
НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

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

К. Ушинський
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Напередодні новорічно-різдвяних свят учні 
школи готували оздоблення для класних при-
міщень і власних осель. Деякі творчі проекти, 
виготовлені на уроках трудового навчання та 
в позаурочний час, були презентовані ними на 
виставці робіт у вестибюлі, коридорах та кабі-
нетах школи. Тож можемо відзначити великий 
творчий потенціал кожного, хто долучився до 
оздоблення школи. 

Особливо хочеться розповісти про підго-
товку 5-В класу, в якому відбувся майстер-клас 
з декупажу банки для Йорданської свяченої 
води, який організувала та провела юна май-
стриня Каріна Гарамага. До речі, «Різдвяний 
вінок», виготовлений Каріною, представлено 
на обласній виставці-конкурсі «Новорічна 
композиція», організованій Львівським облас-

ним центром екологічно-натуралістичної 
творчості учнівської молоді. Особливістю 
ж майстер-класу було те, що над виго-
товленням виробу працювали не тільки 
однокласниці учениці, але й учителі. Така 
спільна праця сприяла налагодженню творчої 
дружньої атмосфери та святкового настрою. 
Продовженням спільного проекту учнів і вчи-
телів Касперської Марії Данилівни та Беззубова 
Ігоря Володимировича стало приготування 
святкового печива на уроках німецької мови 
у 4-Г класі. Усі не тільки спільно декорували 
стіл, але й разом частувалися приготованими 
смаколиками.  

Наталія Веретко,
учитель трудового навчання
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його наслідки для суспільства та навколишнього середовища.
Хоча основною метою зустрічі молоді трьох країн було озна-

йомлення з традиціями святкування Різдва у країнах-партнерах, 
та учасники проекту також висловлювали 
своє ставлення до споживацтва у перед-
різдвяний час. Альтернативою численним 
подарункам, які купуються до Різдва, стали 
виготовлені власноруч учасниками проекту 
іграшки на ялинку, пакети для подарунків, 
нові свічки, зроблені з уже вживаних. Інша 
група дітей випікала різдвяні тістечка. 
Усі ці вироби були вручені як подарунки 
присутнім на святковому вечорі, що став 
кульмінаційним моментом проекту.

Поляки, німці, українці – всі намага-
лися якнайкраще презентувати традиції 
своїх народів. Гості частувалися націо-
нальними стравами, співали різдвяних 
пісень. Насамкінець у супроводі вчителів 
музики нашої школи трьома мовами 

пролунала всес-
вітньо відома ко-
лядка «Свята ніч, 

тиха ніч», яка чудесною силою 
об’єднала серця всіх учасників 
дійства.

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ. ДОЛУЧАЙСЯ! 
Під такою назвою в 

екологічному шкільно-
му центрі Шпонс Гаус 
(Герсгайм, Німеччина) 
відбулася акція, до якої 
разом зі своїми ровес-
никами з Польщі та Ні-
меччини долучилися 
учні другої школи під 
час Різдвяного проек-
ту 2015. Захід прово-
дився під патронатом 
прем’єр-міністра феде-
ральної землі Заарлянд 
пані Анегред Крамп-
Карренбауер, яка осо-
бисто прибула на зу-
стріч із молоддю, щоб 
узяти участь у дискусії 
та рольовій грі «Розпо-
діл світу». Під час цієї 
гри та інших практич-
них занять учні довіда-
лися про соціальне та 
економічне підґрунтя 
виробництва мобіль-
них телефонів, а також 
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«ОЙ ХТО-ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ…»

18 грудня до нашої школи завітав Святий 
Миколай. Учні, вчителі і батьки стали свідками 
прекрасного зимового дійства, яке розгорнулося 
на казково прибраній сцені актового залу 
школи. Чудову атмосферу свята створили Орест 
Іванович Мурза, Андрій Данилович Пінчак, 
Леся Володимирівна Колотило, Оксана Іванівна 
Кіліян, Іван Степанович Фляга та десятки юних 
обдарованих  артистів.

На традиційну грудневу благодійну акцію «Іде Святий 
Миколай»   як завжди активно відгукнулися учні та їх 
батьки. Зібрані смаколики, канцтовари, іграшки, теплі 
речі, засоби особистої гігієни були направлені відразу 
на три адреси:

• для малозабезпечених і потребуючих дітей 
Дрогобича і його околиць;

• для дітей-переселенців зі сходу України;
• для воїнів АТО.

Щиро вдячні усім за небайдужість!

Щедрий на добрі справи груденьЩедрий на добрі справи грудень
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У ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ХРИСТА

Веселою колядкою та дзвоном різдвяних дзвіночків розпочалося 25 
грудня для учнів та вчителів Дрогобицької спеціалізованої школи №2. 
У нас вже стало доброю традицією вітати один одного в день, коли 
більшість країн світу святкує Різдво Христове. Привітання лунали 
німецькою мовою, оскільки ця іноземна мова у школі вивчається 

 поглиблено. Проте мова не стала перепоною для створення особливого 
різдвяного настрою. Тими, хто голосив радість народження маленького 
Ісусика, стали учні 6- Б класу під керівництвом вчительки німецької 
мови Михайлишин Ю.С.

Ось ми знову зустрілись! «Йде Різдво у нашу хату!» Таке 
свято створили ми, мами і наші татки! Побажали всім ве-
селого Нового року та Різдва Христового! До нової зустрічі 
у 1-Б класі.

Ще зовсім недавно наші маленькі першо-
класники переступили поріг рідної школи, а 
в кінці грудня звітували про свої досягнення. 

На свято “Ми прийшли в Країну Знань” 
учні 1-А класу запросили своїх батьків, бабусь, 
дідусів, гостей. Дуже хотіли розповісти пер-
шачки, чого навчилися за цей короткий час. 

Від дзвінка і до дзвінка 
Робота наша нелегка: 
Рахуй, пиши, а ще читай, 
Учителю відповідай. 

Уміють вже наші учні і читати, і писати, 
і рахувати. Вивчають дві іноземні мови: ні-
мецьку і англійську. Люблять також уроки 
фізкультури, мистецтва, трудового навчання. 

На святі лунали веселі дитячі пісні не тільки 
українською мовою, але й німецькою. 

А ще не забули малюки і про правила по-
ведінки в школі. 

В школі першачки прижились,
Правил добрих вже навчились,
Розповідають всім про них
І дотримуються їх. 

Побажаємо нашим першокласникам твор-
чих успіхів у навчанні. Нехай шлях у Країну 
Знань буде для них легким, доступним та 
цікавим. 

Багато доброго, нового 
Життя відкриє ще для вас,
Як перша сходинка до нього,  
Для вас всіх буде перший клас. 

Оксана Мірошник, 
класний керівник  1-А класу 

“МИ ПРИЙШЛИ В КРАЇНУ ЗНАНЬ” “МИ ПРИЙШЛИ В КРАЇНУ ЗНАНЬ” 
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Різдво – день не лише для колядок і родинних 
зустрічей, але й для вертепу – особливого теа-
трального дійства зі своєю багаторічною історією. 
Різдвяний вертеп завітав і до нашого 2-Б класу. 

Актовий зал школи... Гості з нетерпінням 
чекають виступу. Адже вперше у школі на 
сцену вийшли не тільки другокласники, але і 
їхні батьки, а діти з великим почуттям гордості 
підтримали їх. 

Лунає колядка у виконанні бабусі і дідуся. 
Класовод Тетяна Дмитрівна Гоцій радо вітає 
зі святами свою шкільну родину. На сцені 
господар і господиня вертепу запалюють 
свічку, несуть дідух, готуються до вечері. До 
них у гості завітали пастушки з народними 
віншуваннями і колядками, які прославляють 
новонароджене дитятко. Батьки, як справжні 
артисти, зіграли свої театральні ролі. Весело і 
гамірно розважали усіх жид Мошко, біда, ци-
ган з козою. Наприкінці свята з залу з «Божим 
світлом» з’являються ангели та Новий Рік, ба-
жаючи всім добра, злагоди, здоров’я, радості… 

На закінчення Тетяна Дмитрівна подяку-
вала всім, хто виступав, і гостям. 

Батьки школярів дуже вдячні класоводу 
за організоване дійство і сказали, що готові 
частіше виходити на сцену школи. Адже для 
успішного навчального процесу необхідною 
умовою є співпраця вчителя, учнів і батьків. 

Саме вона сприяє  вихованню творчої, розумної, 
успішної і креативної особистості. 

Хорошого вам старту, учні та батьки 2-Б 
класу! 

Мама учениці 2-Б класу Іваночко Вікторії

Різдвяний вертеп у 2-Б класі 

Святкова передноворічна атмосфера па-
нувала 25 грудня  в актовому залі школи на 
новорічному святі.  Гарний настрій глядачам 
створили учні 2-Г класу. Вони декламували 
вірші, відгадували загадки, співали пісні, 
танцювали.

На  свято завітала Зима-чарівниця, Сні-
жинки, Новорічна Ніч, Новий рік, а також 
багато казкових героїв. Діти побажали 
усім присутнім миру, радості, щастя, здій-
снення найзаповітніших  мрій та бажань 
у Новому році.

Хай щастя і радість цей рік принесе,
Щоб в ньому здійснилось найкраще усе!
Щоб діти здорові й сміливі зростали,
Щоб кращої долі усі ми діждали!

Класовод  Огар О.Р.

     О С Ь  І  З Н О ВУ  В  Р І Д Н І Й  Ш КОЛ І      О С Ь  І  З Н О ВУ  В  Р І Д Н І Й  Ш КОЛ І 
            Н О В О Р І Ч Н Е  С В Я ТО  В  КОЛ І …             Н О В О Р І Ч Н Е  С В Я ТО  В  КОЛ І … 

Вже давно стало традицією на-
шої школи відзначати найкраси-
віше свято першокласників «100 
днів у школі».

У стінах рідної школи діти зро-
били перші кроки у цікавий світ 
наук, самостійного життя. А голо-
вне – від тепер вчорашні дошкіль-
нята гордо носять ім’я «школяр».

У дійстві брали участь учні 
1-Г класу. Цікава розмова, співи і 
танці, святкова атмосфера пану-
вали в залі.

Славич Олександра 
Михайлівна і учні 1-Г класу

М И  У  Ш КОЛ І  В Ж Е  С ТО  Д Н І В М И  У  Ш КОЛ І  В Ж Е  С ТО  Д Н І В 
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У ч и т е л ь , 
друг, чоловік, 
батько… Олег 
Михайлович, 
Олег, Олько чи 
просто Ілик… 
Зі смутком пи-
шемо ці слова, 
бо  не віриться, 
що вже не зу-
стрінемо його 
в коридорі, 
не усміхнемо-
ся  йому, не 

вип’ємо разом горнятко кави, не поговоримо.
Згадуються роки, коли  тільки прийшли на 

роботу в школу. Олег був улюбленцем усіх, бо 
любив пожартувати, підняти настрій. Коли він 
заходив до учительської, завжди лунав сміх, 
а своїми влучними дотепами умів заряджати 
кожного на позитив. 

 Взагалі, Олег Михайлович був серед тих, хто 
є своєрідною візитівкою нашого навчального 
закладу, адже тут минули його шкільні роки, а 
після служби в армії та навчання в педінституті 
Олег повернувся в другу школу уже на посаду 
вчителя, де і пропрацював до свого останнього 
дня. Саме тут навчалися і його син та дочка. 
Для нас він був прекрасним педагогом, хоро-
шим другом, для учнів – справжнім майстром та 

авторитетним 
наставником. 
Школярі люби-
ли Олега Ми-
хайловича за 
нестандартний 
підхід до про-
ведення уроків, 
за те, що міг 
по-батьківськи 
посварити та 
по-щирому по-
хвалити. З ним 
можна було 
п о д і л и т и с я 
сокровенним, 
бо завжди був готовий дати слушну пораду. 
Учень Олега Михайловича, сьогодні знаний 
дрогобицький історик Богдан Лазорак на 
своїй сторінці у Фейсбуці написав: «31 січня 
2016 року зупинилось серце ерудованого і 
життєрадісного педагога Ілика Олега Ми-
хайловича, вчителя трудового навчання та 
правил толерантного життя для багатьох 
поколінь випускників Дрогобицької спеці-
алізованої школи №2. Світла пам’ять!» 

Олег був щирим і добрим, простим у 
спілкуванні, не боявся інколи видаватися  
кумедним, міг так «завести» публіку, що 

без нього нам було просто сумно. Спільні 
свята, які ми разом справляли, були дійсно 
родинними і теплими. А скільки екскурсій, 

†
Ілик  Олег  Михайлович

(30.09.1958–31.01.2016)

 ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА СВІЖУ МОГИЛУ 

Кумедні ролі Олегові Михайловичу вдавалися найкраще, але інколи він любив і побурчати
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походів у Карпати провів Олег 
Михайлович з учнями школи і 
не злічити.

Важко писати в минулому 
про людину, яка поруч із то-
бою крокувала по житті довгі 
роки. Та, на жаль… Хвороба 
невблаганна… Але думаємо, 
що Господь дав прожити Оле-
гові яскраве життя і забрав його 
до себе саме тоді, коли йому 
було важко, щоб полегшити 
страждання і біль. Молімося за 
його душу. Нехай Там Олегові 
Михайловичу буде добре. А з 
нами він житиме завжди  у на-
шій пам’яті  та серцях.

Друзі-колеги

Служба в армії. 1979 р.

Із друзями у шкільній теплиці (90-ті роки) Революційний грудень 2004 року
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В останні дні 2015 року актова зала 
рідної школи дихала святом. Адже 
передноворічні і передріздвяні дні із 
запахом хвої, цукерок, мандаринок – чи 
не найчарівніша пора у році.

Створити чудовий настрій своїм 
батькам і одноліткам вирішили учні 
3-Б класу, запросивши їх на свято 
«Старий рік минає, Новий наступає…» 
Щирі побажання добра, миру, злагоди 
і здійснення мрій лунали зі сцени 
у віршах та піснях. А далі глядачів 
захопили події, що відбувалися напе-
редодні Нового року в казковому лісі. 

Не обійшлося  на святі і без Різдвя-
них традицій. Віншувати і колядувати 
допомагали всі присутні в залі. А на 
закінчення був гарний сюрприз для 
тих, хто вірить у казку і різдвяне чудо – 
мультик «Подарунок на Різдво».

Класовод Ільчишин Уляна Юріїївна

Ñòàðèé ð³ê ìèíàº, Íîâèé íàñòóïàº

Учням 3-В класу дуже подобається проектна 
діяльність.  Протягом листопада-грудня вони 
працювали над проектом «Моя Україна», адже 
Україна – це наша рідна земля, рідний край 
зі своєю історією, культурою, традиціями, 
славетними відомими людьми  та мальовничою 
природою. Вона в усьому,  що нас оточує: у 
замріяному шелесті листя, у стежині, якою ми 
йдемо до школи. Україна – це наша велика 
Батьківщина, яка складається з маленьких 
«батьківщинок» кожного з нас. 

Презентуючи свій проект, діти розповідали, 
яка прекрасна наша земля. Школярі повідо-
мляли цікаві факти про Україну, про рідний 
Дрогобич, європейський Львів та столицю Київ.

Справжні любителі природи презентували 
захопливі легенди та історії про красу 
українських  Карпат, про Ведмідь-гору, озера 
Світязь, Синевир, Ялпуг, про могутній Дніпро.

Ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêòó «Ìîÿ Óêðà¿íà» ó 3-Â êëàñ³Ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêòó «Ìîÿ Óêðà¿íà» ó 3-Â êëàñ³

Група істориків повідомила про старовинні замки та фортеці нашої 
Батьківщини, про славетних українців. Школярі довели, що Україна 
має ким пишатися. Це відомі вчені, поети, спортсмени, які прославили 
нашу Батьківщину на цілий світ.

Справді, для нас Україна – найкраща! Хай зіркою в світі засяє єдина, 
велична, прекрасна, багата Вкраїна!

Учитель початкових класів 
Флюнт О. І.

10 грудня 2015 
року учні 7-В класу 
мали нагоду відвіда-
ти історичний відділ 
краєзнавчого музею 
«Дрогобиччина», де 
комплекс експонатів 
висвітлює тривалу бо-
ротьбу за незалежність 
і становлення Україн-
ської держави. 

Особливу увагу про-
тягом екскурсії було 
звернено на кімнати, 
присвячені нашому 
землякові - Провід-
никові ОУН Андріє-
ві Мельнику, пам’яті 
жертв Голодомору 1932-1933 років та Героям Не-
бесної Сотні, які були вихідцями з нашого міста. 

Оглянули школярі також археологічні та 
етнографічні матеріали, вироби дрогобицьких 
ремісників, знаряддя праці. 

Подих історії та трагічне відлуння сучасності 
постали водночас разом, допомагаючи кожному 
хоча б на мить переосмислити наше призначення 
в  цьому бурхливому житті. 

Наталія Заблоцька, 
класний керівник 7-В класу

Відвідини краєзнавчого музею Відвідини краєзнавчого музею 
«Дрогобиччина»«Дрогобиччина»



9№ 57 – лютий 2016

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ
У середині грудня учні 6 та 7 кла-

сів  нашої школи мали змогу взяти 
участь у навчальній екскурсії до 
місцевого музею «Дрогобиччина». 
Цього разу для перегляду був запро-
понований відділ історії. Зацікавле-
ність та співчуття викликала в учнів  
експозиція, присвячена жертвам 
Голодомору 1932–1933 років.

Кульмінацією екскурсії став 
перегляд виставки, присвяченої  
Героям Небесної сотні, на якій  
представлені світлини,  цінні екс-
понати з Майдану та особисті речі 
учасників Революції Гідності. Серед 
фотографій Героїв Небесної сотні 
розміщено і портрети наших зем-
ляків, котрі віддали своє життя за 
цілісність України. 

“Герої не вмирають!” - такими 
словами проводжали в останню до-
рогу Героїв Майдану, такими слова-
ми проводжають воїнів, які гинуть на 
сході країни, захищаючи її від ворога.

Виставка нагадала присутнім про 
події, що не можуть залишити байду-
жими жодного справжнього українця, 
жодного патріота своєї держави. 

Вережак М.В., 
класний керівник 6-А класу

Здавалось би, ця тема банальна 
й заяложена. Але факт залишається: 
зло у нашому світі є, воно проникає 
у наше життя найрізноманітнішими 
способами та завдає багато шкоди. 
Зло можна назвати парадоксом на-
шого світу. Адже, як ми знаємо з іс-
торії сотворення світу, Бог створював 
його ідеальним. Якщо Бог добрий 
і створив абсолютно добрий світ, 
звідки ж у ньому з’явилося зло? 
Від кого та від чого воно походить? 
Якими є його наслідки? Як можна 

його перемогти? Зло 
проти когось чи проти 
себе? Що є злом 21 ст. 
серед дітей та молоді?

На ці питання учні 5-х класів 
шукали відповіді 10 грудня на ду-
ховній бесіді з о.Ігорем Цмокани-
чем. Зустріч була дуже відкритою, 
живою,  творчою та корисною, 
адже отець Ігор усе пояснював 
на прикладах із власного життя, 
а ще - підкріплював цікавими 
притчами. Ось одна з них.

«Одного разу допитливий 
юнак запитав у свого діда:

Чого з’являються погані люди ?
На це старець дав мудру відповідь:
- Поганих людей на світі немає. 

Але в кожній людині присутні дві 
сторони: темна і світла. Перша - 
це прагнення до любові, добра, 
співчуття. Друга ж символізує зло, 
егоїзм, ненависть, руйнування. 
Подібно до двох вовків, що бо-

ряться один з одним. 
- Зрозуміло,- відповів хлопчик. 

А хто ж перемагає?
- Все залежить від людини, - 

закінчив дід. Завжди перемагає 
той вовк, якого годують більше.»  

Кожна людина обирає свій 
шлях самостійно і сама несе від-
повідальність за власні вчинки.

Вчитель християнської етики 
Фіголь І.І. 

Що таке зло та його наслідки

На обласному  конкурсі 
наукових робіт «Славетні 
імена України -2015. Михай-
ло Вербицький» у напрямі на 
кращу дослідницьку роботу 
про життєвий і творчий 
шлях Михайла Вербицького 
робота учениці 9-Б класу 
Людмили Славич «Неві-
доме з життя Михайла Вер-
бицького» зайняла І місце. 

Наші найщиріші 
вітання!

На міському конкурсі 
читців пам’яті Героїв 
Крут учениця 11-Б класу 
Катерина Малиш 
виборола 1 місце. 

Щиро вітаємо і сподіває-
мося , що й після закінчення 
школи Катя тішитиме 
глядача своїм акторським 
талантом.
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«ÑËÀÂÀ ÂÀÌ, ËÈÖÀÐ² ×ÅÑÒ² !»
6-го грудня в Україні відзначається День Збройних 

Сил України. З нагоди цього свята у нашій школі від-
булася конкурсно-розважальна програма «Слава вам, 
лицарі честі!». Участь у святі взяли команди хлопців 
8-их класів. 

У програмі були конкурси зі стройової підготовки, 
знань елементів військової атрибутики, головним 
експертом яких був учитель захисту Вітчизни  Степан 
Ярославович Савшак. Цікавим був конкурс талантів, у 
якому деякі учасники неочікувано здивували глядачів 
своїми артистичними здібностями. Веселими були 
змагання на швидкість почистити картоплю і одяг-
нути військову форму. Приємно здивували глядачів 
учасники свята у конкурсі-дефіле, демонструючи 
військовий одяг майбутнього з нетрадиційних мате-

ріалів. Тут учасники виступили у ролі моделей 
і проявили неабияку креативність. 

Усі три команди почергово були кращими у 
тих чи інших конкурсах, але переможцем стала 
команда 8-Б класу, яка випереди ла  суперни-
ків, демонструючи найбільшу кількість своїх 
талантів, а також вокальні здібності.

Команди 8-А і 8-В класів розділили 2-ге місце.
Усі учасники свята – МОЛОДЦІ!

Романів Н.А., педагог-організатор

Уже декілька років поспіль 
учителі німецької мови нашої 
школи мають можливість (згідно 
програми для учителів німецької 
мови з інших країн) проходити 
тритижневе стажування у школах 
(чи в одній із шкіл) Німеччини. 
Учасники спостерігають за урока-
ми і беруть участь у їх підготовці 
і проведенні, що дозволяє педа-
гогам ознайомитися з системою 
шкільної освіти Німеччини. Вони 
підвищують свою мовну і мето-
дико-дидактичну кваліфікацію, 
освіжають країнознавчі знання 
про Німеччину і одночасно як 
експерти-країнознавці та носії 
мов своїх країн роблять уроки 
в школі, яка їх приймає, більш 
різноманітними.

Цього року і мені випала така 
чудова нагода. З 08 по 28 листо-
пада я мала змогу стажуватися у 
приватній школі Марії Монтессорі 
в місті Регенсбург (федеральна 
земля Баварія). 

Відразу зазначу, що відвідуван-
ня уроків у цій школі було дуже 

цікавим, пізнавальним і 
захоплюючим. Все, що я 
побачила, було для мене 
новим і досі невідомим. 
Адже це не проста шко-
ла, а заклад, де навчання 
базується на основних 
принципах концепції відо-
мого італійського педагога 
і лікаря Марії Монтессорі. 
Саме вона створила 
систему, яка макси-
мально наближена 
до тієї ідеальної си-
туації, коли дити-
на навчається сама. 
Вчитель спостерігає 
за діями дитини і 
допомагає лише в 
тому випадку, коли 
це справді необхід-
но. Основний девіз 
методу М. Монтес-
сорі: «Допоможи 
мені зробити це 
самому».

 Для навчання 
створені спеціальні 
Монтессорі-матері-
али.  Намистинки, коробочки, 
таблички, шорсткі букви - всього 
і не перелічити!  Працюючи  з 
цими матеріалами, дитина навча-
ється зосереджуватися, покращує 
координацію рухів, готує руку 
до письма. 

У класах немає традиційних 
великих шаф із закритими двер-
цятами. Замість них - невисокі 
полиці, зроблені таким чином, 
щоб кожна дитина могла  до них 
дотягнутися. Школярі працюють 
або за низькими столиками, або 
на спеціальних килимках. 

Багато педагогів і батьків від-

значають, що 
діти, які відвіду-
вали Монтессорі-
школу, краще за 
інших однолітків 
уміють зосеред-
жуватися, швид-
ше починають 
читати і писати, 
стають самостій-
ними, творчими 
особистостями і 

домагаються чудових результатів у 
найрізноманітніших сферах життя. 

Важко описати словами все те, 
що я мала можливість побачити і 
почути протягом цих трьох тиж-
нів. Щоденне відвідування уроків 
чергувалися з незабутніми прогу-
лянками містом у вихідні. Варто 
відзначити, що місто Регенсбург, 
розташоване на збігу трьох річок: 
Дунаю, Нааб та Реген, відразу за-
чарувало мене своєю красою. Його 
стара частина, що була закладена 
ще у часи середньовіччя, визна-
на об’єктом світової спадщини 

ЮНЕСКО. А візитівкою міста є 
кам’яний міст, який вважається 
шедевром середньовічного місто-
будування. Проте особливо неза-
бутнє враження справила на мене  
головна пам’ятка готичного стилю 
у Баварії  Регенсбурзький собор 
Св. Петра, який своєю величчю 
не залишить поза увагою жод-
ного туриста. (Недарма у  2014 
році Регенсбург був найбільш 
відвідуваним туристами містом 
Німеччини.) 

На закінчення розповіді зазна-
чу, що під час мого стажування у 
Німеччині, я не лише досягнула 
поставлених цілей як педагог, але 
і значно розширила свій світо-
гляд як особистість. Безсумнівно, 
така програма є дуже корисною 
для всіх, хто хоче розвиватися і 
здобувати нові знання. Дякую за 
таку гарну можливість і закликаю 
й інших учителів до стажування  
у Німеччині. 

Вережак М. В., 
вчитель німецької мови

ДОСВІД – ЄДИНЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ (А. Ейнштейн)
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«ТАНЦЮЮТЬ ВСІ! ! !»

Уперше в нашій школі відбулося тан-
цювальне дійство такого масштабу. Цілий 
місяць учні 5-10-их класів готували свої 
танці, використовуючи будь-який вільний 
клаптик у школі. 

І ось цей день настав. Для  учнів 5-7-их 
класів свято відбулося 28-го грудня, для 
учнів 8-11-их – 29-го грудня.

Правду кажучи, побаченим були при-

ємно вражені всі – і учні, і вчителі, і голова 
журі, вчитель хореографії Й.М. Карпін.

Учні настільки креативно підійшли 
до створення танцювальних номерів, що 
інколи складалося враження, що перед 
глядачами постановка професійного 
хореографа. Тому й не дивно, що журі 
відмовилося від визначення місць, адже 

загалом перемогло мистецтво, а це так 
важливо у наш непростий час. 

Окрасою свята стали виступи вокалістів, 
які теж самостійно обирали  пісню для ви-
ступу, а також ведучі. Першого дня це були 
учні 7-Б класу: Дід Мороз – Шатонський 
Сергій і дві снігуроньки – Манько Наталя і 
Кульчицька Мар’яна . Чудовими ведучими 

свята для учнів 8-11-их 
класів були Оля Лазорко 
і Назар Макарець – учні 
10-А класу.

Враження від свята 
залишилися неперевер-
шені!

Романів Н.А., 
педагог-організатор
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Дорогі друзі, батьки, випускники 
та усі небайдужі!

Просимо Вас допомогти у зборі коштів на 
операцію дружині нашого вчителя німець-
кої мови Беззубова Ігоря Володимировича.

Беззубова Леся Іванівна, 1984 року на-
родження, мати 4 неповнолітніх дітей, вже 
перенесла дві операції в Україні і потребує 
термінової операції в Австрії, вартість якої 
біля 40 000 євро.

Діагноз: синовіальна саркома

Кошти просимо надсилати на рахунок 
Приват Банку:

ГРИВНЯ - 4149 4978 5726 1590 
                   (Беззубов Ігор Володимирович)
EURO - 4149 4978 5579 8031 
              (BEZZUBOV IHOR)
USD - 4149 4978 6340 4093 
              (BEZZUBOV IHOR) 
Також гроші можна дати безпосередньо у шко-

лі особисто Ігорю Володимировичу та Любомирі 
Михайлівні Беззубовим або секретарю школи.

ПОТРІБНА ТЕРМІНОВА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

Нещодавно відбулася чергова зустріч педагогів нашої школи 
у психологічному клубі «Особистість». Цього разу всі присутні 
мали можливість вивчити та пізнати себе, розглянувши питання 
професійної компетентності. Під час заняття вчителі отримали 
інформаційний блок щодо поняття «компетентність», критеріїв 
оцінювання результативності педагогічної діяльності, а також 
обгрунтували необхідність особистісного само-
вдосконалення, формування професійних умінь 
та навичок.

Кожен мав можливість назвати рису характеру, 
якою він найбільше пишається як професіонал. Також 
усі зрозуміли, наскільки важливо бути корисним один 
для одного у процесі педагогічного спілкування, 
розуміти та підтримувати колег по роботі, поважати.

На завершення усі проаналізували себе за допо-
могою «Геометричного тесту». Педагоги визначили 
у себе наявність певних особистісних якостей, рівень 

ЗАСІДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛУБУ ЗАСІДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛУБУ 

сформованості комунікативних та організаторських 
умінь, емоційно-вольової сфери. Сподіваємося , що 
дані заняття стануть корисними у професійній 
діяльності педагогів. 

Практичний психолог Стебівка Г.С.

“ГОДИНА КОДУ” В НАШІЙ ШКОЛІ“ГОДИНА КОДУ” В НАШІЙ ШКОЛІ
Година Коду є глобальним заходом, 

який залучає десятки мільйонів учнів у 
більш як 180 країнах світу. Кожен може 
організувати заходи в рамках Години Коду. 
Одногодинний курс доступний більш як 
40 мовами. Для всіх віком від 4 до 104 років. 
Без попередніх вимог. 

У нашій школі також відбувся захід 
у підтримку всесвітньої акції «Година 
коду». Мета акції популяризувати прийоми 
комп›ютерного програмування, надати 
доступ усім бажаючим до вивчення основ комп’ютерного 
програмування, адже це наука майбутнього.

Упродовж години школярі на прикладі гри 
Star Wars задавали команди комп’ютерним 
героям, аби ті за допомогою правильно на-
писаних рядків коду виконували поставлені 
завдання.

Діти із захопленням ознайомились із 
презентаціями від розробників відомих 
комп’ютерних ігор: ”Minecraft”, “Зоряні ві-
йни”, “Снігова королева”, “Angry Birds”, а 
тоді й самі спробували створити елементи 
гри. В кінці кожного туру школярі отриму-
вали іменні сертифікати і переходили до 
наступного туру.

Хлопик Р.З., вчитель інформатики


