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Про найважливіші події, якими жила друга школа від червня 
по 6 грудня 2015 року, читайте в цьому номері газети.

Цього року  учням нашої шко-
ли випала надзвичайна можли-
вість взяти участь в інтернаціо-
нальному проекті «Пам’ятаємо, 
бережемо, творимо». Загалом 
учасниками проекту стали 40 ді-
тей, які працювали під керівни-
цтвом українських та польських 
викладачів. Метою проведення 
проекту було вивчення історії 
архітектурних пам’яток Дрого-
биччини, Львова та інших міст. 
Ми наполегливо готувались до 
цього цікавого заходу.

І ось 18 червня до нашої школи 
прибули учні ліцею №49 з Вар-
шави, що ознаменувало початок 
проекту. У перші хвилини зустрічі 
ми обмінялися подарунками й 
одразу стали добрими друзями. 
Після знайомства ми провели екс-
курсію по Дрогобичу, показавши 
гостям найчарівніші й найприва-
бливіші куточки міста. Важливою 
подією цього дня були відвідини 
краєзнавчого музею, де прохо-
дила фотовис-
тавка, присвя-
чена Майдану 
Гідності і його 
славній Сотні 
Героїв. Поба-
чивши фото-
графії, поляки 
відчули біль і 
страх, які пере-
жили українці 
в цей період.

Після двох 
днів проекту в 
Дрогобичі, ми 
вирушили до 
Львова. Гості з 
польської сто-
лиці були надзвичайно вражені 
красою, величністю і таємничістю 
нашого старовинного міста Лева. 
З кожним днем ми все більше й 
більше дізнавалися про культуру, 
звичаї, побут та традиції наших 
предків і водночас покращували 
знання з німецької та польської мов.

Завершальним етапом про-
екту було виготовлення та 

представлення історичних 
пам’ятників наших мрій. На-
давши волю фантастичним по-
мислам, кожен висловив свої 
думки і відчуття.

Свою роботу ми поєднували 
з активним відпочинком. Кожен 
розподіляв вільний час за влас-
ним бажанням: хтось сидів у за-
тишному кафе, а хтось прогулю-
вався вулицями старого Львова, 

насолоджуючись його красою 
і величчю.

Дні пролетіли блискавично 
швидко. Найщирішу подяку і 
найкращі побажання вислов-
люємо пану Карлу-Мартіну 
Евердінгу, який був безпосеред-

нім ініціатором цієї надзвичайно 
цікавої співпраці. 

Продовження зустрічі відбуло-
ся восени у Варшаві, а згодом - у 
Берліні. Про всі її деталі читайте 
в наступній статті.
Учні 9-10 класів, учасники проекту

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ 
«ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ÁÅÐÅÆÅÌÎ, ÒÂÎÐÈÌÎ»

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

(Продовження матеріалу  на стор. 2)
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«ПАМ’ЯТАЄМО, БЕРЕЖЕМО, ТВОРИМО»
«Пам’ятаємо, бережемо, твори-

мо» - так називався міжнародний 
проект, у якому брали участь учні 
11-их класів нашої школи та ліцеїсти 
з м. Варшави. Проект стартував 
у червні в Дрогобичі та Львові, а 
другий його етап відбувався з 14 
по 21 вересня у Варшаві та Берліні.

Ми були надзвичайно раді знову 
зустріти давніх польських друзів, з 
якими вже співпрацювали в місті 
Лева. Наша група була приємно 
здивована їхньою гостинністю під 
час зустрічі у Варшавському ліцеї. 
Обмінявшись подарунками, ми 
завели теплу розмову, згадували 
хороші моменти нашої попере-
дньої практики. Взагалі, часу для 
байдикування не було. Упродовж 
перебування в Польщі ми відвідали 
чимало пам’яток і музеїв, а саме: 
пам’ятник Невідомому Солдатові, 
«Парк Справедливих», Королівські 
лазні, місця поховань найвидатні-
ших особистостей Польщі. Окрім 

Літо – це завжди прекрасна, 
наповнена веселими пригода-
ми, улюблена пора не тільки для 
учнів, але також і для дорослих. Є 
багато можливостей для проведен-
ня літніх канікул, і однією з них є 
чудова нагода попрактикуватися 
у німецькій розмовній мові, зба-
гатитися новим досвідом, відчути 
себе самостійними та дорослими. 
Саме так провели частинку свого 
літнього відпочинку учні 7-их 
класів нашої школи,

Цьогоріч Naturfreundehaus 
„Thüringer Wald“ у Gießübel не-
подалік м. Erfurt знову приймав 
наших школярів, а також учнів 
з різних німецьких шкіл. Про-
грама перебування у літньому 
таборі була, як завжди, насиче-
ною, пізнавальною та повчаль-
ною. Діти, спілкуючись німецькою 
мовою, провели турніри з тенісу, 
футболу, спортивні змагання, 
здійснили незабутню нічну ман-

дрівку по лісі, брали ак-
тивну участь у проведенні 
свята „Neptunfest“, де також 
отримали гарні подарунки, 
майстрували човни та за-
пускали їх на воду. Дрого-
бицькі учні познайомили 
нових німецьких друзів з 
нашою рідною Україною, 
презентували свої звичаї 
та традиції, показали, який 
співучий та талановитий 
український народ. Після 
проведення українського 
вечора німецькі школярі 
ще довго наспівували «Ой, 
на горі два дубки» та «Ти ж 
мене підманула, ти ж мене 
підвела».

Раллі по місту з різними 
цікавими завданнями наші 
діти теж не скоро забудуть, 
бо всюди вони показували 
гарні результати. На згад-
ку про перебування в ні-

мецькому таборі учні виготовили 
поштові скриньки, в які кидали 
листи з побажаннями одні одним, 

а також учителям та вихователям. 
Вчителі Манько У. І 

та Дробиняк О. М.НАЙКРАЩІ КАНІКУЛИ

цього, всі проектанти здійснили 
екскурсію до Сейму Республіки 
Польща. Особливо зворушили нас 
експонати музею «Полін», при-
свяченого історії єврейського ґетто 

у Варшаві. Відвідини історичних 
пам’яток супроводжувались ви-
конанням завдань, пов’язаних із 
темою проекту.

Щовечора ми мали доволі 

часу для дозвілля. Прогулянки 
вулицями вечірньої столиці, відпо-
чинок на набережній Вісли, огляд 
«старувки» (історичної частини 
Варшави) справили на нас над-
звичайне враження.

Після чотирьох днів перебуван-
ня у Варшаві ми разом з нашими 
польськими друзями відправилися 
до Німеччини і 19 вересня прибули 
до омріяного Берліна. Першого 
дня усі побували в «Топографіч-
ному музеї терору», який відкрив 
для нас багато дотепер невідомих, 
трагічних сторінок Другої світо-
вої війни. Особливо вразив нас 
пам’ятник, присвячений закато-
ваним євреям, який розташований 
у самому центрі Берліна. Ми були 

щиро подивовані тим, як відкрито 
німецький народ визнає свою іс-
торичну провину перед людством. 
Одним із найцікавіших моментів 
перебування в столиці Німеччини 
були відвідини Берлінської стіни. 
В останній день учасники проекту 
мали чудову можливість побувати 
в Рейхстазі, з купола якого відкри-
вався чудовий вид на все місто.

Вісім днів проекту пролетіли над-
звичайно швидко. Сповнені вражень 
та емоцій ми поверталися на Батьків-
щину з думкою про те, що назавжди 
збережемо в нашій пам’яті той досвід, 
який здобули під час проекту.

Учасники проекту Ольга Регей, 
Юлія Фаб’як, Олег Лагуш, 

Роман Федуняк
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Знайомство Джорджа Фінлі 
(ротарійця, художника, колиш-
нього військового США) з нашою 
школою відбулося в 1997 році. 
Тоді, будучи почесним президен-
том «Ротарі-клубу» м. Швебіш-
Галь у Німеччині, він разом з дру-
зями-ротарійцями зібрав кошти 
для двотижневого перебування у 
німецьких школах та сім’ях два-
дцяти двох учителів німецької 
мови західних областей України. 
Серед учасників даного проекту 
була і автор цієї статті. Відтоді 
наше знайомство переросло у 

справжню тісну дружбу. Неодно-
разово Джордж був гостем другої 
школи, підтримував її матеріаль-
но. Власне з його ініціативи -  ви-
нагороджувати щорічно кращих 
знавців іноземних мов -  виникла 
ідея запровадити у школі премію 
Джорджа Фінлі. Кошти для від-
значення номінантів його премії 
Джордж виручає із продажу своїх 
власних картин. Сюжетами для 
його творів часто стають чудові 
пейзажі нашої країни, яку він уже 
досить добре знає. 

Почувши про те, що школа від-
значатиме свій 70-літній ювілей, 
Джордж Фінлі неодмінно хотів 
бути присутнім на урочистостях. 
Проте події в Україні завадили 
приїзду бажаного гостя і доброго 
друга. Та все ж, бажаючи приві-
тати весь наш колектив з ювіле-
єм, подружжя Джордж та Доріс 
Фінлі надіслали на адресу школи 
кошти для придбання сучасно-
го освітлення для актового залу. 
А в кінці навчального року на 
учнів другої школи чекав ще один 
сюрприз. На честь свого золотого 
весілля Джордж і Доріс подарува-
ли кабінету фізики унікальний 
комплекс «Eco Racer», елементи 

якого будуть використовуватися 
при підготовці проектів та пре-
зентацій матеріалів, пов’язаних 
з альтернативними джерелами 
енергії (вітровою, механічною, 
тепловою тощо). Це суттєво зба-
гатило матеріальну базу кабінету.

Вітаючи учнів та вчителів з 
2015-2016 навчальним роком, у 
своєму мейлі  Джордж написав: 
«Бажаємо вам супер-старту в но-
вий успішний навчальний рік. 
Ваша країна переживає важкі часи. 
Ми завжди думаємо про вас і жи-

вемо надією швидкого повернення 
миру на сході. Нехай щастить 
другій школі!»

Відповідно й ми - вчителі, учні, 
батьки - висловлюємо свою вели-
ку вдячність Джорджу та Доріс 
Фінлі за пам’ять, допомогу, по-
стійну підтримку і зичимо їм та 
їхній дружній родині довгих років 
щасливого життя. Ми чекаємо 
на Вас, Ви завжди бажані гості у 
нашій школі!

Вчитель німецької мови 
Ю.С. Михайлишин

Справжні друзі залишаються ними назавждиСправжні друзі залишаються ними назавжди

Джордж і Доріс Фінлі подарували кабінету фізики нашої школи 
унікальний комплекс «Eco Racer»

Початок навчального року подарував учням 10-х класів 
чудову можливість взяти участь в інтернаціональному про-
екті «Nachhaltige Mobilität und EU» у такому вже рідному 
містечку Герсгайм (Німеччина, Заарлянд). Протягом тижня 
(з 28 вересня по 3 жовтня) діти активно працювали над про-
ектами. Програма була надзвичайно цікава та насичена.

Діти знайомилися з культурою та цінностями німців і 
поляків, а також представляли нашу країну. Пізнавальною 
була мандрівка у біосферний резерватор Блісгау, один з 
найбільших місцевих заповідників, який був створений 
ЮНЕСКО ще в 1970 році, ми побачили його мальовни-
чість та познайомились із цікавою історією виникнення 
археологічного парку, де знаходиться давнє кельтське 
поховання князівни.

Школярі також отримали чудову нагоду побувати у 
Франції в місті Страсбург, де відвідали Раду Європи та 
побували в залі, де в той час велися міжнародні дебати та 
виступав з доповіддю посол Боснії та Герцеговини.

Під час короткочасної поїздки до міста Саарбрюкен ді-

зналися багато цікавого про його історію та пам`ятки 
архітектури.

Тепла атмосфера, яка панувала між учнями, давала 
змогу краще пізнати один одного та зав’язати добрі 
стосунки. Ми вкотре зрозуміли, наскільки важливим 
у житті людини є знання іноземної мови. 

До нових зустрічей у містечку Герсгайм!
Учителі німецької мови Манько У.І. 

та Тершак Ю.М.

МИ ЗНОВУ ПОБУВАЛИ В НІМЕЧЧИНІ
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«Калиновий цвіт» представив мистецтво 
Дрогобича у місті-побратимі Лєгніці

Із 29 травня по 7 червня 
учасники зразкового ансамб-
лю пісні і танцю «Калиновий 
цвіт» мали нагоду побувати 
в місті Лєгніца (Польща). Це 
місто-партнер Дрогобича. 
Нас запросили на святкуван-
ня 70-річчя організації ТПД – 
Товариства Приятелів Дітей. 
Ця благодійна організація 
була створена у Польщі в 
1945 році після Другої світо-
вої війни для опікунства над 
сиротами й обездоленими 
дітьми. Лєгніцький осере-
док є найбільшим у Польщі 
і налічує 2755 працівників і 
волонтерів, а керує ним дуже 
добрий поважного віку чоло-
вік Казимир Плесняк.

Програма нашого перебуван-
ня була дуже цікавою, насиче-
ною і різноманітною. Зразу ж у 
перший день ми брали участь у 
концерті, забавах і конкурсах на 
шкільних фестинах. А вже після 
обіду в місцевому Палаці спорту 
ми представляли Україну і зо-
крема Дрогобич на святковому 
концерті з нагоди 70-річчя ТПД. 
Наступного дня, а це була неділя 
1 червня, у місті відзначали День 
захисту дітей. Зранку в централь-
ному катедральному костелі була 
святкова меса, потім урочиста 

хода вулицями міс-
та до міського пар-
ку. Далі ми своїм 
виступом відкрили 
концерт. Глядачі 
радо сприйняли 
«Святковий гопак» 
і пісню «Їхали ко-
заки» у виконанні 
Богдана Гоя. Ми 
взяли участь у Пап-
ському забігу (в 
честь Івана Павла 
ІІ). Наші учасники Оленка Поли-
няк і Матвій Карабин увійшли в 
число переможців. У наступні дні 
перебування в Лєгніці наші висту-

пи перепліталися з відпочинком і 
екскурсіями. Ми також відвідали 
міста Єлєня Ґура (Оленяча Гора) 
і гірський курорт Карпач (на 
зразок нашої Буковелі). Там ми 

з’їжджали з гори Кольорової і 
купалися в аквапарку. Повсюди з 
нами був п. Казимир з дружиною 
п. Іреною. 

Із почуттям великого задово-
лення і валізою вражень повер-
талися ми додому.  Діти ще раз 
переконалися, яка це важлива 
справа гарно представити свою 
рідну Україну в сусідній держа-
ві. Щиро дякуємо Дрогобицькій 
міській раді, а особливо Юлії Тер-
лецькій, що ця почесна місія була 
довірена саме колективу «Кали-
нового цвіту».

Леся Колотило, керівник 
зразкового ансамблю пісні і 
танцю «Калиновий цвіт»

Одним із перших свят третьо-
го тисячоліття стало вшанування 
мов країнами Європи. Адже поряд 
із мовами, що рівноправно ви-
користовуються у європейських 
інститутах (а їх 23), існує ще 60 мов 
національних меншин. Зберегти 
їх для майбутнього - завдання 
сьогодення. 

Щороку 26 вересня відзнача-
ється День європейських мов або 
Єдиний день мов. Ініціаторами 
створення такого свята у свій час 
виступили Європейська комісія і 
Рада Європи, щоб не лише нага-
дати про багатомовність Європи, 
а й спонукати до навчання. 

Зараз нормою вважається зна-
ння двох-трьох іноземних мов. 

У минулому, років сто тому, од-
нією з ознак освіченості було знання 
кількох мов. Згадаймо - Іван Франко 
знав 14 мов, Леся Українка - 11, Пав-
ло Тичина - 15. Та найбільше мов  
знав Агатангел Кримський, коли 
запитували, скільки мов він знає, той 
жартома відповідав «легше буде ска-
зати, яких я мов не знаю»; а науковці 
нарахували, що вчений знав від 60 
до 100 мов. Він мав феноменальну 
пам’ять і скаржився знайомим, що 
«нічого не може забути».

Вивчайте мови!!!
Збережіть їх!!!

Ц е  ц і к а в о
Скільки знаєш ти мов – 

стільки разів ти людина!

21 вересня 2015 року в читаль-
ному залі шкільної бібліотеки 
відбулися бібліотечні уроки «Мій 
Дрогобич». Гостями уроків стали 
учні 2-А, 2-Б та 2-Г класів. Бібліоте-
кар школи Ольга Олегівна Іваноч-
ко провела уявну екскурсію дітям 
вулицями Дрогобича. Вона роз-
повіла школярам про назву міста 
Дрогобич, його адміністративний 
центр, а також про особливості 
архітектурних шедеврів: готич-
ного костелу святого Бартоломея, 
дерев’яних церков святого Юра 
та Здвиження Чесного Хреста, 
монастиря святих Апостолів Петра 
і Павла, хоральної синагоги (од-
нієї з найбільших на Галичині). 
А особливу увагу Ольга Олегівна 
звернула на церкву святої Трійці. 

Прозвучала розповідь і про відо-
мих вихідців з Дрогобича: Юрія 
Дрогобича, Бруно Шульца, Івана 
Франка. Проте найбільше вражень 
в учнів викликав відеоролик про 
їхнє місто. Вони побачили, як 
видобувається сіль у наших со-
леварнях, а також архітектурні 
пам’ятки Дрогобича, які ми, дро-
гобичани, не завжди помічаємо у 
повсякденному житті.

У кінці уроку бібліотекар за-
пропонувала дітям намалювати 
картину з краєвидом свого міста. 
Школярі з радістю виконували 
завдання, малювавши герб та улю-
блені пам’ятки Дрогобича. На 
закінчення учні сказали, що наше 
місто одне із найстаровинніших та 
найкращих міст України. 

БІБЛІОТЕЧНІ УРОКИ "МІЙ ДРОГОБИЧ"



Відомий український політик Іван Заєць 
свого часу так визначив роль української 
мови у формуванні нашої держави: «Скіль-
ки української мовної території, стільки й 
української державності». Тому сьогодні як 
ніколи важливо підносити престиж нашого 
слова, плекати справжню, а не показну повагу 
до всього українського. З цією метою в школі 
щороку проходить декада української мови, 
яка традиційно розпочинається 9 листопада в 
День української писемності та мови.

Цього року 9 листопада випало на понеді-
лок, тож почалася декада годиною спілкування, 
присвяченою життю відомого українського 
бізнесмена й мецената Петра Яцика, який любив 
Україну не на словах, а, як сам любив казати, «до 
глибини своєї кишені». До речі, перед декадою 
учні всіх класів школи взяли участь у І турі 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  

9-10 листопада чимало старшокласників 
спробували продемонструвати свої знання 
мови під час написання радіодиктанту націо-
нальної єдності. Протягом тижня було прове-
дено чимало мовних вікторин, п’ятихвилинок 
із культури мовлення. Учителями-україністами 
виготовлено стіннівки «Розмовляймо україн-
ською без помилок». Проходячи коридором 
другого поверху біля учительської, зупиніться 
на декілька хвилин і перечитайте їх. Це буде 
ще одним кроком для подолання суржику, 
який так заполонив нашу мову. 

Кращі знавці мови серед п’ятикласників 
об’єдналися в команди і взяли участь у грі 
«Квест» (організатори: Лучків О.В., Тезбір С.О.). 
Зупиняючись на визначених станціях (а стан-
ціями були кабінети української мови й лі-
тератури нашої школи),  учні відповідали на 
різні мовознавчі питання і набирали бали для 
своєї команди. У підсумку перемогла коман-
да 5-В класу, хоча й інші команди показали 
ґрунтовні знання.

Завершальним акордом декади української 
мови став конкурс читців патріотичної по-
езії серед учнів 5-7 класів «Горнусь до тебе, 
Україно!» (організатори: Качмарик І.М., Про-
цикевич Г. Л., Драла Л.Б.). Для журі у складі 
Живчин Д.О., Романів Н.А., Пильо Н.О. ви-
значити кращих серед п’ятнадцяти учасників 
було дуже непросто, адже артистизм і волю до 
перемоги показали усі, хто виходив на сцену. 
Щоправда, виступи читців були досить рівні, 
яскравих лідерів читецького змагання, на 
жаль, не було. Та все ж найкращі були названі.

Перше місце: 
Баран Юлія (7-А клас),
Курило Денис (6-Б клас). 

Друге місце: 
Шевцова Анастасія (7-Б клас),
Гой Богдан (7-Б клас),
Колодій Катерина (5-В  клас).
Третє місце: 
Романишин Христина (5-Б клас),
Красінська Ольга (5-А клас).

Усі інші учасники одержали подяки за 
участь у конкурсі й оплески вдячних глядачів. 
Це такі учні:

Грималяк Софія (5-А клас),
Войціховська Ольга (5-В клас),
Мхітарян Анастасія (6-А клас),
Овчаренко Анастасія (6-Б клас),
Снятинська Олена (6-В клас),
Смолень Владислав (6-В клас),
Кіліян Максим (7-В клас),
Микитин Софія (7-В клас).

Дякуємо також ведучим конкурсу Юстині 
Іванишин і Олегові Турчину (6-Б клас) та 
співакам і танцюристам, котрі прикрасили 
свято поезії своїми виступами: зразковому 
ансамблю сучасного танцю «Free Dance» (ке-
рівник - Й.Карпін), Насті Мхітарян, Анастасії 
Романюк, Богданові Гою, Марії Гриньків та 
Олі Лазорко (керівник - А. Пінчак).

Вивчаймо, бережімо, збагачуймо велике 
духовне надбання народу – рідну українську 
мову. І дбаймо про це не тільки під час уроку, 
конкурсу чи святкового заходу, а повсякчас. 

Ігор Качмарик
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РІДНА МОВА – ЖИТТЯ ДУХОВНОГО ОСНОВА
(у другій школі відбулася декада української мови)



6 № 56 – грудень 2015 

30 вересня вже вкотре в нашій 
школі відзначався Всеукраїнський 
день бібліотек. Це свято не тільки 
професійне, а й загальнонаціо-
нальне, адже кожна людина хоча 
б раз у житті була в бібліотеці. 
Бібліотека – один з інструмен-
тів нашої цивілізації в процесі 
збереження і передачі людських 
знань.  Книги – фундамент освіти, 
одне з найбільших див, створених 
людством. Як неможливо жити 
без хліба, так неможливо жити 
без книги. Адже з її сторінок ми 
дізнаємось про минуле та день 
сьогоднішній. Вона веде нас у за-
хопливу подорож країною знань. 
Саме такими словами звернулася 
до гостей свята – учнів 2-х та 5-х 
класів - бібліотекар школи Кате-
рина Василівна Дятко. 

Учні 6-Б класу ( класний керів-
ник Галина Львівна Процикевич) 
із захопленням та великим артис-
тизмом декламували вірші та ви-
конували пісні про книгу (музич-
ний керівник – Андрій Данилович 
Пінчак). Цікавою була сценка з 

СВЯТО  БІБЛІОТЕКИІОТЕКИ

Мудрецем і великими помічниками школяра: під-
ручником, словником, довідником, енциклопедією 
та художньою книгою. Свято чудовими музичними 
заставками  прикрасив учитель української мови та 
літератури Ігор Мирославович Качмарик. Мульти-
медійними епізодами підкреслювала роль книги 
бібліотекар Ольга Олегівна Іваночко.

У подарунок бібліотекарям школи учні 2-Б та 2-В класів розпо-
відали вірші про книгу та бібліотеку. А учениця 5-В класу Мар’яна 
Зьола продекламувала свого власного вірша про бібліотеку :  «Біблі-
отека, бібліотека – чудове місце. Не раз, не два хочеться заходити, 
іще раз та іще…»

Катерина Василівна подякувала гостям і учасникам свята, закли-
каючи всіх завжди залишатися добрими друзями книги, бо тільки 
вона надихає нас бути мудрими, добрими, справедливими, гідними 
продовжувачами героїчних поколінь великого українського народу.

Актив бібліотеки

Ми прийшли до 
школи малюками…

А вже навчилися читати, 
писати склади, слова, речен-
ня, вміємо додавати, віднімати, 
читаємо вірші. Полюбляємо 
співати, бігати, змагатися. На-
вчилися лічити англійською, 
вітатися німецькою… І про все 
це ми звітували на уроці-святі 
нашим батькам! Було весело! 

«Ті, що звались просто діти, 
нині звуться-школярі! І без мами, 
і без тата добре в школі дітворі!»

До зустрічі 
в  1–Б класі! 
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З ВІРОЮ В УКРАЇНУ

Ми – діти вільного народу,
Ми – України вірні доньки і сини,
Готові стати на бій за свободу,
Хоч і не хочемо зовсім війни.

Дані поетичні рядки стали лейтмотивом зу-
стрічі  учнів 9-11 класів Дрогобицької спеціалі-
зованої школи №2 з українськими патріотами, 
котрі безпосередньо причетні до боротьби за 
нашу незалежність на сході держави. Відбу-
лася ця зустріч 1 вересня у рамках шкільного 
прес-клубу «Старшокласник». А завітали на 
розмову із молодим поколінням небайдужих 
українців знаний у Дрогобичі священик, на-
стоятель храму Віри, Надії, Любові, капелан 
ГО «Дрогобицький Майдан» і волонтерської 
організації «Дрогобиччина SOS - допомога 
армії» о. Ігор Цмоканич та лікар-реаніма-
толог, відомий громадський діяч, голова ГО 

«Дрогобицький Майдан», боєць-доброволець, 
офіцер групи оперативного призначення «Роз-
відка», начальник медичної служби Першого 
батальйону Національної гвардії України 
ім. С.Кульчицького, а сьогодні міський голова 
Дрогобича  Тарас Кучма.

Відбулася зацікавлена бесіда про політичну 
ситуацію в Україні й перспективи подолання 
російського агресора. Наголошувалося на 
тому, що при всьому трагізмі ситуації, коли 
гинуть наші воїни, усі ці жертви, серед яких 
є і колишній учень другої школи Іван Ісик, не 
є даремними. Ми змогли зупинити окупанта 
й довели, що український народ ніколи не 
здасться на милість жодного завойовника. При 
цьому не обов’язково стояти на передовій, 
адже кожен з нас (навіть сидячи за шкільною 
партою) може брати посильну участь у захисті 

рідної держави. Головне не бути пасивними і 
не втрачати віри у перемогу.

Із зацікавленням слухали школярі розповіді 
про бойові будні на фронті, про те, як «брали 
язика» і які бойові псевдо мають наші гвардійці, 
який набір зброї має кожен воїн батальйону 
ім.  генерала  Кульчицького і в яких умовах 
проходить робота медичної служби.

Прозвучало багато питань із залу, що за-
свідчило про необхідність таких зустрічей, 
коли справжні герої сьогодення передають 
свій досвід молоді. Війна обов’язково закін-
читься, і перемога буде за нами, а будувати 
нове суспільство, нову державу оцим юнакам 
і дівчатам, які вже просто не зможуть бути 
байдужими до долі своєї країни.

Ігор Качмарик, 
організатор і ведучий прес-клубу

8-го жовтня до Дня миру в школі 
проходила акція «Збережемо пам’ять 
про подвиг».

Учні 1- 4-их класів виготовили і при-
красили «голубами миру» свої класні 
приміщення.

Учні 9-А та 9-Б класів виклали з гір-
лянди, виготовленої з листя і квітів, слово 
«Мир» на подвір’ї  школи.

Учні 9-В, 10-их та 11-их класів при-
красили «Дерево пам’яті» фігурками 
ангелів –  символами душ загиблих Героїв.

Ми – за мир! Геть війні!
Н.А.Романів

Акція «Збережемо пам›ять про подвиг»
(до Дня миру і Дня захисника України)
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Уроки мужності
11-12 жовтня до Дня Захис-

ника України в нашій школі 
відбулися уроки мужності. 
До учнів початкової школи 
завітали в гості начальник ме-
дичної служби батальйону ім. 
генерала Кульчицького Тарас 
Кучма, дрогобичанин, учас-
ник бойових дій, «кіборг» Во-
лодимир Войнов, працівник 

військової частини цивільного 
захисту населення Іван Са-
мардак, який нещодавно по-
вернувся з Яворівського полі-
гону, де проходили навчання 
військовослужбовців – членів 
Євросоюзу. 

У 2-В класі відбувся урок 
мужності з участю батька кла-
су, учасника АТО ст. прапор-

щика Височанського 
Віктора Григорови-
ча. На зустріч Віктор 
Григорович приніс 
прапор, який підні-
мали у м. Львові до 
Дня прапора прем’єр-
міністр України Арсе-
ній Яценюк та учас-
ники АТО. 

6 жовтня учні 10-их 
класів нашої школи 
здійснили  поїздку до 
Івано-Франківська в 
музей «Небесної Сотні».  
У музеї ми побачили 
експонати  з Майдану, 
а також  особисті речі 
Героїв Небесної Сотні. 

Це  каски, гільзи, медичні ноші, шини, саморобна 
зброя, простріляні щити. У центральній залі  
музею величезна діорама, намальована місцевим 
художником Романом Бончуком. Р озглядаю-
чи її,  кожен учень відтворив у своїй пам’яті 
атмосферу усіх  94-ох революційних днів.  У  іншій 
залі відтворені медичні намети, польова кухня, 
імпровізована капличка.  Вся атмосфера музею 
переносить відвідувачів   на майдан  Незалежності, 
вулицю Інститутську в дні революції Гідності.

Опісля учням провели пішу екскурсію 
центральними вулицями Івано–Франківська. 
Меценатом поїдки була заступник генерального 
директора НПК «Галичина» п. Олена Жуковська, 
за що ми їй щиро вдячні.

Учениця 10-Б класу Сабат Соломія

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!



Здоров’я – це найвищий дар, даний 
людині! Про нього потрібно піклува-
тися завжди! 

22 жовтня у нашій школі відбулося 
спортивно-розважальне родинне свято 
«Здоровим бути здорово!». Учасни-
ками заходу стали п’ятикласники та 
їхні батьки, брати та сестри. Шість 
родин – Гордєєвих, Ковалишин, Заха-
рових, Цісельських, Бориняк та Муль – 
отримали прекрасну можливість 
позмагатися в силі, спритності, 
винахідливості, відпочити та по-
спілкуватися з дітьми й друзями, 
та, звісно, набратися позитивних 
емоцій і хорошого настрою. Учні 
та їхні родичі змагалися у кон-
курсах «Дружній біг», «Гусенич-
ки», «Біг по купинах», «Рачкоїд», 
«Влучний кидок», «Здорова їжа», 
«Веселі перегони» та ін.
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Наша збірна з футболу – чемпіон!Наша збірна з футболу – чемпіон!

Здоровим бути здорово!Здоровим бути здорово!

Протягом жовтня-листопада відбувалася 
першість міст Дрогобича та Стебника з фут-
болу серед збірних команд загальноосвітніх 
навчальних закладів у залік «Юність При-
карпаття» 2015/2016 н. р.

Збірна СШ № 2 у груповому турнірі посіла 

І місце, перемігши команди ЗОШ№3, 15, 17, 4, 
СШ №16 та поступившись ліцею.

У фіналі наша збірна зустрілася з коман-
дою ЗОШ №7. Гра відбулася 13-го листопада 
на футбольному полі ДЮСШ. Єдиний і 
переможний гол у команді СШ №2 забив 

учень 11-Б класу САВШАК МИКОЛА, що й 
забезпечило нашій команді не тільки пере-
могу у грі, а й звання чемпіона футбольної 
першості. 

Іван Фляга, 
вчитель фізкультури

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ !!!ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ !!!

У перервах між конкурсами вболівальники взяли участь у 
спортивній вікторині, а також свої спортивні досягнення про-
демонстрували учні 5-Б класу: Верхівський Сергій (бок-боксинг), 
Гавришук Михайло (карате) та Яводчак Соломія (акробатика). 

Протягом у сього свята панувала чудова атмосфера, «піді-
гріта» друзями та уболівальниками, які підтримували свої 
команди аплодисментами.

Учасників змагань оцінювало журі, до складу якого вхо-
дили вчитель фізкультури Ярема Тетяна Іванівна, психолог 
Стебівка Галина Степанівна та педагог-організатор Романів 
Наталя Андріївна. Переможцем стала родина Бориняк, а всі 
учасники змагань були нагороджені грамотами за активну 
участь у сімейно-спортивному святі «Здоровим бути здорово!».

Отож, бажаємо нашим учасникам завжди бути здоровими, 
спортивними та найдружнішими родинами на світі!!!!!

Класні керівники: Фіголь І.І. (5-А клас), Дробиняк О.М. 
(5-Б клас), Касперська М.Д. (5-В клас)
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Розважальне шоу семикласникiв
30 вересня 2015 року учні 7-В та 

7-Б класів провели чудовий захід 
«Краса і талант врятують світ». Тут 
діти мали змогу продемонструвати 
свої здібності, красу, креативність.

Дівчатка-семикласниці змагались 
у конкурсах «Представлення», «Мій 
талант», «Демонстрація українського 
вбрання», «Показ вечірніх суконь». А 
у перервах між конкурсами лунали 
пісні у виконанні Богдана Гоя (7-Б 
клас), Марічки Гой (4-В клас), Юрія 
Чирки (4-В клас), Максима Кіліяна 
(7-В клас).

Розважальне шоу наближалось до 
завершення, а журі (учні 11-х класів – 
Р.Василюк, Ю.Фаб’як, Д.Курило) го-
тувались до оголошення результатів, 
які стали такими: титули «Міс 7-х 
класів» та «Міс глядацьких симпатій» 
отримала Анна Макарець (7-В клас); 
«Перша віце-міс 7-х класів» - Анаста-
сія Шевцова (7-Б клас); «Друга віце-міс 7-х класів» - Софія 
Микитин (7-В клас); «Міс Романтичність» - Юліана Миш-
ковська (7-Б клас); «Міс Чарівність» - Катерина Чирка (7-В 
клас); «Міс Привабливість» - Анна Дерев’янко (7-В клас).

Всі учасники отримали грамоти, а також не обійшлося і 
без корони для переможиці «Міс 7-х класів» Ані Макарець. 
Щиро дякуємо ведучим свята Ромі Порицькій та Ярині 
Климишин за вдало складений сценарій, вчителеві музики 

А.Д.Пінчаку, учням 7-В класу В.Косовану, 
О.Зінченко – за музичне оформлення,  педа-
гогогові-організатору Н.А.Романів – за допо-
могу в організації цього дійства, а також усім 
батькам, у чителям, глядачам, які долучилися 
до проведення даного заходу.

Краса і талант врятують світ, а наполегли-
вість та сумлінна праця, яку продемонстрували 
наші семикласники, зроблять його доскона-
лішим. Молодці!!!

Н.Ю.Заблоцька, 
класний керівник 7-В класу

«Мій тато зможе!» – тепер з упевненістю 
може сказати кожен учень 7-Б класу, адже 8 
жовтня відбувся захід, присвячений міжнарод-
ному Дню батька. На свято були запрошені 
татусі, які мали змогу не лише оцінити знання 
іноземної мови своїх дітей, а й узяти активну участь у заході. Батьки повинні 
були за загадкою відгадати себе чи свою дитину, спробувати себе в ролі учнів та 
вивчити декілька німецьких слів, а також продемонструвати своє хобі за допо-
могою пантоміми. Відповідно, учні відгадували татусеві захоплення та називали 
їх німецькою мовою. З усіма завданнями і діти, і татусі впоралися на 12 балів. На-
прикінці свята учні обдарували своїх батьків компліментами та віршами, звісно, 
німецькою мовою. Тож родинне свято вдалося на славу. 

МІЙ ТАТО ЗМОЖЕ!
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10 листопада у школі відбувся 
семінар-практикум міського мето-
дичного об’єднання вчителів обслу-
говуючої праці «Інноваційна діяль-
ність на уроках трудового навчання 
відповідно до вимог Державного 
стандарту базової та повної загаль-
ної середньої освіти». Практичним 
втіленням інновацій був відкритий  
бінарний урок історії України та 
технологій у 10-Б класі, який провели 
учителі Веретко  Наталя Петрівна та 

Угрин Уляна Василівна.  Поруч 
з інтерактивними вправами 
«Мій настрій», «Моя улюбле-
на іграшка дитинства», «Асо-
ціації», «Дешифратор», «Мі-
крофон», які пропонувались 
учням, виклад нового матеріалу 
поєднувався з мультимедій-
ною презентацією. Тож учні 
ознайомилися із життям  та 
побутом українців на рубежі 
19-20 століть, видами іграшок, 

які виготовлялись у той час, і самі навчилися 
виготовляти іграшку-оберіг Ангела – мотанку 
з лляного шнура. Під час обговорення ре-
зультатів уроку всі присутні наголошували 
на популяризації застосування інтерактивних 
технологій  та необхідності впровадження 
бінарних уроків, які  підвищують зацікавле-
ність учнів навчальним процесом, формують 
особистісне самовираження та розвивають 
творчі здібності. 

Веретко Наталя Петрівна
та Угрин Уляна Василівна

Інновації у практичному втіленні

Щороку вчителі німецької мови нашої 
школи беруть участь у різноманітних кон-
ференціях, проектах, семінарах тощо. Цього 
року (з 02 по 13 листопада) я мала нагоду 
відвідати курси підвищення кваліфікації, 
організовані Інститутом міжнародної ко-
мунікації у м. Дюссельдорф, федеральна 
земля Північна Рейн-Вестфалія. Учасниками 
курсів були 20 вчителів з Португалії, Іспанії, 
Болгарії, Польщі, Чехії, Бразилії, Румунії, 
України, Росії, Киргизстану, Єгипту, Кореї, 
Індонезії та Тунісу. 

Програма курсів була дуже насичена й 
охоплювала різноманітні теми:

– Сучасна система освіти у федеральній 
землі Північна Рейн-Вестфалія.

– Краєзнавство online.
– Робота у групах на уроці німецької 

мови.
–Аудіювання: тренуємо ефективно.
– Мотивуємо музикою: використання 

німецькомовної поп-музики на уроці.
– Використання можливостей інтерак-

тивної дошки на уроці.
Окрім цього, ми відвідували уроки у шко-

лах та гімназіях м. Дюссельдорф, знайоми-

лись із формами та методами 
роботи наших німецьких ко-
лег, розповідали про освіту в 
наших країнах та відповідали 
на запитання учнів.

Упродовж двох тижнів 
ми не лише працювали, 
але й знайомилися з містом 
Дюссельдорф та його ви-
значними пам’ятками. Та-
кож ми побували у містах 
Кельн та Бонн. Кельнський 
собор справив на усіх 
незабутнє враження. 
Цікавою була екскур-
сія до Будинку історії 
у м. Бонн. Тут зібрані 
численні експонати, 
які демонструють по-
всякденне життя піс-
лявоєнної Німеччини. 
Ми відвідали також 
музей Бетховена – 
скромний будиночок у «старому» місті, 
де великий композитор народився і провів 
своє дитинство. 

На мою думку, такі інтернаціональні 
курси підвищення кваліфікації дають мож-
ливість здобувати нові знання, знайомитися 
з досвідом колег з різних країн, отримувати 
цікаві ідеї для своєї праці, а ще – нових друзів 
та безліч позитивних емоцій.

Оксана Миколаївна Дробиняк, 
у читель німецької мови

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися (Сенека)

Всеукраїнські змагання на Кубок 
України з автомодельного спорту

Команда СШ №2 взяла участь у Всеу-
країнських змаганнях на Кубок України 
з автомодельного спорту серед учнівської 
молоді (кордові моделі в приміщеннях), що 
відбулись у м. Стрий з 04.12 по 06.12.2015 р. 

Склад команди:
Лобода Владислав,
Дудяк Іван,
Сурма Данило,
Сурма Захар,
Череватий Микола.

Команда зайняла ІІ місце серед команд 
областей України і IV серед станцій юних 
техніків.

В особистій першості ІІ місце та срібну 
медаль здобув Череватий Микола в класі 
моделей-копій.

Вітаємо юних техніків школи з пере-
могою.

Тренер команди Гаврилюк Л. М., 
суддя Здебський А. Д.
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Традиційним для нашої школи стало відзначення Дня рідного 
міста Дрогобича. І в цьому навчальному році відбулися оригінальні 
заходи, приурочені цьому святу. Насамперед це фестиваль шкільних 
рекордів «Тобі, рідний Дрогобиче», які встановлювалися  з 14 по 21 
вересня 2015 року.

Цьогоріч учні запропонували встановити кілька нових рекордів:

С к л а д а н н я  к у б и к а  Р у б і к а

Найшвидше з цим завданням справився учень 8-Б класу Ягоцький 
Данило, який склав кубик за 24.38 сек.

Н а й б і л ь ш а  к і л ь к і с т ь  е п і т е т і в 
(епітети присвячені рідному місту, вулиці, школі)
Найкраще з цим завданням впоралася учениця 8-Б 

класу Хомин Діана, яка за 7 хв. написала 38 епітетів.

Н а й б і л ь ш а  к і л ь к і с т ь  з і б р а н о ї  м а к у л а т у р и

Рекордсменами  стали учні 2-Б класу, які за 3 дні зібрали більше 
300 кілограмів макулатури. Суттєвий внесок у цю перемогу зробила 
Проскурняк Леся-Марія, яка особисто здала 150 кг. Друге і третє місця 
розділили колективи 1-Б та 1-Г класів.

Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà ó äðóã³é øêîë³

 Та найбільше радощів і пози-
тиву учням, учителям, батькам та 
жителям мікрорайону приніс тра-
диційний Осінній ярмарок, який 
відбувся у понеділок 21 вересня. 

Учні 4-8-их класів частували 
різноманітними смаколиками усіх, 
хто завітав на подвір’я школи. Ви-
ручені на ярмарку кошти виріши-
ли поділити: частину на потреби 
класу, частину – на благочинність.

Новинкою на ярмарку була 
святкова лотерея із запитаннями 
про місто Дрогобич, рідну вулицю 
і школу, яку організували учні 
8-В класу.

Щиро дякуємо усім учням, 
учителям і, особливо, батькам за 
активну участь у заходах, при-
свячених рідному місту.

Педагог-організатор 
Н.А.Романів

Н а й б і л ь ш а  к і л ь к і с т ь  з а п л е т е н и х  к о с и ч о к

Рекордсменкою стала учениця 8-В класу 
Курило Ілона. Вона зробила зачіску з 203 
косичок. (Загальна кількість учасниць – 50.)
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24.11.2015 року відбулося  чергове засідання 
культурно-правової секції шкільного європей-
ського клубу «Котермак», у ході якого було 
проведено тренінгове заняття «Торгівля людьми 
як порушення прав людини». Проведений за-
хід є частиною виховної програми «Особиста 
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 
Мета даного заняття полягала в ознайомленні 
учасників з особливостями проявів торгівлі 
людьми в Україні. 

Соціальний педагог Живчин С. В. 

Учні 3-х класів у вересні напере-
додні Дня рідного Дрогобича про-
вели спортивні змагання «Веселі 
старти». Під звуки запальної пісні 
«Гей, школярики-соколи» команди 
«Борці», «Живчик» та «Соколи» 
вишикувались у спортивному залі. 
Перед змаганнями – розминка:

«Ми малі дрогобичани, про-
кидаємося рано, Ми вже звикли до 
порядку, вранці робимо зарядку…»

Захоплюючі естафети «Швид-
кий бігун», «Друзі», «Веселі ко-
махи», «Переправа», «Дрова» 
та конкурс капітанів розпалили 
спортивний запал серед учасників. 
Справедливе журі (учитель фізкуль-

тури Микола Петрович Дундер та 
вчитель військової справи Степан 
Ярославович Савшак) визначили, 
що перше місце здобула команда 
«Борці», друге - команда «Живчик», 
третє – за командою «Соколи». Та 
найголовніше, що всі учасники 
змагань показали, які вони спритні 
й енергійні. Тому кожна команда 
отримала нагороду – м’яч!

Отже, «хто з фізкультурою на 
«ти», в житті досягне він мети. Бо 
в спорті міць та сила і для душі, 
й для тіла.»

Учителі третіх класів Флюнт 
Орися Іванівна, Ільчишин Уляна 

Юріівна,  Петрюк Леся Богданівна

Äåíü ðiäíîãî ìiñòà òðåòüîêëàñíèêè 
âiäçíà÷èëè "Âåñåëèìè ñòàðòàìè"

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

У рамках святкування Дня 
міста на головній площі прово-
дився традиційний конкурс «Дро-
гобицький цибульник», метою 
якого є відродження традицій 
української національної кухні та 
історії міста Дрогобича. У конкур-
сі брали участь навчальні заклади 
міста, пропонуючи для дегустації 
та презентуючи цибульники (ви-
пічка, основний інгредієнт якої 
цибуля) власного виробництва. 
Команда нашої школи (учні 9-Б 
та 9-В класів) блискуче виконала 
умови конкурсу та запропонува-
ла членам журі, дрогобичанам 

і гостям нашого міста цибульні 
смаколики, приготовані за влас-
ними авторськими рецептами. 
В оформленні столу школи, ва-
гомою була допомога батьків та 
класного керівника 5-В класу, які 
доповнили презентацію цибуль-
ників композиціями «Квітковий 
тризуб», «Гарбузове розмаїття» та 
«Святкова гірлянда». Тож склада-
ємо слова подяки всім учителям, 
батькам і учням, які долучилися 
до участі та спільної підтримки 
школи в конкурсі «Дрогобицький 
цибульник».   

Наталя Веретко

ДРОГОБИЦЬКИЙ ЦИБУЛЬНИК – 2015
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Завдання кожного українця – вчити і добре знати рідну 
мову. І ми також прагнемо цього досягнути. Під час про-
ведення тижня української писемності ми, учні 1-В класу, 
ходили на екскурсію у краєзнавчий музей, щоб дізнатися 

про наш край. А в школі провели урок “Рідна мова в рідній 
школі”. Також дуже цікаво пройшло у нас “Свято україн-
ської осені”. Ми зрозуміли , що знання мови полегшить наше 
життя і навчання.

Â³ñò³ ç 1-Â êëàñóÂ³ñò³ ç 1-Â êëàñó

У кожного народу є те, що виділяє 
його з-поміж інших. Це мова народу, без 
якої не може існувати нація, її культура. 
Любов до рідної мови починається з 
маминої колискової пісні, з бабусиних 
казок. Мова – наш вірний друг і помічник 
протягом усього життя.

До тижня української мови і писемності 
приєдналися й учні 1-А класу. Спочатку 

Íàøà ìîâà êàëèíîâàÍàøà ìîâà êàëèíîâà

відвідали краєзнавчий музей 
міста. Там першокласники 
познайомилися з рослинним 
і тваринним світом свого 
краю.

Нестандартним був урок 
”Наша мова калинова”, про-
ведений з учнями та батька-
ми класу. Маленькі знавці 
рідної мови декламували 

вірші, згадали прислів’я і приказки про мову, розгадували 
загадки. Не забули першокласники про народні рослини-сим-
воли: калину, вербу і тополю. На уроці лунали народні пісні.

Разом з учнями активно працювали і батьки. Вони були 
учасниками вікторини для батьків.

 Наша мова – кетяг калиновий, 
Наша мова – зелень смерекова, 
Наша мова – чародій-живиця. 
Хто живе в нас – хай її навчиться. 

Теплими осінніми днями, якими щедро обда-
ровувала нас цьогорічна осінь, важко було всидіти 
за партами. Тож 3-Б клас вирушив пізнавати рідне 
місто. На цей раз ми відвідали церкву святого 
Юра – справжню перлину дерев’яної архітектури. 
Із захопленням слухали давню легенду про Соло-
ний ставок та цікаву історію будівництва церкви. 
Та найбільше нас вразив повністю збережений 
іконостас, царські ворота та розписи стін церкви 
17 століття. Під час екскурсії ми зустрілися з рес-
тавраторами, що саме працювали над унікальними 
розписами, яких торкнувся час. 

А на останок помолилися  до Чудотворної ікони 
з проханням миру і добра для всіх, посиділи коло 
дзвіниці, побавились на подвір’ї церкви. Загалом 
на душі в кожного потеплішало. 

Класовод Уляна Юріївна Ільчишин

Вулицями рідного Дрогобича
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«English forever!» - саме під таким 
гаслом пройшов тиждень англій-
ської мови у нашій школі, результа-
том якого стало проведення низки 
розважальних заходів, навчальних 
вікторин, гри-квесту тощо.

Усе розпочалось 16 листопада 
із флаєр-акції (учасники – учні 9-В 
класу), протягом якої діти, батьки, 
вчителі мали змогу ближче позна-
йомитися із культурно-історични-
ми місцями Великої Британії.

English forever!

Молодші школярі всебічно проявили себе 
у навчальних вікторинах, де ігрові моменти 
допомагали їм дізнаватися щось 
нове та цікаве із світу англійської 
мови (учасники – учні 1-В, 3-Б, 3-В, 
4-А, 4-Б, 4-В класів). А учні-старшо-
класники їм у цьому допомагали 
(5-В, 10-А, 11-А класи).

Завжди захоплюють школярів 
презентації проектів. Так, свої 
вміння у цьому виді навчальної 
діяльності продемонстрували учні 
9-Б, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б класів. А 
ще учні чудово впоралися з грама-
тичними завданнями гри-квесту 
«In the world of grammar».

Традиційними є покази кра-
їнознавчих фільмів про Велику 
Британію, конкурси стіннівок. А 
цікавинкою цьогорічного тижня 
англійської мови стали ще й по-
стери, на яких діти та всі бажаючі 
змогли вдало використати свій 
лексичний запас. Вони заповню-
вали листівки, що були присвя-
чені різним галузям діяльності 
англійців.

Вважаємо, що тиждень англійської мови пройшов успішно. Готуємося 
до 2016 року, який Указом Президента оголошено в Україні роком англій-

ської мови, при-
чому її вивчення 
має стати одним 
із пріоритетів у 
розвитку нашої 
держави (згідно із 
посланням Прези-
дента України до 
Верховної Ради у 
червні 2015 року).

Учителі ан-
глійської мови 



Те, як людина думає про себе, 
залежить від того, наскільки вона 
себе приймає, вірить у себе та свої 
можливості.  Люди, які почувають 
себе щасливими, вважають, що їх 
люблять, що вони є потрібними, 
що до них добре ставляться інші, 
що вони здібні та їх цінують. Вони 
мислять позитивно.

Ти зможеш почувати себе щас-
ливішим, будувати добрі взаємини 
з іншими людьми, якщо навчишся 
поважати себе сам. Ті, хто навчився 
поважати себе, як правило, при-
ймають й інших. Тобто, якщо ти 
доброї думки про себе, то будеш до-
бре думати і про інших, і навпаки.

Є речі, які важко визнати перед 
самим собою.  Хто приховує у 
собі ворожість,  буде критикувати 
людей, які демонструють воро-

жість. Якщо ти знаєш і приймаєш 
свої власні почуття,  навіть ті, які 
вважаєш негативними, то легше 
приймаєш їх в  інших людей, ви-
бачаєш їм слабкості.

Прийняття свого «Я» породжу-
ється  усвідомленням того, що тебе 
приймають інші. Воно посилюється, 
якщо тебе приймають люди, яких ти 
шануєш. Пригадай тих людей, які 
тебе приймають і люблять,  і твоє 
прийняття себе посилиться. Людина,  
яка сама себе не цінує, підсвідомо 
налаштовується на те, що й інші не 
будуть її цінувати. Хто себе приймає, 
до того й інші добре ставляться.

Людей можна умовно поділити 
на дві групи: тих, хто причину всіх 
негараздів бачить у зовнішньому се-
редовищі, інших людях, обставинах,  
долі тощо і тих, хто шукає причини 
всього, що відбувається, у собі.

Важливо навчитися мислити 
позитивно, брати відповідальність 
за свої вчинки і навіть у складних 
обставинах бачити і цінувати до-
свід, який сприятиме твоєму росту. 
Одним із способів прийняття себе 
є поглиблення усвідомлення своєї 
вартості, унікальності, неповтор-
ності. Знайди свої міцні сторони 

і саме на них будуй спілкування 
з іншими людьми. Спробуй зро-
зуміти  позитивні якості тих, хто 
тебе оточує. Це допомагає у спіл-
куванні та  інших видах діяльності.

Важливим моментом  у стосун-
ках з оточуючими  людьми є вмін-
ня пробачати. Важко «будувати» 
своє  щастя, якщо людина відчуває 
неспокій, непорозуміння, образу.   

Основою адекватного рівня 
самоповаги і поваги до інших є 
відвертість. Але відвертість по-
винна бути повною. Бо коли ти 
приховуєш щось про себе, видаєш 
бажане за дійсне, це може призвес-
ти до того, що в душі ти почнеш 
себе зневажати. Відверта та щира 
людина варта пошани та любові.

Бажаю тобі навчитися  поважа-
ти себе та інших людей. Взаємне 
прийняття сприяє позитивному 
спілкуванню, навчанню, спів праці, 
дружбі.             

Галина Стебівка,
шкільний психолог    

Про повагу до себе та до інших
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Після цілого дня невдалих полювань Руда пленталася лісом, 
ледве тягнучи за собою хвоста. Лисиця благально дивилася в 
небо і … вгледіла на дереві свою стару знайому – колись об-
дурену Ворону. Побачивши у Ворони в дзьобі знову чималий 
кусок сиру, подумала: «Чому дурням завжди везе?» Та при-
йнявши улесливий вигляд, Лисиця мило звернулася до птиці: 
«Здрастуй, дорога сусідонько. О, відтоді як я тебе бачила, ти 
стала ще красивішою. Твоє пречудове пір’я аж переливається 
на сонці. Моє серце аж розривається, коли я в лісі чую твій 
чарівний спів. Він просто неповторний. Я б з такою насолодою 
послухала його знову. Продемонструй свій голос, минулого 
разу це було неперевершено!» Ворона, відразу розпізнавши 
хитрість Лисиці, будучи навченою гірким досвідом, поклала 
шматок сиру на товсту гілку, дістала з-під крила новесенький 
шостий айфон, клацнула лапкою по сенсорному екрані, і тут 
залунала пісня Юлії Рай: «Двічі в одну річку не ввійдеш». 
Пісня починалася словами «Більше я не дамся смутку у житті, 
не наздожене мене печаль». 

Здивування  Лисиці не мало меж, і їй нічого не зоставалося, 
як, підібгавши рудого хвоста, продовжити пошуки їжі.

Владислав Михайлишин

ЛИСИЦЯ  І  ВОРОНА
(сучасна версія)

Êîëè â äóøi íàðîäæóºòüñÿ ñëîâî...

Жив на світі Крокодил,
Дуже вафлі він любив.
На роботу він ходив
І з собою їх носив.
Крокодильчик вафлі їв і їв,
Щось животик заболів.
Він до лікаря пішов,
В лікарні він його знайшов.
Лікар поставив діагноз страшний:
Вафлінекс! Вже немалий.
Крокодил почав ревіти,
І зі сліз пускати ріки.
Лікар бідолаху пожалів
І сердечно попросив:
На роботу як  ходити,
З собою вафлі не носити.

Артур Захарко

ВАФЛIНЕКС
Україна ненька красива мила 

і чарівна.
Вона годує нас, леліє,
Щоб ми не плакали, жаліє.
Вона – це диво, що сіяє
І про майбутнє своє дбає.
Боротись будем ми за неї
І будем гідними людьми.
Щоб вороги не нападали,
Грудьми прикриємо її.
Люблю я свою Батьківщину –
Нашу рідну Україну! 
Гончарик Діана, 6-А кл.

ÌÎß ÍÅÍÜÊÀ – 
ÓÊÐÀ¯ÍÀ

Люба конвалія,
Ти не така, як азалія,
Не така, як троянда,
Не така, як лаванда.
Конвалія – це тендітна дівчинка,
В якої біла хустинка. 
Конваліє, ти ще більш красива,
Ніж усипана квітами нива.

(На жаль, у поштову скриньку 
нашої газети цей вірш вкинули 
без імені автора. Авторе, роз-
секретьте себе.)

КОНВАЛІЯ
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 Голодомор 1932-1933 рр. залишається неза-
гоєною раною в історії українського народу. 
Пам’ять про мільйони втрачених життів, біль 
сотень тисяч родин об’єднує нашу націю…

Вшанування жертв Голодомору в нашій 
школі розпочалося із прикріплення симво-
лічних незабудок пам’яті на карту України 
учнями 5-6 класів. 

«Похоронними дзвонами по 
всій нашій землі прокотилася 
страшна чума Голодомору. 

Ніколи-ніколи світ не бачив 
такого штучного лиха. Ніколи-
ніколи про горе такого великого 
масштабу так голосно не мовча-
ли, у той час, коли з лиця землі 
щезли понад 10 мільйонів людей, 
ніби не народжувалися, не росли, 
не сміялися, не раділи, не кохали, 
не жили….»

Цими словами бібліотекар 
К.В.Дятко розпочала бібліотеч-
ний урок-реквієм, який відбувся 
26 листопада в читальному залі 
школи. Неначе символ трьох 
поколінь, учасниками уроку були учні 6-Б 
класу (кл. кер. Процикевич Г.Л.), учні 9-В класу 
(кл. кер. Василюк С.Й.) і старше покоління – 
вчителі школи.

Трагічно лунає дзвін. На столі хліб, незапа-
лена свічка, рушники, колоски пшениці. Діти 
виходять із свічками в руках, запалюють їх. На 
фоні «Реквієму» В.-А.Моцарта, духовних творів 
М.Бортнянського, М.Березовського, М.Скорика 
(підготував І.М. Качмарик)  читають слова, в 
яких страшні факти про  трагедію Голодо-
мору. Зі сльозами в очах дивляться присутні 
фотодокументи тих жахливих років, які відо-
бражені на екрані медійної дошки (підготувала 
О.О.Іваночко). Звучить пісня Т.Петриненка 
«Господи, помилуй нас», на екрані кліп на 
пісню «Свіча» у виконанні О.Білозір.

Нехай цей урок-реквієм стане для кожного 
Храмом Скорботи і Храмом Духовності. Світ-

лу пам’ять невинно 
убієнних усі присут-
ні вшановують хви-
линою мовчання… 
Звучить духовний 
гімн «Боже, Вели-
кий, Єдиний» і Дер-
жавний Гімн «Ще 
не вмерла Україна».

Катерина Василівна 
закликає всіх запалити 
свічки пам’яті у своїх 
домівках, бо поки живе 
пам’ять, живе надія….  

Ïàì’ÿòàéìî íåâèííî óá³ºííèõ ó ÷àñè Ãîëîäîìîðó

Хлинули сльози, плаче душа материна,
Мати кличе з небес свого сина:
– Сину, мій сину, дитя моє,
Я горджуся тобою за серце відважне твоє.
– Вибач, матусю, що я не з тобою,
Вибач, що не голублять твої руки мене,
Дякую, що виплекала в мені патріота,
Що серце билось за Україну моє.
– Сину, мій сину, пташко рідненька…

– Не плач, мамо, не плач, ненько,
Я люблю тебе, рідненька,
Тихо, тихенько…
Твоя сльоза серце моє крає,
Душа моя синичкою недалеко літає.
Ти синичку ту маленьку не забувай,
Будь ласка, ненько,
У серденьку залишиться вона,
Бо це маленький  Я.

Артур Захарко

ÏËÀ× ÄÓØ²
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№ 
з/п Прізвище та ім’я учня Клас Міс-

це Вчитель

Українська мова
1 Микитин Софія 7-В ІІ Процикевич Г. Л.

2 Петрів Маркіян 8-Б І Лучків О. В.

3 Михайлюк Софія 9-Б ІІ Лучків О. В.

4 Іванишин Катерина 10-А І Тезбір С. О.

5 Процикевич Анастасія 10-А ІІІ Тезбір С. О.

6 Панчак Марта 11-А ІІІ Драла Л. Б. 

7 Савчак Роман 11-А ІІ Драла Л. Б.

Німецька мова
1 Хомин Діана 8-В І Манько У. І.

2 Зубрицька Софія 8-В ІІ Тершак Ю. М.

3 Хало Віталіна 8-В ІІ Єршова І. Г.

4 Михайлюк Софія 9-Б І Михайлишин Ю. С.

5 Паращак Ігор 9-В ІІ Михайлишин Ю. С.

6 Ваків Марта 9-В ІІ Василюк С. О.

7 Процикевич Анастасія 10-А І Василюк С. О.

8 Сорока Наталія 10-А ІІ Михайлишин Ю. С.

9 Сабат Соломія 10-Б ІІІ Джура Г. І.

10 Іванишин Катерина 10-А ІІІ Василюк С. О.

11 Лагуш Олег 11-Б І Джура Г. І.

12 Савчак Роман 11-А ІІ Василюк С. О.

13 Василюк Ростислав 11-А ІІ Василюк С. О.

14 Панчак Марта 11-А ІІІ Василюк С. О.

Англійська мова
1 Спариняк  Діана 8-Б ІІІ Дика І. П.

2 Сурма Данило 9-В ІІІ Заблоцька Н. Ю.

3 Сабат Соломія 10-Б ІІІ Модрицька Ю. О.

4 Савчак Роман 11-А ІІІ Дика І. П.

Економіка
1 Мисів Марія 9-Б ІІІ Іваночко О. О.

Екологія
1 Процикевич Анастасія 10-А ІІ Кравців Г. О.

2 Регей Ольга 11-Б ІІІ Кравців Г. О.

3 Федуняк Роман 11-Б ІІІ Кравців Г. О.

Математика
1 Опацький Владислав 6-Б ІІІ Хлопик Т. І.

2 Хлопик Микола 7-Б ІІ Чугаєва Г. І.

3 Максимів Микола 8-А ІІІ Романюк В.Л.

4 Савчак Роман 11-А ІІІ Хом’якевич В. В.

5 Снятинська Олена 6-В І Хом’якевич В. В.

Астрономія
1 Кіндій Юрій 9-В ІІ Бурий А. Р.

2 Бежнар Валерій 9-В І Бурий А. Р.

3 Зубрицький Маркіян 11-Б ІІ Бурий А. Р.

4 Лагуш Олег 11-Б І Бурий А. Р.

5 Дем’янчик Тамара 11-А І Бурий А. Р.

6 Фаб’як Юлія 11-А ІІ Бурий А. Р.

Християнська етика
1 Карпин Вікторія 10-А ІІІ Дешева О. Г.

Переможці  ІІ туру предметних олімпіад 2015-2016 н. р.
Біологія

1 Мисів Марія 9-Б І Панькевич Л. І.

2 Сурма Данило 9-В ІІ Панькевич Л. І.

3 Хомин Діана 8-Б ІІІ Кравців Г. О.

4 Бараненко Вікторія 10-Б ІІІ Михайлишин А. Т.

Географія
1 Петрів Маркіян 8-Б ІІ Коваль Л. П.

2 Васьків Анастасія 8-В ІІІ Коваль Л. П.

3 Михайлюк Софія 9-Б ІІІ Коваль Л. П.

4 Лазорко Ольга 10-А ІІІ Коваль Л. П.

5 Василюк Ростислав 11-А ІІ Коваль Л. П.

Польська мова
1 Авжецька Кароліна 9-В І Бунь Л. З.

2 Сенюх Аліна 9-Б ІІІ Бунь Л. З.

3 Коб’якова Анна 9-В ІІІ Бунь Л. З.

4 Модрицька Анастасія 10-А І Бунь Л. З.

5 Василюк Ростислав 11-Б ІІІ Бунь Л. З.

Інформатика
1 Хлопик Микола 7-Б ІІІ Хлопик Р. З.

2 Шабаліна Анна 7-Б ІІІ Хлопик Р. З.

3 Лобський Назарій 9-Б ІІІ Хлопик Р. З.

4 Панчак Остап 9-В ІІІ Хлопик Р. З.

Фізика
1 Хлопик Микола 7-Б ІІІ Бурий А. Р.

2 Петрів Маркіян 8-Б І Бурий А. Р.

3 Романишин Микола 9-В ІІ Бурий А. Р.

4 Качмар Тарас 11-А ІІ Бурий А. Р.

5 Савчак Роман 11-А ІІІ Бурий А. Р.

Хімія
1 Дробиняк Жанна 7-Б ІІІ Панчишак Г. Є.

2 Лазорко Ольга 10-А ІІІ Панчишак Г. Є.

3 Качмар Тарас 11-А ІІІ Панчишак Г. Є.

Історія
1 Панчак Остап 9-В ІІ Погорєла Г. В.

2 Сабат Соломія 10-А ІІІ Угрин У. В.

3 Процикевич Анастасія 10-А ІІІ Угрин У. В.

Правознавство
1 Процикевич Анастасія 10-А ІІІ Угрин У. В.

Технології
1 Ступницька Соломія 11-Б І Веретко Н. П.

Інформаційні технології
1 Михайлюк Софія 9-Б ІІ Хлопик Р. З.

Переможці ІІ етапу ХVI Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П. Яцика

1 Іванишин Катерина 10-А І Тезбір С. О.

2 Дацюк Дарина 3-В ІІ Флюнт О. І.

3 Іванишин Юстина 6-Б ІІ Процикевич Г. Л.

4 Панчак Марта 11-А ІІ Драла Л. Б.

5 Микитин Софія 7-В ІІІ Процикевич Г. Л.
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Найщиріші вітання з ювілейним Днем народження  педагогічний 
колектив та учні й батьки 2-В класу адресують 
НАДІЇ ВАСИЛІВНІ СТЕЦЬКОВИЧ

Знати,  щоб себе оберігати!
Із 30.11 по 04.12 у школі про-

ходили заходи до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом.

Учні 8-11 класів стали учасни-
ками конкурсу соціальної реклами 
«Скажемо СНІДу – НІ!».

З успіхом пройшла вже тради-
ційна соціально-спортивна акція з 
учнями 8-х класів «Молодь проти 
СНІДу», яку організували та провели 
соціальний педагог Живчин С. В. 

і вчитель фізичного виховання 
Фляга І. С.

Учні 9-х класів переглянули віде-
офільм «Правда про СНІД» і разом 
із практичним психологом Стебів-
кою Г. С. обговорили побачене .

У кожному класі (5-11) проходила 
година спілкування «СНІД – загроза 
людству».

Соціальний педагог 
С. В. Живчин

Хай вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей,
Щасливого й довгого віку 
Бажаємо Вам у цей день!

(для Юлі  Баран)
Любов жива у нас з тобою…
Гуляли сніжною зимою,
Ішли по вулиці щасливі,
Ще зовсім юні та вродливі.
У парі добре,  ми це знали
І ранок разом зустрічали.
Були хорошими стосунки:
Весною квіти дарував,
Тебе ласкаво обнімав.
Пливли у човнику рікою, 
Заснули тихо під вербою. Канонік Данило, 6-А кл.

ВІТАЄМО
переможців ІІ етапу VІ Міжнародного  мовно-
літературного  конкурсу   учнівської  молоді  

імені  Тараса Шевченка

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

1 Іванишин Галина 6-Б ІІІ Процикевич Г. Л.

2 Зубрицька Софія 8-В ІІІ Лучків О. В.

3 Саган Софія 10-А ІІІ Тезбір С. О.

Любов жива у  нас з  тобою


