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

К. Ушинський
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УКРАЇНСЬКА КОЛЯДА В НІМЕЧЧИНІ
Щороку перед Різдвом молодь з Німеччини, Польщі та
України прибуває до екологічного центру Шпонс Гаус,
що у містечку Герсгайм (Німеччина), щоб взяти участь у
тринаціональному проекті. Це
вже стало доброю традицією
Дрогобицької спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. № 2.
Із 4 по 10 грудня пʼятнадцять
учнів нашої школи знову відвідали Герсгайм і разом зі своїми
німецькими та польськими
ровесниками знайомились із
різдвяними традиціями один
одного, вдосконалювали свої
знання німецької мови та просто гарно проводили час.
Організатори проекту підготували для нас насичену та
різноманітну програму. Після
веселого знайомства кожна
група презентувала свою школу, місто та державу. Не менш
цікаво було дізнаватися про
традиції святкування Різдва
у країнах, які представляли
учасники. Впродовж тижня
учні працювали у тринаціональних групах над різними
міні-проектами та презентували результати своєї роботи
трьома мовами. Крім цього,
учасники виготовляли ялинкові прикраси та подарункові
пакети з матеріалів, які були
у вжитку, пекли різдвяне печиво, виливали з воску свічки.
Позитивних емоцій додала
усім поїздка до м. Страсбург
(Франція). Після відвідання

Європарламенту та невеликої
екскурсії по місту ми мали
можливість милуватися різдвяними декораціями, пройтися різдвяним ярмарком та купити невеличкі сувенірчики.
Закінчився тиждень святковим дійством, під час якого
кожна група-учасниця представила традиції святкування
Різдва у своїй країні. Впродовж вечора учасники нашого
шкільного гурту «Народні
музики» під керівництвом
вчителя музики Мурзи О.І.
виконували колядки українською, польською та німецькою мовами, а на завершення
кожен отримав різдвяний подарунок.
Тиждень, проведений у
Герсгаймі, справив на усіх
гарне враження, і кожен повертався додому з надією приїхати сюди ще раз.
Дякуємо керівнику екологічного центру Шпонс
Гаус пану Єжи Вегжиновскі
та пану Гансу Болінгеру
лінгеру
інгеру за
а
можливість брати участь
уч
часть
у міжнародних пророро
оектах. Бажаємо усім
м
щасливого 2017
7
року та веселого
завершення новорічно-різдвяних
святкувань!
Вчителі
німецької мови
и
О. М. Дробиняк,
к,
І. М. Юрчак
к
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ÏÐÎÅÊÒ «ÑÒÀÐØÅ ÏÎÊÎË²ÍÍß Â ªÂÐÎÏ²»
У період з 12 по 19 листопада учні 9 – 10-х класів уже
вкотре побували в Німеччині
в екологічному центрі Шпонс
Гаус (Герсгайм). Тема проекту
«Старше покоління в Європі»,
над якою працювали школярі,
є надзвичайно важливою, актуальною та не залишає нікого
байдужим.
Діти працювали у тринаціональних групах, знайомились
із особливостями, відмінностями, перевагами та недоліками
життя у похилому віці. Учні
відвідали також будинок для
літніх людей, що було кульмінацією проекту. Спільно з
ними школярі готували традиційну німецьку страву. Не
обійшлося також і без українського борщу та польського
десерту. Після ситного обіду,
який ми приготували разом,
учні презентували свою школу
та співали пісні.
Цікавими були екскурсії в
Люксембург, Шенген та Заарбрюкен. На завершення
програми до нас прибув так
званий «Polen-Mobil», пред-

ставники якого за допомогою інтерактивних
методів познайомили
дітей з Польщею.
Вчителі німецької
мови У.І. Манько,
С.О. Василюк
На цьому проекті ми
презентували культуру
України і намагалися
справити найкращі
враження розповідями про нашу державу,
м. Дрогобич та рідну
школу. Ми побували
в будинку для літніх
людей та побачили, як
їм живеться. Ця поїздка дала
зрозуміти, як важливо знати
іноземну мову. Тому вивчаймо
мови, щоб переймати позитивний досвід країн Європи!
Романюк Андрій, 9-Б
Я отримав багато нових
вражень від цієї поїздки. І всі
вони – позитивні! Я зміг порівняти різні культури та завести
нові знайомства.
Меленчук Андрій, 9-Б

Мені дуже сподобалось
працювати в інтернаціональних групах, спілкуватися німецькою. Я вважаю, що це
найкращий стимул вивчати
іноземну мову. Надзвичайно
цікавими та інформативними
були поїздки в Люксембург та
Заарбрюкен.
Каракевич Христина, 10-А
Мені сподобалася тематика
проекту. Було цікаво відвідати будинок для літніх людей,
побачити, як вони живуть та

поспілкуватися з ними. Як німецькі, так і польські учасники
проекту надзвичайно привітні, відкриті, комунікабельні та
ініціативні.
Коржова Анастасія, 10-Б
Хочу подякувати організаторам цього проекту та вчителям за масу вражень та шквал
емоцій. Це уроки доброти,
емоційного сплеску, які зробили нас кращими, добрішими
та розумнішими.
Славич Людмила, 10-Б

ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ
ФОРУМ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
25 – 26 листопада 2016 року
в Національному технічному
університеті «КПІ» у Києві
відбувся Перший загальноукраїнський форум учителів
німецької мови під гаслом
«ПРОФЕСІЙНІ СФЕРИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ – німецька
мова у школі та ВНЗ в Україні
сьогодні» за підтримки DAAD,
Goethe-Institut в Україні, ZfA,
КПІ та Спілки вчителів ні-

мецької мови. Учасниками
форуму були вчителі шкіл і
професійно-технічних ліцеїв
та викладачі вищих шкіл з
усієї України. Вчителі нашої
школи Манько У.І. та Василюк С.О. мали змогу взяти
участь у форумі та відвідати
практичні семінари з питань
методики викладання та застосування інноваційних,
комунікативних та активних

підходів у викладанні німецької мови. Метою форуму є те,
щоб за підтримки вчителів
німецької мови у школах та
ВНЗ молодь отримала імпульс
і стимул розглядати вивчення
німецької мови як довгострокову інвестицію з обіцянкою
успіху в професійне майбутнє
кожного.

ПОЇЗДКА ДО АВСТРІЇ
Нещодавно я побувала у столиці Австрії Відні, де 5 днів
провела в гімназії і ознайомилася, як відбувається навчання за
кордоном. На вихідних ми відвідали саме серце Відня, де мали
змогу помилуватися найкращими пам’ятками та видатними
місцями цього надзвичайно красивого міста.
Я щиро вдячна австрійській олімпіаді, а особливо Ярославу Лопушанському, за те, що мала змогу відвідати чарівну
столицю Австрії.
Наталія Сорока, учениця 11-А класу
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ДРУГУ ШКОЛУ З ОФІЦІЙНИМ ВІЗИТОМ ВІДВІДАЛИ ГОЛОВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ОЛЕГ СИНЮТКА І ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО
20 грудня у Дрогобичі
побували голова Львівської
обласної
державної
адміністрації Олег Синютка
та голова правління ПАТ
«Укргазвидобування» Олег
Прохоренко.
За
словами
Олега
Прохоренка (до речі,
випускника Гарвардського
університету (США)), його
компанія є найбільшим
платником податків в Україні і
найбільшим виробником газу,
тож вирішила підтримати
місцеві громади. Метою його
приїзду на Львівщину, а
зокрема й у Дрогобич, було
ознайомлення з освоєнням
коштів, які підприємство
спрямувало на розвиток
інфраструктури соціальної
сфери області. Як зазначив
голова Львівської ОДА Олег
Синютка, цього року від

ПАТ «Укргазвидобування»
надійшло 5 млн грн на
будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання об’єктів
соціальної та дорожньої
інфраструктури населених
пунктів Львівщини. Частину
цих коштів спрямовано на
реконструкцію і ремонт
Дрогобицького міського
Народного дому ім. І.Франка,
інших соціальних об’єктів.
Оновлений Народний
дім у Дрогобичі справив
на гостя хороше враження,
а найбільше – концерт
мистецьких колективів, які
тут працюють. Усі учасники
концертного дійства, а
це найкращі дрогобицькі
школярі, отримали від гостей
солодощі з нагоди свята
Миколая.
Депутат Львівської обласної
ради Михайло Задорожний,

керівники міста і району
Тарас Кучма та Володимир
Шутко
сподіваються,
що Дрогобиччину, як
батьківщину українського
генія Івана Франка, і
наступного року не обділять
увагою, а отже буде змога
реалізувати нові цікаві
проекти.
Цього ж дня Олег
Синютка, Олег Прохоренко із
представниками міської влади
побували у спеціалізованій
школі №2, де вчителям
презентували подарунок від
Св. Миколая – 20 комп’ютерів
для педагогів чотирьох
найбільших за кількістю учнів
шкіл Дрогобича. По п’ять
комп’ютерів із програмним
забезпеченням для допомоги
вчителям у підготовці до
викладання навчальних
предметів отримали ЗОШ №1
(навчається 1146 учнів), СШ
№16 (1066 учнів), ЗОШ №4 (921
учень) та СШ №2 (895 учнів).
За словами начальника відділу
освіти Дрогобицької міської
ради Петра Сушка, розподіл
здійснювало Міністерство
освіти і науки за поданням
обласних департаментів освіти
і детальним аналізом відділів
освіти. Олег Прохоренко, звертаючись до учнів другої школи,
зауважив, що вкладає кошти в

розвиток інтелекту учнівської
молоді, закликав школярів
добре вчитися, щоб мати
змогу здобувати вищу освіту
в найкращих вишах світу,
але обов’язково повертатись
і будувати Україну.
Під час прийому гостей
педагоги Дрогобича, зокрема директор СШ№2
Л.І.Панькевич, просили
голову ЛОДА посприяти
нашому місту, яке має
потужний освітній потенціал,
у забезпеченні комп’ютерними
класами для учнів та
оргтехнікою для педагогів.
Олег Синютка відзначив високі
здобутки дрогобицької освіти
на рівні Львівщини і пообіцяв
не залишати поза увагою
обласної влади цю галузь.

НАЙКРАЩІ ВЧИТЕЛІ МІСТА – ВІДОМІ
Найвищим рівнем діяльності вчителя є його педагогічна
майстерність, що ґрунтується на високому фаховому рівні, загальній культурі та педагогічному досвіді. Розкрити
талановитого педагога, дати йому можливості для розвитку творчості, сприяти педагогічним пошукам – завдання
всеукраїнського конкурсу «Учитель року», який відбувається
щорічно з 1995 року.
У цьому навчальному році конкурс проходить у номінаціях «Початкові класи», «Інформатика», «Біологія», «Музичне
мистецтво».
7 та 8 грудня 2016 року відбувся І (міський) тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2017». Педагоги змагалися
у двох конкурсних випробовуваннях. Зокрема, проводили
«Майстер-клас», де демонстрували професійну майстерність
через показ форм, методів, прийомів роботи з учнями, дотримуючись принципу – «Я знаю, як це робити. Я навчу вас».
З метою перевірки вміння конкурсантів планувати дослідницько-пошукову діяльність школярів проведено випробовування
«Навчальний проект», у ході якого педагоги презентували
технологічні карти проектів.
Членів журі вразив високий професійний рівень учасників
конкурсу, їх майстерність та творчий підхід до справи.
Переможцями міського туру конкурсу стали в номінації
«Початкові класи»: Тетяна Василівна Петрик, вчитель початкових класів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.
І.Франка, – І місце; Марта Любомирівна Гриньків, учитель
початкових класів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – ІІ
місце; у номінації «Біологія»: ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА КРАВЦІВ,

вчитель біології Дрогобицької СШ І-ІІІ ступенів №2 – І місце;
у номінації «Інформатика»: Тетяна Василівна Жгута, вчитель
інформатики Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – І місце;
ІРИНА ПЕТРІВНА ГУРСЬКА, вчитель інформатики Дрогобицької
СШ І-ІІІ ступенів №2 – ІІ місце; Юрій Володимирович Коломієць, вчитель інформатики Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
№10 – ІІІ місце; у номінації «Музичне мистецтво»: Марія Іванівна Костецька, вчитель музичного мистецтва Дрогобицької
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. І.Франка – І місце; Ігор Йосипович
Сеньків, вчитель музичного мистецтва Дрогобицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів №17 – ІІ місце.
Учасники конкурсу ще раз засвідчили, що справжній учитель – це Майстер. Майстер слова, Майстер звуку, Майстер
думки, Майстер емоцій і настроїв.
Галина МАРЧУК, завідувач міського методичного
кабінету відділу освіти
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вивісках та в рекламі деяких
торгових точок у центральній
частині нашого міста.
У рамках проекту «Дрогобич – місто Франкової юності»
започатковано школу екскурсоводів, де учні 11-их класів

9 листопада, у День української писемності та мови, з
написання учнями 10-11 класів
радіодиктанту національної
єдності розпочалася в нашій
школі декада української
мови. Вона тривала з 9 по 18
листопада і була насичена
багатьма цікавими заходами.
10 листопада кращі знавці мови від першого по одинадцятий класи спробували
свої сили у виконанні завдань
першого туру Міжнародного
конкурсу з української мови
ім. Петра Яцика.

Для п’ятикласників доброю
традицією стала мовознавча
гра-квест. Цьогоріч перемогу
здобула команда 5-В класу, яка
не лише блискуче впоралась
із завданнями, але й зробила
це найшвидше.
Цікавими для школярів стали поетичні п’ятихвилинки
«Рідна мова в рідній школі!»,

а також конкурс міні-творів
«Бринить-співає наша мова»,
що дали змогу дітям проявити
здібності читця і навіть поета!
Кращі твори наших юних талантів читайте у цьому номері
газети на сторінці 5.
Учні 6, 7 класів мали можливість переглянути кінострічку
«Захар Беркут» за однойменним твором Івана Франка, а
старшокласники – документальний фільм про Каменяра.
Учні 5-В, 5-Б, 7-А та 8-А класів із задоволенням змагались
у мовознавчих турнірах і вікто-

знайомитимуть із Франковими місцями в Дрогобичі
учнів середніх класів. Перші екскурсії вже проведено,
і продовжуватимуться вони
протягом року.
А ось учні 7- Б класу, не чекаючи на своїх старших друзіводинадцятикласників, самостійно підготували екскурсію,
присвячену 160-ій річниці від
дня народження І. Франка.
Провели своїх однокласників стежками, якими ходив
колись наш видатний земляк
у Дрогобичі, Захар Сурма та
Юстина Іванишин. Вони ж
підготували і цікаві розповіді про навчання І.Франка в

школі отців Василіан,
у гімназії, тому діти не
тільки мали змогу побачити ті будинки, де
бував Франко і які згадуються в його творах,
а й дізналися багато нового з
біографії письменника.
Вивчати рідну мову, шанувати і примножувати духовні
скарби необхідно протягом
усього життя. Сподіваємося,
що заходи, проведені у рамках
нашої декади, сприятимуть
цьому, адже, як написав колись Дмитро Білоус,
Слово – брила,
слово – крила, диво,
У незнане зоряне політ.
Через мову щиро і правдиво
Одкривається нам білий
світ.
Любов Драла, Галина
Процикевич, Ігор Качмарик

ринах. Перемогла,
звичайно, дружба.
Учні 10-Б класу презентували
проект із культури
мовлення «Чужий
язик», в якому показали, які мовні
покручі чи недоречності маємо на

Наша мова калинова
Потрібно мову рідну так любити,
Як маму любить ще мале дитя,
І де б нам не доводилося жити,
Її пронести через все життя.
Бо рідна мова нам є наймиліша,
З дитинства нею розмовляли ми.
Як мова є – то нація сильніша
І не страшні їй жодні вороги.
«Наша мова калинова» - саме таке
свято, приурочене Дню української писемності та мови, відбулося 11 листопада
в актовому залі школи. Учні 3-Г класу

чудово декламували вірші про рідну
мову, її багатство та мелодійність. Діти
розповідали гуморески, співали українські пісні.
Небайдужими були й гості свята - учні
других і третіх класів. Вони розгадували

мовні загадки, доповнювали народні
прислів’я, добирали риму. Чудова атмосфера українського слова панувала
на святі.
Тож бережімо, шануймо і розвиваймо
рідну мову!
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Коли в душі народжується слово...

Україна – моя Батьківщина
Україна – моя Батьківщина!
Дім батьківський і моя родина.
Тут земля запашна, мов хлібина,
Мова наша, як гарна калина.
Українські слова – це клейноди,
Це скарби і багатство народу.
Українські пісні – як серпанки,
Що пробуджують землю до ранку.
Українці – це люди чудові!
Добрі, лагідні, неґонорові.
Сіль землі, скарб цієї планети.
Україно, для мене усе ти!
Курило Арсен, 5-В клас.

Українська мова

Рідна мова

Наша мова – духмяна хлібина,
Та, що живить братів-українців.
Наша мова – любов полум’яна,
Вода в склянці, налита по вінця.
Наша мова – це вітер Карпат,
Той, що нас до мети підганяє.
Наша мова – нічний зорепад,
Рідна мати, яка нас кохає.

Василюк Дарина, 5-В клас

Прихід зими

Наша мова – це гомін степів,
Це і води старого Дніпра,
Наша мова – це шепіт лісів,
Мова миру, краси і добра!
Артур і Аделіна Захарко, 5-В клас.

Наша мова
Мова, мова калинова.
Незабутня, фіалкова,
Солов’їна, барвінкова
Українська рідна мова.
Я все люблю в своїм краю,
Найбільше – мову дорогу.
Люблю, як сонце, як родину,
Люблю, як матінку єдину.
Нема у світі більш святого
За рідну мову калинову.
Стасінчук Юля, 5-В клас.

Українська рідна мова
Дуже гарна, світанкова,
І багата є вона,
Завжди мила нам сповна.
Це є наша красна мова
І найкраща з усіх мов!
Солов’їну, рідну, милу
Любим завжди, знов і знов!

Моя мова
Мови, якою розмовляю я,
Навчила мене матінка моя.
Це мова української держави,
В якій живемо ти і я!
Ця мова ніжна, як троянда,
І співуча, як пісні солов’я.
ЇЇ лелієш, як дитину мати,
ЇЇ плекаєш, як знання.

Вже відлетіли в вирій журавлі
І небо затягнулося хмарками.
Відчутне скоре дихання зими,
Відчутно, що вона не за горами.
Із неба сонечко все менше вигляда,
І перші вже сніжинки пролітають.
Весела і щаслива дітвора
Їх, радісно сміючись, доганяє.
І радісно, і сумно водночас…
Чекають діти зиму білосніжну,
І скоро з неба Миколай прийде до нас
І принесе дарунки дивовижні.
В очікуванні живе і 5-В наш клас:
Готуємо пісні, вірші й малюнки.
І з Новим роком привітаєм всіх,
Бо віримо ми в кращеє майбутнє.
Лазарів Анна-Марія, 5-В клас.

Гарасимчук Северин, 5-В клас.

ШКОЛА НА ШЛЯХУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
Центральна Служба Німеччини з питань
освіти за кордоном організувала семінар для
керівників навчальних закладів країн Східної
Європи (Україна, Грузія, Росія, Молдова, Білорусь), який відбувся у містах Шпаєр (Німеччина)
та Метц (Франція).
Тема семінару «Демократія у школах» є
актуальною, оскільки сучасна школа повинна
готувати випускників до життя та діяльності в
демократичному суспільстві.
Протягом двох тижнів ми створювали моделі
сучасної демократичної школи, знайомилися
з принципами демократії, які реалізовуються
у всіх аспектах шкільного життя.
Учасники семінару мали змогу відвідати різні
навчальні заклади, побували на уроках, спілкувалися з учителями та учнями. Нас вразила

доброзичлива атмосфера в класі, толерантність,
взаємоповага та відповідальність усіх учасників
навчально-виховного процесу. На уроках переважають інтерактивні технології, методи кооперативного навчання та проектної діяльності,
що сприяють розвитку критичного мислення,
за допомогою якого майбутні громадяни позитивно впливатимуть на суспільство, вирішуючи
різні проблеми і регулюючи конфліктні ситуації.
Учителі плекають лідерські якості з молодшого шкільного віку, приділяють значну
увагу розвитку учнівського самоврядування,
вчать вирішувати конфліктні ситуації через
форму дебатів.
Під час проведення семінару всі його учасники здобули чималий досвід, який обов’язково використовуватимуть у своїх навчальних
вчал
льн
ьних
и закладах.
их

Заступник директора з навчальновиховної роботи, учасниця
семінару Дяків О.М.

В іт а є м о

ученицю 11-А класу
у

Процикевич Анастасію
та її учителя

Тезбір Світлану Орестівну

У центральній міській бібліотеці ім.В.Чорновола відбулася зустріч шкільних бібліотекарів
із знаними письменниками братами Капрановими

за зайняте І місце у міському
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, присвяченому 160-ій річниці від дня
народження Івана Франка.
Настя працювала над темою
«Кольороназви у збірці Івана
Франка «Зів’яле листя».
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Переможці ІІ туру предметних олімпіад 2016-2017 н.р.
У 2016-2017 навчальному році вихованці школи здобули 85
призових місць у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад із базових
дисциплін (з них – 14 перших, 29 других, 42 третіх місця).

Українська мова
№
з/п

Прізвище та ім’я учня

Клас

Місце

Вчитель

1
2
3
4
5
6

Іванишин Галина
Іванишин Юстина
Рудик Вікторія
Зубрицька Софія
Петрів Маркіян
Процикевич Анастасія

7-Б
7-Б
8-Б
9-В
9-Б
11-А

ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

Процикевич Г. Л.
Процикевич Г. Л.
Процикевич Г. Л.
Лучків О. В.
Процикевич Г. Л.
Тезбір С. О.

Математика
1
2
3
4
5

Владика Марта
Романишин Христина
Снятинська Олена
Хлопик Микола
Бежнар Валерій

6-Б
6-Б
7-В
8-Б
10-А

ІIІ
ІІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ

Чугаєва Г. І.
Чугаєва Г. І.
Хом’якевич В. В.
Чугаєва Г. І.
Хом’якевич В. В.

Християнська етика
1

Монастирська Аліна

1
2
3
4
5

Борисюк Жанна
Рудик Олександр
Васьків Анастасія
Спариняк Діана
Бежнар Валерій

1
2

Панчак Остап
Білоган Олег

10-Б

ІIІ

Дешева О. Г.

Географія
8-Б
8-Б
9-В
9-Б
10-А

І
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

Коваль Л. П.
Коваль Л. П.
Коваль Л. П.
Коваль Л. П.
Коваль Л. П.

Інформатика
10-А
9-Б

ІІ
ІІІ

Хлопик Р. З.
Хлопик Р. З.

ІI
І
ІІ
ІІ

Кравців Г. О.
Кравців Г. О.
Кравців Г. О.
Панькевич Л. І.

I
І
ІІ
ІІ
ІІІ
І
ІІ
І

Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.

ІI
ІІІ
ІІ
ІІІ

Угрин У. В.
Погорєла Г. В.
Угрин У. В.
Угрин У. В.

ІІI
ІІІ

Панчишак Г. Є.
Панчишак Г. Є.

ІI

Кравців Г. О.

Біологія
1
2
3
4

Зінченко Ольга
Джелялова Нуріє
Хомин Діана
Мисів Марія

8-В
9-Б
9-Б
10-Б

Фізика
1
2
3
4
5
6
7
7

Хлопик Микола
Іванишин Галина
Снятинська Олена
Шимко Микита
Рудик Вікторія
Петрів Маркіян
Романишин Микола
Панчак Остап

8-Б
7-Б
7-В
8-Б
8-Б
9-Б
10-А
10-А

Історія
1
2
3
4

Манько Наталя
Панчак Остап
Сабат Соломія
Процикевич Анастасія

1
2

Рудик Вікторія
Лазорко Ольга

8-Б
10-А
11-Б
11-А

Хімія
8-Б
11-А

Екологія
1

Процикевич Анастасія

11-А

Правознавство
1
2

Зубрицька Софія
Процикевич Анастасія

9-В
11-А

ІI
ІІІ

Угрин У. В.
Угрин У. В.

Німецька мова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Шабаліна Анна
Хомин Діана
Паращак Ігор
Сорока Наталія
Мишковська Юліана
Микитин Софія
Чирка Катерина
Зубрицька Софія
Хало Віталія
Ваків Марта
Сенюх Аліна-Марія
Процикевич Анастасія
Сторонська Вікторія
Дробиняк Жанна
Манько Наталія
Білоган Олег
Спариняк Діана
Владика Христина
Кобякова Анна
Сабат Соломія
Лизун Христина
Іванишин Катерина

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

І
І
І
І
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

Капіца Т. І.
Манько У. І.
Джура Г. І.
Михайлишин Ю. С.
Дяків О. М.
Дяків О. М.
Юрчак І. М.
Тершак Ю. М.
Єршова І. Г.
Василюк С. О.
Михайлишин Ю. С.
Василюк С. О.
Дяків О. М.
Капіца Т. І.
Дяків О. М.
Єршова І. Г.
Манько У. І.
Єршова І. Г.
Василюк С. О.
Джура Г. І.
Джура Г. І.
Василюк С. О.

Англійська мова
1
2
3
4

Хомин Діана
Микитин Софія
Мишковська Юліана
Сабат Соломія

9-Б
8-В
8-Б
11-Б

ІІ
ІІ
ІІІ
ІІ

Дика І. П.
Заблоцька Н. Ю.
Заблоцька Н. Ю.
Модрицька Ю. О.

Польська мова
1
2
3
4

Сенюх Аліна
Авжецька Кароліна
Славич Людмила
Возняк Віра

10-Б
10-А
10-Б
11-Б

І
ІІ
ІІІ
ІІІ

Бунь Л. З.
Бунь Л. З.
Бунь Л. З.
Бунь Л. З.

Економіка
1
2

Джелялова Нуріє
Лазорко Ольга

9-Б
11-А

ІI
ІІІ

Іваночко О. О.
Іваночко О. О.

Інформаційні технології
1
2
3
4

Шабаліна Анна
Борисюк Жанна
Джелялова Нуріє
Лобський Назар

8-Б
8-Б
9-Б
10-Б

ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

Хлопик Р. З.
Хлопик Р. З.
Хлопик Р. З.
Хлопик Р. З.

Астрономія
1
2
3
4
4
4
4

Панчак Остап
Кіндій Юрій
Бежнар Валерій
Малий Богдан
Малий Василь
Паращак Ігор
Мисів Марія

10-А
10-А
10-А
10-Б
10-Б
10-А
10-Б

І
І
І
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ

Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.
Бурий А. Р.

Трудове навчання
1

Монастирська Аліна

10-Б

ІІІ

2

Білинський Назар

11-Б

ІІ

Панченко-Гурська
М. В.
Явір В. В.

22 учні братимуть участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад
із базових дисциплін.
БАЖАЄМО ЇМ УСПІХУ!
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БУДЬМО ЗДОРОВІ!
Хто здоровий, той сміється,
Все йому в житті вдається…

Під таким девізом в 4-Б класі тривала робота над
пізнавальним, захоплюючим проектом «Здоровим бути
модно». Цікаві форми роботи, зустрічі з батьками, професії
яких пов’язані зі здоровим способом життя, бесіди з лікарями,
соціальним педагогом – все це відбувалося протягом двох
тижнів. Діти, працюючи у командах «Здоровчик», «Вітамінка»,
«Стрибунець», «Веселун», дізнавалися про те, що означає вести
здоровий спосіб життя. Усю цікаву інформацію оформляли
у вигляді стіннівок, порадників, замальовок, презентацій,
сюрпризів, ребусів і шарад. У класі з’явився міні-тренажерний
зал, адже учні приносили та з захопленням рекламували
різноманітний спортивний інвентар. Пізнавальною стала
зустріч з соціальним педагогом школи Живчином С.В., який
розповів дітям про корисні та шкідливі звички.
А як цікаво було заглянути у середину кишечника і
побачити різноманітні глисти, про існування яких ми часто
і не підозрюємо. Саме про це розповів і показав фільм лікарендоскопіст Тихий О.І.
Неможливо було під час такого проекту не згадати і про
вміння доглядати за зубами. Про це розповіла дітям шкільний
лікар-стоматолог Хмелєвська Х.Л. Всі спробували на моделі зубів
навчитися їх правильно чистити, користуватися зубною ниткою
та зубочисткою, обирати зубну пасту. А за активну участь у бесіді
діти отримали диплом від Зайця Лакі і призи від Зубної Феї.
Море емоцій викликали нестандартні уроки фізкультури.
Один, з елементами акробатики, провела мама учениці –
тренер Вихованець Г.М., інший – чемпіонка України з у-шу,
випускниця нашої школи Сенюх Вероніка. Після таких занять
інтерес до спорту перевищує всі сподівання.
Захист проекту «Здоровим бути модно», який відбувся
29 листопада в актовому залі школи, став його яскравою
кульмінацією. «Живі» вітаміни, діти-лікарі, спортсмени та
веселі клоуни разом з героями мультфільмів, піснями, іграми
і руханками переконали всіх присутніх у залі, що здоровим
бути справді модно!
Класовод Уляна Юріївна Ільчишин

ВІДЗНАЧЕННЯ 84-х
84- х РОКОВИН ГОЛОДОМОРУ ТА ВШАНУВАННЯ
ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

У Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №2 з 22.11. по
25.11. 2016 р. відбулися заходи до тижня пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій в Україні.
Учні 9-11 класів відвідали Меморіальний комплекс «Тюрма
на Стрийській» і про свої незабутні враження від екскурсії висловилися в письмових відгуках на уроках української мови.
Учитель історії Угрин У.В. провела захід «Реконструкція
історичних подій «Голодомор в Україні», під час якого учні
8, 9 класів переглянули документальні фільми про жахливі

події Голодомору 1932-1933 років, ознайомилися з історичними
документами.
Цікавими були театралізовані уроки для учів 1-4 класів
«Хліб на зернятці стоїть».
Організовано відбулася традиційна акція «Незабудки
пам’яті».
У суботу, 26.11.2016 р., школярі та педагоги взяли участь
у Всеукраїнській акції «Запали свічку».
Заступник директора Д. О. Живчин
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ТАКА ПОТРІБНА
ВТОРИННА СИРОВИНА

Уже другий рік поспіль учні нашої школи двічі на рік беруть активну участь у зборі макулатури – восени і наприкінці навчального
року. Рекордсменами по кількості зібраної макулатури наприкінці
навчального року став сьогоднішній 6-В клас (кл. кер. Касперська М.Д.).
У цілому вони зібрали 570 кг. А всього за час літньої практики було
зібрано макулатури на суму 6085 грн.
Восени учнями нашої школи було зібрано макулатури на суму
2730 грн. Класом-рекордсменом (як і минулого року) став 3-Б клас
(класовод Гоцій Т.Д.). Ними було зібрано 350 кг сировини. На другому
місці – 2-В клас (класовод Беззубова Л.М.) – 200 кг, на третьому – 2-Б
клас (класовод Чайківська О.Ф.) - 150 кг.
Четверте місце розділили 7-Б клас (кл. кер. Процикевич Г.Л.) та
2-Г клас (класовод Славич Л.М.), на п’ятому місці – 5-В клас (кл.кер.
Михайлишин Ю.С.), 3-Г клас (класовод Огар О.Р.), 1-А клас (класовод
Владика М.П.).
Учні, котрі здали найбільшу кількість макулатури, були нагороджені цукерками і шоколадками.
Ми щиро вдячні учням, батькам, класоводам і класним керівникам, які долучилися до такої потрібної справи!
Н.Романів, педагог-організатор

Знати, щоб себе оберігати!
Україна залишається лідером у
Європі за масштабами поширення ВІЛінфекції. За оцінками експертів UNAIDS,
в Україні з ВІЛ-інфекцією живе близько
290 тисяч осіб. І тільки кожен другий
знає про свій діагноз – станом на 1 квітня
2016 року на обліку в Україні перебуває
128 455 ВІЛ-позитивних пацієнтів.
Саме тому, уже традиційно, в нашій
школі у Всесвітній день боротьби зі
СНІДом відбулося ряд профілактичних
заходів. За підтримки Учнівської Ради
для старшокласників була проведена
учнівсько-молодіжна акція «Увага!
СНІД!» (вручення листів-пам’яток).
Традиційним був соціально-

спортивний захід «Молодь проти
СНІДу» для учнів 7-А та 7-В класів,
який провели соціальний педагог та
учитель фізичного виховання Фляга І. С.

Класними керівниками 5-11 класів
була проведена тематична година
спілкування, присвячена даній проблемі.
Соціальний педагог С. В. Живчин

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ
3 грудня у стінах Українського Католицького Університету відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу короткометражних фільмів серед школярів «Кіно&Школа».
Команди створювали фільми на тему «Як я будую Україну», висвітлюючи цікаві
сторінки шкільного життя. Цього року конкурс проводився вп’яте і зібрав рекордну
кількість учасників – 36 команд з різних міст України. Журі обрало кращі 7 фільмів,
які було презентовано в Українському Католицькому Університеті.
Місто Дрогобич на цьому заході представляла Дрогобицька спеціалізована
школа І-ІІІ ст. №2 в особі учнів 10-А класу Івана Дудяка та Владислава Лободи.
Учні представили на конкурс фільм «Здорова молодь – успішна Україна», що став
переможцем І шкільного кінофестивалю «Веселкові МИті», який проходив у квітні
2016 року.
Одним із режисерів цього фільму та виконавцем головної ролі був Данило Сурма,
якого, на жаль, уже немає серед нас, бо у вересні цього року він відійшов у Вічність,
залишивши по собі світлу пам’ять у наших серцях.
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«СЛАВА ВАМ, ЛИЦАРІ ЧЕСТІ!!!»
УРОК МУЖНОСТІ ДО 25-РІЧЧЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
З метою виховання громадянина - патріота України, формування в цивільного населення позитивного іміджу Збройних
Сил України 2 грудня 2016 року в школі було проведено
«Урок мужності», на якому були присутні військовослужбовці
Збройних Сил України, котрі брали участь у проведенні
антитерористичної операції на території Донецької та
Луганської областей: майор Швець Юрій Олексійович, майор
Кіндратів Олег Євгенович, старший лейтенант Фояк Ярослав
Ростиславович, капітан Фолінський Олексій Анатолійович.
Під звуки козацького маршу діти зустріли ветеранів
оплесками та вигуками «Слава Україні!» - «Героям Слава!»
Після цього всі присутні заспівали Гімн України. Викладач
Захисту Вітчизни Губич Р.З. запропонував помʼянути хвилиною
мовчання памʼять загиблих воїнів.
Учні з цікавістю слухали виступи гостей про їхню участь
у бойових діях на сході України і будні військовослужбовців
Збройних Сил України. Велике зацікавлення школярів
викликали зразки зброї, продемонстровані нашими гостями.
Губич Р.З.

6-го грудня наша країна відзначала 25-у річницю Збройних
Сил України. З цієї нагоди у Дрогобицькій спеціалізованій
школі І-ІІІст. №2 відбулася конкурсно-розважальна програма
«Слава вам, лицарі честі». Змагання проходило між хлопцями
8-их класів. Юнаки показували свої вміння у стройовій підготовці, у швидкості одягання військової форми, у знанні
військових погонів. Учасники мали також почистити на
швидкість картоплю (на цей раз замість картоплі були яблука),
продемонструвати свій талант і військову форму майбутнього,
створену з нетрадиційних матеріалів.
Переможцями свята стала команда 8-А класу «Отамани»(кл.
кер.Кіца І.С). Усі команди були нагороджені грамотами і солодкими призами.
Н.Романів

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ XVII МІЖНАРОДНОГО
КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
№
з/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Місце

Прізвище
та ініціали вчителя

1
2
3
4
5
6

Кметик Ярина
Василюк Дарина
Ніколаєнко Єлизавета
Іванишин Галина
Зубрицька Софія
Процикевич Анастасія

3-Б
5-В
6-В
7-Б
9-В
11-А

І
ІІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ

Гоцій Т.Д.
Драла Л.Б.
Лучків О.В.
Процикевич Г.Л.
Лучків О.В.
Тезбір С.О.

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ VI МІЖНАРОДНОГО
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НОВІ ПЕРЕМОГИ
НАШИХ
АВТОМОДЕЛІСТІВ

18-20 листопада в
м.Стрий відбувся Кубок
України з автомодельного
спорту (кордові моделі у
приміщенні) за участю

№
з/п

команд 10-ти міст України. Єдиною шкільною
командою, яка брала участь у
цих змаганнях була команда
Дрогобицької СШ№2 у складі трьох чоловік: Миколи
Череватого, Захара Сурми
та Назара Мазура.
Наші хлопці вибороли
третє командне
місце
серед станцій юних техніків
України. В особистій
першості третє місце здобув
учень 6-А класу Череватий
Микола. Мазур Назар та
Сурма Захар на четвертому
місці.
Вітаємо переможців !!!
Керівник команди
Гаврилюк Л.М.,
тренер Здебський А.Д.

Прізвище та ім’я учня

Клас

Місце

Вчитель

1

Стасінчук Юлія

5-В

ІІІ

Процикевич Г.Л.

2

Микитин Софія

8-В

ІІІ

Процикевич Г.Л.

3

Зубрицька Софія

9-В

ІІІ

Лучків О.В.

4

Гринців Марта

10-Б

ІІІ

Лучків О.В.

5

Іванишин Катерина

11-А

І

Тезбір С.О.

Із такою командою жодні
снігопади нам не страшні
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ТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ /ENGLISH FOREVER4

З 21 по 25 листопада 2016 року в нашій школі тривав тиждень англійської мови. Було проведено низку різноманітних
заходів: вікторин, квестів, уроків-конференцій, інсценізацій
казок тощо.
Розпочався тиждень флаєр-акцією «Welcome to Britain», протягом якої учні 8-В класу (Романна Порицька, Максим Кіліян,
Віка Петрів) розповсюджували тематичні листівки у вестибюлі школи. Двічі відбувся і флешмоб «Yellow submarine», де
обов’язковою умовою було вбрання з англійською символікою
або жовтого кольору.
Пізнавальними стали уроки-конференції для учнів восьмих
класів на тему «Відомі люди світу». Тут школярі могли продемонструвати не лише захоплення тією чи іншою особою, а
й свої таланти.
7-В та 6-Б класи мали можливість переглянути в читальному
залі мультфільм «The Secret Life of Pets» англійською мовою,
а на учнів 10-Б класу очікував квест «Фестивалі та свята країн
Європи».
Учні 6-Б та 6-В класів взяли участь у змаганнях “Food Contest”,
де були неперевершені.
Учні 8-Б та 8-В класів презентували проект “Бітлманія” та інсценізували казку “Бременські музиканти” для молодших школярів.
Закінчення на ст.11
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ТАТО, ТАТОЧКУ, ТАТУСЮ…

ПРОЕКТ «МОЯ СІМ’Я»

Тато, таточку, татусю… Так ми кличемо дорогу нам людину,
людину із сильним характером, міцними руками. Він може все!
Саме про тата, улюбленого татуся, відбулося свято 16 грудня
у 2-Г класі. «Мій татко найкращий!» - хвалився кожен з діток.
Дітки не приховували своєї любові, свого захоплення від найрідніших людей – татусів. Всі показали свою майстерність у
читанні віршів, виконанні пісень, танців. Присутні в залі батьки
отримали велике задоволення і насолоду.
Шановні батьки і діти! Щоб було легше жити, долайте труднощі – даруйте один одному щирі і добрі посмішки, сильні
обійми і солодкі поцілунки! Дякую, що ви у мене є!
Класний керівник 2-Г класу
Славич Олександра Михайлівна

Сім’я, родина – це найрідніші й найдорожчі люди для кожного з нас. Саме над проектом «Моя сім’я» працювали учні 4-В
класу. Одні діти розповідали про звичаї, традиції, які є у їхніх
сім’ях, інші досліджували свій родовід аж до сьомого коліна,
складали генеалогічне дерево своєї родини. А на презентацію
проекту запросили усю сім’ю: і дідусів, і бабусь, і батьків та
братиків з сестричками.
Школярі презентували вірші про кожного члена родини,
співали веселі пісні та ділилися особливими секретами сім’ї.
Адже «сім’я кожного дня вимагає турботи, без свят, вихідних,
бо сім’я – це робота».
Власне робота над таким проектом формує в дітей відчуття
затишку, тепла, любові в сім’ї та родині.
Класний керівник 4-В класу О. І. Флюнт

ВЕСЕЛИХ СВЯТ ТА ПРИВІТНОЇ ЗИМИ!

А ми усі радіємо: «Зима! Зима! Зима! Багато гарних празників приносить нам вона!» Другокласники зібралися, щоб
зустріти Зиму. Господарі свята - учні 2-Б класу - підготували
лісову галявину, на якій розмістилися місяці, пори року та інші
Початок на ст.10

Цікавий проект презентували учні 10-А класу на тему ”Традиції народів світу”, ну а школярі 4-В були найчарівнішими
звірятами і взяли участь у пізнавальному святі “У світі тварин.”
Учні 2-Г і 2-В класів стали учасниками ігрових уроків
«Вчимо англійську весело!» і «Хто краще знає англійську?».
Діти співали, декламували вірші, робили «руханки», від-

казкові персонажі. Діти весело
розважалися: читали вірші, співали, грали в «сніжки»! Правда,
перемога дісталась команді дорослих! Зате хороший настрій
залишився у всіх.
гадували загадки, розв’язували ребуси, головоломки англійською мовою.
Учні 9-А класу взяли участь у грі-квесті «У світі граматики»
і теж цікаво провели час, змагаючись у швидкості та якості
виконання завдань з англійської мови.
Заблоцька Н.Ю., Модрицька Ю.О., Романів Н.А.,
вчителі англійської мови
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РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 596 КЛАСІВ

/ОСІННІ БАРВИ4

18-го листопада учні 5-6-их класів мали чудову
нагоду розважитися, адже після уроків усі вони
стали учасниками захопливої розважальної програми «Осінні барви».
Ведучі (учні 7-их класів) почергово надавали
можливість кожному класу продемонструвати
свої таланти, які , як і листя восени, були різно-

барвні. Тут були і вірші, і пісні, і танці, і гра на
музичних інструментах, і веселі сценки, і спортивні перфоменси. Деякі учасники свята були
одягнуті в чарівні костюми осені. Учні чудово
підготувалися, глядачі отримали море позитиву і
гарного настрою. Свято завершилося дискотекою.
Н.Романів

ЗА ВІКНОМ ЛЕЖАВ ПЕРШИЙ СНІГ...

ЗОЛОТА ОСІНЬ!!!

За ввікном
За
ікном
ікно
м ле
лежа
лежав
жавв пе
перш
перший
рший
й ссніг,
ніг
ні
іг а н
на
а ка
кале
календарі
ленд
ндар
аріі –
останній осінній місяць. В актовому залі школи
відбувалося свято “Прощання з Осінню”, якого
учні 2-А класу з нетерпінням чекали.
Осінь, люба осінь,
Неба синя просінь,
Золота година,
Пісня журавлина.
На святі лунали пісні, вірші, а чарівниця Осінь
знайомила гостей зі своїми синами – місяцями.
Завітала вона на город. А Гарбуз-Гарбузенко
познайомив її з усіма жителями свого господарства. Не забула Осінь і про лісових мешканців.
Поцікавилась вона, як житимуть звірята взимку.
А в кінці свята Осінь попрощалася з усіма і
пообіцяла через рік знову завітати до нас.
Гальків Оксана Віталіївна,
мати учня 2-А класу
Наприкінці листопада золота Осінь завітала до нашого 4-А класу. Принесла щедрі
дари: прислів’я, загадки, пісні, багряні яблучка та пахучі груші, яскраві листочки та цілу
низку віршиків та цікавих оповідань. Ми це
все зібрали, прочитали, повивчали і радо
проект «побудували».
Запросили гостей на свято, щоб нашу
щедру Осінь в путь далеку проводжати та
наступного року її дожидатись!!!
Класовод 4-А класу Петрюк О.Б.
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СВЯТО ЛІХТАРИКІВ І ПІСЕНЬ
11 листопада в стінах
і
другоїї школи
лунали пісні - шестикласники вітали
інших школярів із Днем святого Мартина. Що це за свято і які традиції його
святкування?
11 листопада в Німеччині та інших
країнах Європи відзначають День святого Мартина. Діти ходять вулицями
із саморобними ліхтариками і співають
пісень. Так пройшовши через усе місто,
вони прямують до великого багаття на

галявині.
і Т
Там для них розігрується епізод
із легенди: з’являється вершник на білому коні, на вершнику червоний плащ і
шолом, як у римських воїнів. Це Святий
Мартин. Він бачить жебрака, що замерзає
від холоду, і, розчулившись, розриває
плащ і віддає його половину біднякові.
За легендою, ця подія сталася в IV
столітті у Франції.
Як римський солдат став християнським місіонером?

Він бачив багато несправедливості, і
це змінило його життя. Чоловік закинув
військову службу і через кілька років став
священиком у французькому місті Турі,
присвятивши життя допомозі бідним.
За це католицька церква проголосила
Мартина святим. У Франції він вважається
національним святим і покровителем жебраків, ізгоїв, а також тих, хто відмовився
від військової служби.
Святкова хода закінчується для дітей
смачненьким: вони їдять пряники і п’ють
дитячий пунш.
Відзначення Дня святого Мартина в
стінах нашої школи внесло нотку різноманіття у шкільне життя й стало великою
радістю і для юних акторів, і для усіх
глядачів цієї святкової ходи.
Вережак М.В.,
вчитель німецької мови

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА

Враховуючи важливе значення освіти в
подальшій розбудові України як правової
держави, вихованні у громадян поваги
до закону і прав людини, з нагоди 60-ї
річниці проголошення Загальної декларації прав людини Указом Президента
України було започатковано проведення
Всеукраїнського тижня права щороку в
період, що включає 10 грудня - День прав
людини, який відзначається в пам'ять
проголошення Генеральною Асамблеєю
ООН у 1948 році Загальної декларації
прав людини.
З 12 по 16 грудня 2016 року і в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст.
№2 відбулося ряд заходів у рамках Всеукраїнського тижня права:
• всеукраїнський урок «Права людини» (класні керівники 5-11 класів);
• профілактичне заняття з учнями
10-А класу «Проблема насильства» (соціальний педагог Живчин С. В.);

• круглий стіл з участю спеціаліста відділу «Дрогобицьке бюро
правової допомоги» Лютик Христини
та фахівця із соціальної роботи із
суб’єктами пробації Дрогобицького
міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції Попика Василя «Як не стати жертвою злочину»
(соціальний педагог Живчин С. В.);
• тренінг з учнями 8-А класу «Шлях
до гармонії» із пошуку шляхів розв’язання життєвих суперечностей (практичний психолог Стебівка Г. С.);
• правовий кінолекторій для учнів
9 класів «Права, свободи, обов’язки громадян України» (учитель правознавства
Угрин У. В.);
• книжкова виставка літератури правового змісту (бібліотекар
Дятко К. В.).
Соціальний педагог С. В. Живчин

21 грудня відбулася зустріч з учнями 7-Б класу, з якии-ми було проведене тренінгове заняття на тему: «Вміння
я
спілкуватися». Під час заняття учасники визначили,
наскільки впливає спілкування на життєдіяльність
людини, охарактеризували його як психічний процес,
дізналися про функції та види спілкування. Школярі
вправлялись у формуванні комунікативних навичок, у вмінні застосовувати вербальні та невербальні
засоби спілкування, також проаналізували переваги
міжособистісних розмов. На завершення заняття семикласники отримали пам’ятки «Культура спілкування».
Практичний психолог Стебівка Г.С.

РОЗВИВАЄМО КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ
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НЕ СТАЛО СВІТЛОЇ ЖІНКИ І СПРАВЖНЬОГО ПАТРІОТА

ОЛЬГИ СТІВЕНС (БУТРИЙ)
Жахлива звістка долинула до нас із
-за океану. 21 листопада в автомобільній
катастрофі біля міста Страффорд (НьюГемпшир у США) загинула видатна
українка діаспори Ольга Стівенс-Бутрий
(Olha Stevens). 27 серпня їй виповнилося
лише 43 роки, з яких більше 20 прожила
у Штатах.
«Оля їхала додому своєю машиною
з нічної роботи. Ожеледиця. Машина
перевернулася. Вона загинула одразу.
О 4:17 ранку її знайшли. В автомобілі
була сама», - розповіла Вероніка Плісак,
подруга Ольги.
Життя Ольги Стівенс тісно пов’язане
із другою школою, адже тут багато років
викладала німецьку мову та трудове навчання її мама, улюблена вчителька багатьох поколінь Ольга Григорівна Бутрий.
Випускницею другої школи, медалісткою
була і сама Ольга. Хоча вона навчалася
в нас лише в старших класах, але завдяки своєму оптимізму, життєрадісності
стала душею колективу. У другій школі
до виїзду за океан навчався і її старший
син Роман.
Доля закинула Ольгу далеко від рідного дому, але і в США вона залишалася
щирою патріоткою з гарячим українським серцем, яка своєю невичерпною
енергією допомагала сотням людей.
У мережі Фейсбук другом покійної
Сергієм Вакулою поширено некролог,
підписаний багатьма знаними українцями, де так сказано про «українські
справи» Ольги Стівенс:
«Саме Ольга організовувала своїх
друзів та знайомих відвідати Холодний
Яр, коли це ще не було мейнстрімом і
туди не їздили гламурні політики, щоб
примазатися до патріотичного руху.
Саме вона організовувала незручні для
кишенькової «опозиції» акції протесту
в США, коли туди приїздив Янукович
із делегацією. Попри спротив продажних очільників та журналістів діаспори,
вона єдина почала доносити політикам
США про переслідування націоналістів
(«Патріот України», «Тризуб» та інші) в

Україні та наступ на українську мову.
Під час Майдану Ольга слідкувала
за стрімами, і саме вона зі США кинула
клич усій діаспорі, що треба будити
весь світ. Це вона почала обдзвонювати
усі київські церкви з вимогою бити у
дзвони, коли «Беркут» вперше побив
протестувальників. Саме вона змусила
конгресмена від свого штату почати слухання в Конгресі США про порушення
прав людини і жахливе поводження із
протестувальниками у грудні 2013 - січні
2014 на Майдані.
Під час початку агресії Кремля проти України вона допомагала сотням
поранених і солдатів на фронті: кому
оплатою на лікування, кому уніформою
або бронежилетами.
Діаспора та країна втратила одну з
найактивніших своїх доньок. Жахливої
втрати зазнала і родина: у Ольги Стівенс
залишилося троє дітей - Роман, Шалейна,
Оливія та чоловік Дональд.
Вона навік залишиться із нами такою ж
юною, з невичерпною енергією. Царство
Небесне, Ольго!
Natalia Koval, Roman Koval, Василь
Шкляр, Валентина Шкляр, Natalia
Tsebryk, Роман Боровик, Ігор Мосійчук»
Спогадами про цю непересічну особистість поділилися також її класний
керівник та друзі-однокласники.
ЯРОШОВИЧ МАРІЯ ІВАНІВНА,
класний керівник
«Пам’ятаю, як у 9-Б клас до нас прийшла новенька дівчинка, русява, синьоока, весела й життєрадісна. Вона швидко
влилася у класний колектив. За сумлінне
ставлення до навчання та працьовитість
її полюбили як учителі, так і учні. Школу
закінчила із срібною медаллю.
Гарно вишивала, та особливим витвором її рук було в’язання візерунками.
З дитинства Оля хотіла стати вчителем
іноземної мови, як її мама Ольга Григорівна.
Дівчина прагнула засівати дитячі душі добірним зерном добра, людяності, любові.

Маленька Оля з батьками

Тому поступила в педуніверситет на факультет іноземних мов. Вчилася сумлінно.
За щасливим випадком її помітили
серед групи студентів Дрогобицького
університету викладачі з Америки і запросили до себе на навчання. Там вона
вчилася і працювала. Вийшла заміж, виховувала двох донечок і синочка.
Живучи далеко, за океаном, Оля серцем,
думками завжди була з Україною. Тож
коли дізналася про революційні події на
майдані Незалежності, щиро допомагала,
чим тільки могла, майданівцям, а потім –
воїнам фронту. Так вона стала волонтером.
Здібна, творча натура, Оля писала музику, вміло складала вірші, у яких все наболіле на серці, страждання, пекучий біль,
печаль, передчуття чогось невідомого.
Мрії летять у вирій,
Мрії, що не збулися.
Віра, любов, надія
Ніби мене зреклися.
Серпень 2016 р.
Оля мріяла видати книгу, але не судилося, не встигла: несподівана смерть
обірвала її активне, у розквіті сил життя.
Та в серцях однокласників, учителів
рідної школи, друзів, знайомих вона залишиться назавжди.»

Із письменником Василем Шклярем
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ЮРІЙ КАСЯНЧУК, однокласник:
«Взагалі, українських патріотів я ділю
на дві категорії. На тих, які вже до листопада 2013 року були з нами, і на тих, які
ними стали вже після.
Оля належала до першої категорії. До тих , яким не потрібні були Майдани й Революції для того, щоб зрозуміти
свою українську сутність, свій український дух, до тих, для яких усвідомлювати
себе Українцем чи Українкою завжди
було і в свідомості, і в серці, і в душі, і в
жилах. До тих, яких відчайдушно любити
Україну, заставив не переїзд в далеку
Америку, а вже саме народження на цій
їм Богом даній землі…
Вона як невтомний постійний борець
за нашу українську мову дуже страждала,
коли хтось не розумів цього законного
прагнення…
Як ніхто інший постійно переймалася
долею своєї країни та знедоленого її народу. Скільки допомоги було вислано
нею в поміч нашим маніфестантам
Майдану та захисникам в зону АТО,

1990 рік. Оля серед однокласників-випускників (стоїть друга зліва в першому ряду)

про це знає сам Господь, посередники її благих справ та ті, кому саме
вона допомагала.
Оля назавжди залишиться в серцях і душах побратимів та посестер, які
будуть продовжувати справу української національно-визвольної боротьби…!
«Блаженні чисті серцем, бо вони Бога пізнають….»
Царство небесне душі твоїй праведній.
Я підписуюсь під кожним словом Олиних друзів, бо краще все одно не
скажу.»

Ольга з сім’єю в рідній другій школі

Наступили новорічно-різдвяні свята.У цей час уже впродовж багатьох
років ми звикли, зайшовши в учительську, милуватися барвистою різдвяною
листівкою з далекої Америки і читати щирі слова вітання колективу школи
від Ольги Стівенс-Бутрий та її родини. Свою школу вона не забувала ніколи…
Дорога родино покійної, люба наша Ольго Григорівно, ваше горе
невимовне, але віримо, що Бог забирає до себе найкращих для якоїсь
вищої мети, щоб вони з небесними янголами молилися за нас і Україну!
Світла пам’ять про Ольгу Стівенс назавжди залишиться в наших серцях.
Колектив Дрогобицької
спеціалізованої школи № 2

Висловлюємо глибоке співчуття керівникові гуртка технічної творчості, вчителеві
фізики Гаврилюку Любомирові Михайловичу з приводу непоправної втрати –
смерті дружини, колишньої вчительки
німецької мови нашої школи
ГАВРИЛЮК ІРИНИ ІВАНІВНИ.
На 72-му році раптово пішла з життя
людина великої душі, мудрий педагог і наставник, любляча дружина, мама і бабуся.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце когось із близьких, проте
пам’ять завжди буде сильніша за смерть.
Шановні Любомире Михайловичу, Наталю
Любомирівно і вся скорботна родино, у цей
важкий час поділяємо ваш біль і сумуємо
разом із вами.
Світла пам’ять…

У серцях багатьох
поколінь учнів
Ірина Іванівна Гаврилюк
назавжди залишиться такою
молодою, цілеспрямованою,
як на цій світлині
кінця 70-их років.
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У колажі використано малюнок Наталії Звіжанської

Чи вірите ви в чудеса? Адже напередодні Нового року
і різдвяних свят трапляються різні дива. Передсвятковий
новорічно-різдвяний настрій завітав і до нашої школи. Учні
3-Б класу запросили гостей відвідати їхню казку "Космічна
новорічна пригода".
Святково прибраний зал, неймовірні декорації та оригінальні костюми маленьких акторів. Незабутня космічна подорож
двох прибульців Ніка і Тіка. Танці та пустощі дітей із Сніговою
Бабою. Знайомство прибульців з мешканцями планети Земля.
Боротьба між злом і добром, веселощі і хоровод навколо ялинки
лісових звірят. Все це змусило поринути гостей свята у вирій
незабутніх вражень та емоцій.
Герої казки зрозуміли, що головне у житті – це робити
добро. Лише тоді ти станеш справжньою людиною і на землі
пануватиме мир, злагода та любов.
Ще неодноразово учні нашого класу запросять гостей поринути у чарівний світ пригод. Тож хай цей святковий настрій
принесе у ваші домівки щастя, радість, здоров'я, сімейний
затишок, добро та достаток у новому 2017 році.
Іваночко Вікторія, учениця 3-Б класу

Фотомиттєвості зустрічі Святого Миколая в 1-А, 1-В та 5-Б класах
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