 7-х класів взяли участь в усному журналі “Юрій 
Дрогобич - наш земляк”. Школярі послухали цікаві та змістовні допо-
віді про життя і діяльність Юрія Дрогобича, які підготували Хомин Д., 
Півала Т., Ягоцький Д., Бринколович М. та Джелялова Н. У другій частині 
заходу семикласники переглянули навчальний фільм про неймовірні 
відкриття та наукові досягнення дрогобичанина Юрія Котермака. 

Мар’яна Ференц, учитель історії

У ШКОЛІ №2 ВІДЗНАЧИЛИ 565-ЛІТТЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЮРІЯ ДРОГОБИЧА
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Вчителі німецької мови другої школи мають чудо-
ві можливості для вдосконалення своєї професійної 
майстерності. З 09 по 29 листопада вчитель Марія 
Данилівна Касперська переймала досвід німецьких 
освітян  у м. Дасель (Федеральна земля Нідерзаксен).

Програмою було передбачено вивчення роботи 
гімназії, проживання в сім’ї, знайомство з традиціями і 
звичаями та визначними пам’ятками міст Німеччини.

Можливість відвідати уроки в гімназії, вивчити 
систему роботи вчителів, порівняти освіту в Україні та 
в Німеччині, навчитися багато цікавого, що хочеться 
зробити і у своїй школі – ось які можливості дає ця 
програма. А ще безперервне спілкування німецькою 
мовою, знайомство з чудовими людьми, смакування 

стравами різних кухонь (німецькою, тайландською, 
індійською, іспанською, італійською) і  незабутніми 
екскурсіями по Берліну, Гановеру, Магдебургу, 
Айнбеку та Готінгену.

М. Д. Касперська, вчитель німецької мови

У НОГУ З ЧАСОМ

Початок із золотої медалі
Традиційно,  початок навчального року для прихильників спор-

ту – це змагання  з футболу серед 5, 6, 7 класів «Шкіряний м’яч». 
Серед наших школярів найкраще виступили учні 6 класів, вони стали 
чемпіонами у своїй віковій категорії, перемагаючи у кожній грі. На 
жаль, 5  та 7 класи не доклали достатньо зусиль, щоб вийти з групи 
та боротися за нагороди.

Склад команди-чемпіона: Косован В., Ільчишин Д., Касперський А., 
Пагутяк В., Вандич С., Кіліян М., Сенечко О., Гой Б., Венгринович С., 
Науменко О., Орлов М., Свищ Д.

У загальному статистика виступу команд по місту виглядає так.
У молодшій віковій групі (учні 2004 року народження, 5 клас) взяло 

участь 11 команд, 147 учнів : ЗОШ № 1, 4, 5, 10, 11, 14, 17; СШ № 2, 7, 
16 та гімназії.

У середній віковій групі (учні 2003 року народження, 6 клас) взяло 
участь 12 команд, 141 учень. ЗОШ № 1, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 17; СШ № 2, 
7, 16 та гімназії.

У старшій віковій групі (учні 2002 року народження, 7 клас) взяло 
участь 14 команд, 165 учнів ЗОШ № 1, 4, 5, 6, 10, 11,14,15,17;18; СШ № 
2, 7, 16, та гімназії.

Результати виступу команд
     молодша група (5 кл.)           середня група (6 кл.)        старша група (7 кл.)

1 місце ЗОШ № 17;
2 місце СШ № 16;
3 місце Гімназія;

4 місце ЗОШ № 4.

1 місце СШ № 2;
2 місце ЗОШ № 11;
3 місце ЗОШ № 17;
4 місце ЗОШ № 4

1 місце ЗОШ № 1;
2 місце ЗОШ № 4;
3 місце ЗОШ № 17;

4 місце СШ № 7.

Козацькі забави
Ці змагання завжди для нашої школи є непосильним тягарем у 

боротьбі за першість міста. На жаль, не  став винятком і цей рік: ми 
взяли лише 4 місце. Зате у змаганнях справжніх чоловіків, а це - пере-
тягування канату,  ми були непереможні, не програвши жодній школі 
і очка . Загалом,  наші учасники показали досить високі результати у 
окремих видах, але недостатні для загальної перемоги. 

Склад команди: Козловський Я., Іванішин Ю. -11-А, Ханас О., По-
линяк Д., Самардак Ю., Голубов О. -11-Б, Пилипів П.-10-Б.

Срібні медалі у футболістів-старшокласників

Після молодших школярів у змаганнях з футболу брали участь 
старшокласники. У груповому турнірі наші учні посіли 1 місце, що 
вивело нас у фінал. У групі ми перемогли школи №14, 10, 11, 5, 15 і 
ліцей. У фіналі ми зустрічалися з юними футболістами гімназії. Якби 
суддя зарахував гол, який забив Юра  Іванішин, все могло б скластися 
по-іншому. А так, ми поступилися після помилок гравців 0:2, що й 
забезпечило нашій команді срібло турніру.

Знову золото
Листопад - це 

золотий місяць, 
тому наші шахісти 
і вибороли золоті 
медалі та кубок у 
загальному заліку. 
Цьогоріч змагання 
проходили за новою 
системою: команда 
проти команди(4х4). 
Наші хлопці втрати-
ли лише 2 очки  у грі 
проти ЗОШ №16 і 
ЗОШ №4, і за 2 тури до завершення змагань забезпечили собі 1 місце.

Золото здобували: Панчак Остап (7 перемог) - 8-В, Малик Олександр 
(6-1) - 9-А, Добош Ігор (6-1) - 9-А, Добош Михайло (7 перемог) - 7-Б.

Клас "Богатир"
Під впливом міських змагань «Козацькі забави» ми вирішили 

провести подібні змагання в нашій школі серед юнаків 10 - 11 кла-
сів. Дуже прикро, що відгукнулися не всі: 10-Б клас проігнорував 
цей турнір. 

У програмі змагань були такі види: метання ваги, стрибок у до-
вжину та перетягування канату. У 1 конкурсі перемогли учні 10-А 
класу: вони «наметали» на 62 метри загалом. У другому конкурсі  
«настрибали» перемогу  учні 11 – А класу. Залишався останній кон-
курс – перетягування канату. У важкій і запеклій боротьбі перемогу 
здобув 11 – А клас. У підсумку  він і посів 1 місце у змаганнях, 2 місце 
у 10 – А класу, а на почесному 3 місці опинився 11 - Б .

Сторінку веде Іван Фляга, учитель фізичної культури

СПОРТИВНІ  УСПІХИ
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28 листопада у 4-Б класі були проведені батьківські збори за темою 
«Роль батька у вихованні дитини». Збори пройшли в інтерактивній 
формі. Батьки прослухали виступ-презентацію соціального педагога 
Живчина С. В., переглянули відеоролик за даною темою, обговорили 

РОЛЬ БАТЬКА У ВИХОВАННІ ДИТИНИ 

його. Цікавими були виступи дітей, підготовлені 
класоводом Чайківською О. Ф. Із великим захоплен-
ням батьки й учні взяли участь у різноманітних 
інтерактивних іграх, проведених учителем. Духовні 
настанови прозвучали з уст отця Ярослава, батька 
учня даного класу.

Батьками не народжуються, а стають. 
Кожен дорослий повинен зайнятися влас-
ним вихованням й ідентифікувати себе 
як мати чи батько. Дитині, навіть якщо 
вона в цьому і не признається, хочеться, 
щоб у неї були щасливі мама і тато.

Батьки несуть відповідальність не 
тільки за те, щоб дитина була нагодована, 
одягнена, вміла читати і писати, але і за 
ту психологічну атмосферу, в якій вона 
розвивається. Дитина хоче бути плодом 
любові мами і тата, адже щасливі діти 
бувають тільки у щасливих батьків.

Батько несе найважливіше значення 
у розвитку дитини з самого моменту 
народження! Хоча відчуття батьківства 
до чоловіків приходить набагато пізні-
ше, ніж відчуття материнства до жінок. 
Батьки починають в повноті відчувати 
своє батьківство часто лише тоді, коли 
діти вже підросли. Є твердження, що 
поки батьківські відчуття не прокинули-
ся, краще, що може робити батько - це 
любити матір своїх дітей.

Виходячи з відмінностей материнської 
і батьківської любові, можемо визначати 
і різні ролі батьків для формування осо-
бистості в дитині.

Батько в сім’ї:
• Батько - це один з перших об’єктів, який 

відіграє роль в ранній ідентифікації ди-
тини. Саме батько допомагає усвідомити 
новонародженому його стать. Ти - дівчин-
ка! Ти - хлопчик! 

• Тато для дитини не просто рідна людина, а 
зразок чоловіка, символ мужності, чоловічого 
начала. Завдяки тій символічній функції, яку 
він виконує, батько допомагає малюкові склас-
ти уявлення про себе самого і про оточуючих. 

• Батькові властива природжена реакція у 
напрямі турботи про дружину й дітей і 

їх захисту. Саме новонароджений дуже 
сильно впливає на зміцнення інстинкту 
захисту в чоловіків. 

• Роллю тата є певний приклад поведінки, 
джерело упевненості й авторитету. Бать-
ко– уособлення дисципліни і порядку. 

• Батько - найбільш природне джерело 
знань про світ, працю і техніку. Він сприяє 
орієнтуванню на майбутню професію і 
створює соціально корисні цілі й ідеали. 
Якщо мати надає дитині можливість від-
чути інтимність людської любові, то батько 
проводить малюка по дорозі до людського 
суспільства. 

• Батько може сформувати у дитини зді-
бність до ініціативи і протистояння групо-
вому тиску. Чим більше дитина прив’язана 
до матері (в порівнянні з батьком), тим 
менш активно вона може протистояти 
агресії оточуючих. 

• Батько менше опікає дітей, надає їм більше 
самостійності, виховуючи в дитині само-
дисципліну. Цим батько заохочує процес 
відділення дитини від матері і прискорює 
адаптацію до соціальних умов. 

• Батько - єдиний герой для дитини, який 
здатен розігнати тіні і злякати будь-яке 
чудовисько. З татом у дитини пропадає 
страх. Тато - це «божество»! Тато всемогутній 
і невразливий, він може все в очах дитини. 

Якості хорошого батька
♣ батько повинен бути доступним для ма-

люка; 
♣ мати бажання і терпіння пояснювати не-

знайоме явище, предмети, досвід. 
♣ уміти хвалити за дослідження, успішну 

дію; 
♣ включеність в спільну діяльність з дитиною; 
♣ відповідальність за матеріальне забезпе-

чення потреб дітей; 
♣ обізнаність - завжди з цікавістю і участю 

стежити за зростанням дітей. 

Батько дуже сильно впливає 
на розвиток таких якостей 

у дитині як:
◙ стриманість; 
◙ неквапливість; 
◙ емоційна врівноваженість; 
◙ безтурботність; 
◙ спокій; 
◙ оптимізм; 
◙ старанність; 
◙ відповідальність.

До чого приводить безбат-
ченко, тобто коли немає зв’язку 
дитини з батьком або батько не 

виконує свої функції:
☺ Діти, які в дуже ранньому віці позбулися 

спілкування зі своїм татом, можуть бути 
надмірно агресивними в період статевого 
дозрівання. 

☺ Відчуття неповноцінності частіше присутнє 
у людей, які не мали тісного зв’язку з татом, 
навіть якщо батьки і не були в розлученні. 
Також ці люди страждають від відчуття  
беззахисності, їм властиві різні види страхів. 

☺ Недостатній досвід спілкування з батьком і 
відсутність прийнятної моделі ідентифіка-
ції ослаблюють формування батьківських 
відчуттів у хлопчика і хлопця, що часто в 
майбутньому несприятливо позначається 
на вихованні своїх власних дітей. 

☺ Дитина, що росте без батьківського авто-
ритету, як правило, недисциплінована, 
асоціальна, агресивна. 

☺ Хлопці, що виросли в сім’ї без тата можуть 
негативно ставитися до матері. У них роз-
вивається недовір’я до людей, підвищена 
тривожність. 

☺ Дівчатка, що виховуються в неповній сім’ї, 
відчувають недостатність чоловічої уваги, і 
намагаються заповнити цю потребу раннім 
вступом у статевий зв’язок  і «вішаючись» 
то на одного чоловіка, то на іншого. 

Сторінку підготував соціальний педагог
С. В. Живчин


