
НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

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

К. Ушинський
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Із дев’ятого по чотир-
надцяте грудня учні Дро-
гобицької спеціалізованої 
школи №2 взяли участь у 
міжнародному тринаціо-

нальному проекті «Різдво 
в Європі - 2018», який від-
бувався у м. Ґерсгайм (За-
арлянд, Німеччина).  Участь 
у даному проекті стала для 

нашої школи традиційною, 
бо, як зазначив у своєму 
виступі директор  екологіч-
ного осередку  Шпонс Гаус  
Доктор Єжи Венґжиновскі: 
«Школа №2 м. Дрогоби-
ча стала першою школою 
з України, яка 2009 року  
була запрошена на різдвяні 
зустрічі учнівської молоді 
з Німеччини та Польщі». 

Від самого початку про-
ект «Різдво в Європі» став 
одним із найулюбленіших 
серед наших школярів, бо 
робота над дослідженням 
важливих для європейської 
спільноти проблем сьо-
годення переплітається 
зі співом, розучуванням 
різдвяних колядок різни-

ми мовами, випіканням 
святкових пряників і час-
туванням, виготовленням 
різдвяних подарунків, деко-
рацією приміщень і будин-
ків... На жаль, цьогорічна 
програма зазнала деяких 
змін. Через сумнозвісні по-
дії на відомому в цілому 
світі різдвяному ярмарку 
у м. Стразбурзі було від-
мінено поїздку до цієї єв-
ропейської столиці, а також 
скасовано заплановані від-
відини чергового  засідання 
Європейського парламен-
ту. Натомість учасники 
проекту відвідали різдвяні 
ярмарки німецьких міст 
Шпаєр та Гайдельберґ у 
сусідній федеральній землі 
Баден Вюртемберґ.

Підсумовували тижневу 
працю на вечорі, де учасни-
ки проекту відтворювали 
традиції святкування Різдва 
у своїх країнах. Дух цього 
величного свята панував у 
цілому залі й у серці кож-
ного з присутніх.

Дякуємо керівництву, 
педагогам, усій коман-
ді екологічного  осеред-
ку Шпонс Гаус, особисто 
пану Гансу Боллінґеру за 
запрошення та активну 
співпрацю.

Учасники проекту

Різдво в ЄвРопі - 2018
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ЗНАЙОМСТВО З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НІМЕЧЧИНИ
Вперше учні Дрогобицької спеціалізованої 

школи I-III ст.№2 здійснили інформативну 
поїздку по вищих навчальних закладах та уні-
верситетах федеральної землі Баварії (Німеччи-
на). Ця поїздка була організована Баварською 
ініціативою за підтримки німецьких шкіл за 
кордоном та шкіл-партнерів. 

Програма перебування в університетах зале-
жала від інтересів учнів, які мали змогу отримати 
доступну інформацію щодо вступу до вузів та 
поставити запитання. 

Державні університети Баварії пропонують 
практично безкоштовну вищу освіту міжнарод-
ного рівня за великим переліком спеціальностей, 
від гуманітарних до технічних. Іноземні студенти 
сплачують лише семестровий внесок від 100 до 
150 євро за семестр, у залежності від ВУЗу. Крім 
цього знадобляться ще гроші на проживання, 
оплату медичного страхування, харчування. 
Сума всіх витрат становить приблизно 700 євро 
кожного місяця. За ці гроші студент може жити 
в гуртожитку або WG (кімната в квартирі на 
декілька осіб), смачно харчуватися, робити по-
купки і ні в чому собі не відмовляти. За кожного 
іноземця відповідає тьютор, до якого можна 
звернутися при виникненні певних запитань. 

Університети привабили нас великими на-
вчальними корпусами, обладнаними лабораторі-
ями, високим рівнем викладання та просторими 
бібліотеками, де для кожного студента виділено 
робоче місце з використанням комп’ютера. 

Для вступу на перший курс Баварського 
університету потрібно для початку закінчити 
Studienkolleg. Але, щоб отримати безкоштовне 
місце в підготовчому коледжі, документи повинні 
бути подані до університету, зазначивши згоду про навчання 
в коледжі. Необхідною умовою є також наявність сертифікату 
про знання мови рівня B2/C1 або C2, залежно від того, яку 
спеціальність хочуть обрати. 

Серед університетів міст Regensburg, Augsburg, Neu Ulm 
особливо вразив нас Мюнхенський університет ім. Людвіга-
Максиміліана. Це один із лідерів дослідницьких університетів 

Європи, що входить до спілки п’ятнадцяти найбільших уні-
верситетів Німеччини. 

Познайомившись ближче з вищою освітою Баварії, учні отри-
мали ще більший поштовх до вивчення німецької мови, щоб у 
майбутньому вступити в омріяні ними навчальні заклади. Ця 
поїздка змотивувала учнів до подальшої участі в такому проекті. 

Керівники проекту Дяків О.М. та Василюк С.О. 

ПРЕЗИДЕНТОМ ШКОЛИ НА 2018-2019 Н.Р.  
                            ОБРАНО ОЛЬГУ ЗІНЧЕНКО

14 вересня на учнівському 
віче в актовому залі школи 
відбулися вибори Учнівського 
президента школи.

Віче розпочалося виступом 
учениці 11-Б класу Хомин Діа-
ни - президента школи 2017-
2018 навчального року, яка 
прозвітувала, про виконану 
роботу за час її президентства. 

Після цього кандидати у 
президенти Гаврищук Анаста-
сія (9-Б клас), Зінченко Ольга 
(10-Б клас) і Порицька Роман-
на (10-Б клас) ознайомили 
учнів 5-11-их класів зі своїми 
передвиборчими програмами.

Кожен учень мав можливість 
зробити свій вибір шляхом та-
ємного голосування. Перемогу 
у виборах отримала учениця 
10-Б класу Ольга Зінченко.

Бажаємо новообраному 
президентові успіхів у реа-
лізації її програми, а також 
тісної співпраці з педагогічним 
та учнівським колективами 
школи, а Учнівському парла-
менту школи згуртованості, 
активності та ініціативності!!!

Наталія Романів,  
педагог-організатор 

МІЖНАРОДНА ЗУСТРІЧ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ 
СЛУЖБИ «KULTURWEIT» - 2018

З 23 по 26 жовтня в Івано-
Франківську відбулася між-
народна зустріч контактних 
осіб волонтерської служби 
«kulturweit» німецької комісії 
ЮНЕСКО. 

До обласного центру заві-
тали представники з 15 країн, а 
саме: Азербайджану, Білорусі, 
Болгарії, Грузії, Греції, Хорва-
тії, Литви, Польщі, Молдови, 
Румунії, Росії, Сербії, Словач-
чини, Чеської республіки та 
України. Нашу школу на кон-
ференції представили вчителі 
німецької мови Манько У. І., 
Юрчак І. М. та Джура Г. І.

За чотири дні конферен-
ції відбулося чимало заходів 
та майстер-класів. Учасники 
обмінювалися досвідом та 
планували спільні проекти. 
Ця конференція мала дві цілі. 

По-перше, завдяки кваліфіка-
ційним семінарам, посилити 
громадську активність самих 
волонтерів та контактних осіб. 
По-друге, пов’язати роботу кон-
ференції з ініціативами та ціка-
вими прикладами громадської 
активності в Івано-Франківську. 

Головна мета волонтерської 
служби «kulturweit» - не лише 
обмінятися досвідом, але й 
познайомити якомога більше 
людей різних націй. 

Учасники конференції 
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ПІЗНАЙ ЧАСТИНКУ ПОЛЬЩІ

Саме під такою назвою з 24 по 28 верес-
ня проходив міжнаціональний проект у 
м.Ланцут (Польща). Активна співпраця 
Дрогобицької спеціалізованої школи 
№2 із різними закордонними освітніми 
закладами ні для кого не секрет, радше 
навпаки - позитивна тенденція. Однак 
цього разу наші учні 10 класів отримали 
можливість познайомитися із новим для 
них навчальним закладом Польщі – ліце-
єм №2 м.Ланцут. І хоча погода в перший 
день не зовсім сприяла, та гостинність і 
дружелюбність наших сусідів створили 
теплу і приємну атмосферу знайомства. 
Польські та українські учні не лише 
обмінялися іменами у звичному для 
себе форматі «Kennenlernrunde», але 
й створили цілий тримовний словник 
найбільш вживаних фраз.

Особливо насиченим був для нас 
другий день перебування - «День євро-

пейських мов». Інформативний урок 
географії, цікаві мовні конкурси, вікто-
рини, міжнаціональ-
на ярмарка страв та 
випічки – все це не 
обійшлося без участі 
наших старшоклас-
ників. Вони були не 
просто слухачами, 
але й активними 
учасниками і навіть 
переможцями. І як 
же без вишиванки! 
Дрогобицька школа 
№2 гідно представи-
ла різноманітність 
української вишивки на показі мод.

Окреме спасибі організаторам про-
екту, які включили в таку насичену 
програму дня цікаву екскурсію замком 
Любомирських-Потоцьких, розкішшю 

та витонченістю якого всі були вражені. 
День закінчився частуваннями та спіль-
ними танцями. Польські друзі навчили 
українських школярів традиційному 
урочистому танцю – полонезу. 

Не менш цікавим видався третій день, 
який почався із відвідин головного ад-
міністративного органу м. Ланцут. Цен-
тральна влада міста в особі віце-старости 
гостинно привітала нас у стінах своєї 
ратуші. Саме звідси розпочався квест по 
місту, метою якого було краще знайомство 
українських учнів із архітектурою містеч-
ка. Надовго запам’ятається й екскурсія 
підземними тунелями та центральними 
вуличками м. Жешув.

Останній день нашого перебування 
в Польщі минув у Перемишлі. Ще одне 
старовинне місто дивувало нас своїми со-
борами, замками, загадковими вуличками 

та частувало смачною випічкою.
Втомлені, але сповнені вражень, усі 

поверталися додому. А головне: наш 
проект обов’язково матиме продовження. 
Тож невдовзі зустрінемося!

ПОДОРОЖУЄМО ЄВРОПОЮ: «ПОДОРОЖ –  
ЄДИНА РІЧ, КУПУЮЧИ ЯКУ, СТАЄШ БАГАТШИМ»

Під час осінніх канікул учні 
нашої школи мали нагоду ще раз 
збагатитися, мандруючи відо мими 
містами Європи. Розпочав програму 
магічний Будапешт, в якому 
старовинна Буд да і еле гантний 
Пешт злилися в непе ревершений 
архітектурний комп лекс. ЛюБЛяна 
зачарувала нас своїми унікаль-
ними будівлями, виконаними в 
різних стилях, та романтичною 
історією озера Блед. У італійсь кому 
місті кохання та романтики Вероні 
ми побували у дворику, який на 
власні очі «переживав» історію 
кохання Ро мео та Джульєтти. 
Неподалік Верони, у ГардаЛенді, 
мали можливість отримати щедру 
пор цію адреналіну на крутих 
ат ракціонах. А ще побували у 
чарівній Венеції – місті на воді, 
відчули її неповторну атмосферу, 
пропливши вуличками-каналами 
на гондолах. Поверталися додому, 
переповнені емоціями та вра-
женнями, і мріями про наступні 
подорожі. 
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До Дня захисника України в актовому 
залі школи відбулася творча зустріч із 
учасником Майдану, колишнім бійцем 
першого батальйону Національної гвардії 
України імені генерала Кульчицького, 

НАШ ГІСТЬ – ВОЇН І МУЗИКАНТ  
МАКСИМ ПЕРЕВ’ЯЗКО

«СЛАВА ВАМ, ЛИЦАРІ ЧЕСТІ!»
5 грудня у Дрогобицькій спеціалізо-

ваній школі І-ІІІ ступенів № 2 відбулося 
військово-патріотичне шоу «Слава вам, 
лицарі честі!», присвячене Дню Зброй-
них сил України.

У святі взяли участь учні 8-их класів. 
Команди хлопців змагалися в таких кон-
курсах: «Візитка», «Хто швидше одягнеть-
ся», «Влучний стрілець», «Хто швидше 
почистить картоплю», «Черговий по кух-
ні», «Відгадай слово», «Найрозумніший».

Перемогу у святі здобула команда 
хлопців 8-А класу, команди 8-Б і 8-В 
класів розділили 2-ге місце.

Музичним дарунком для усіх хлопців 
стали виступи Паньків Марти, Опацької 
Каті, Драган Софії, Полиняк Олесі, 
Бориняка Олега, Думало Саші, Максі-
мової Віки, Дмитрів Софії, ансамблю 
«Free Dance».

Дякуємо всім учасникам свята: 
учням і класним керівникам 8-их кла-
сів, Савшаку Степану Ярославовичу 
за організацію і написання сценарію, 
Качмарику Ігорю Мирославовичу за 
музичне оформлення.

Романів Н.А, педагог-організатор, 
режисер-постановник свята 

Вітаємо
ПЕРЕМОЖЦІВ  ІХ МІЖНАРОДНОГО   

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО  КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПоПруженко Марину 
(5-В клас) – ІІ місце (учитель – качМарик І. М.),

Дацюк Дарину 
(6-В клас) – ІІІ місце (учитель – ТезбІр С. о.),

СТаСІнчук юлІю 
(7-В клас) – ІІ місце (учитель – Процикевич Г. л.),

колоДІй каТерину  
(8-В клас) – ІІ місце (учитель – ТезбІр С. о.),

Іванишин Галину 
(9-Б клас) – ІІ місце (учитель Процикевич Г. л.),

ХоМин ДІану 
(11-Б клас) – ІІ місце (учитель лучкІв о. в.).

Молодці!

ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ  
ХІХ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

шабалІну МарІю 
(4-Б клас) – ІІ місце (учитель – чайкІвСька о. Ф.),

кМеТик Ярину 
(5-Б клас) – І місце (учитель – лучкІв о. в.),

ЯреМу МарТу  
(6-Б клас) – ІІІ місце (учитель – Драла л. б.),

ваСилюк Дарину 
(7-В клас) – ІІ місце (учитель – Драла л. б.),

роМанишин ХриСТину  
(8-Б клас) – І місце (учитель – ТезбІр С. о.),

Іванишин юСТину 
(9-Б клас) – ІІ місце (учитель – Процикевич Г. л.).

Молодці!

музикантом, композитором і співаком, 
одним із виконавців проекту «Пісні війни» 
Максимом Перев’язком. 

Наш гість розповів про свою участь 
у Революції Гідності, бойових буднях в 
АТО, виконав низку давніх і сучасних 
фронтових пісень, які ввійшли у щойно 
виданий диск гурту «Кулі». Цей гурт – 
це насамперед Максим Перев’язко та 
стриянин Зеновій Медюх, який є автором 
більшості творів альбому. Прозвучали 
пісні «Ми йдемо з Карпатського краю», 
«Хлопчина з Майдану», «Доброго вам 
дня», «Антипатріот», «Молитва на Різдво», 
«Слава Україні» та ін..

Наш гість відповів на запитання 
глядачів, була і традиційна фотосесія 
на згадку.

Ігор Качмарик, організатор зустрічі
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10 жовтня учні 7-8-их класів стали 
учасниками масштабного дійства, 
присвяченого Дню захисника України, 
Дню УПА, Дню Українського козацтва, 
Дню Покрови Пресвятої Богородиці, яке 
носило назву «Забави козачат на сучасний 
лад». Це одне з традиційних свят нашої 
школи (вперше воно відбулося в 2013 році).

Це свято особливо до вподоби і учням, і 
батькам, і вчителям, оскільки відбувається 
на природі, на великій галявині біля лісу, 
недалеко від вулиці Зарічної. 

Учні, а в деяких конкурсах і батьки, 
змагалися в силі, спритності, кмітливості. 
Змагалися, як колись козаки Запорізької 
Січі на своїх забавах, які проводилися під 
час відпочинку.

Серед традиційних конкурсів 
(«Курінний оркестр», «Обернення на 
козаків», «Осідлай коня», «Сила козацька – 
сила богатирська», «Ласунчик»…) 
улюбленим для всіх учасників дійства 
вважається конкурс на «Найсмачнішу 
козацьку страву». Тут уже у своїй 
кулінарній майстерності змагаються 
батьки, а учні й журі з великим задо-

во ленням стають дегустаторами 
різноманітних страв козацької кухні.

Кожен клас був сильнішим у тому 
чи іншому конкурсі, проте за кількістю 
набраних балів найшвидшими, найсиль-
нішими і найкмітливішими стали учні 
7-го і 8-го Б класів. 

Та переможених на святі не було – 
переможцями є усі!!! 

Висловлюю велику шану і подяку 
батькам, без яких наші забави не були 

б такими по-домашньому родинними, 
класним керівникам Дешевій О.Г., 
Дикій  І.П., Михайлишин  Ю.С., 
Дробиняк Д.О., Касперській М.Д., 
учителям фізкультури Флязі І.С., 
Михальцевичу Р.В., заступнику 
директора Живчин Д.О., а особливо 
всім учням 7-8-х класів, які доклали 
максимум зусиль, щоб це свято вдалося!

Наталя Романів, 
педагог-організатор

«ЗАБАВИ КОЗАЧАТ НА СУЧАСНИЙ ЛАД»

ПОДВИГ НЕСКОРЕНИХ
21 листопада 2018 року, у День Свободи 

та Гідності, учні 9-10-х класів разом з 
класними керівниками та вчителем 
історії Угрин У.В. відвідали меморіальний 
комплекс жертвам сталінського терору 
та репресій на місці колишньої катівні 
НКВС «Тюрма на Стрийській».

Цікава та повчальна розповідь 
екскурсовода дала можливість старшо клас-
никам вкотре уявно погортати сторінки 
нашої трагічної історії: Голодомор, репресії, 
драматичні події Революції Гідності. Щиро 
переконані, що відвідування такого музею 
формує патріотичну свідомість молоді, 
гідність українського громадянина у всіх 
його починаннях.

Слава Україні! Героям слава!
Заблоцька Н.Ю., 

класний керівник 10-А класу

МОЛОДИЙ ЛІДЕР ІВАН ЧАЙКА ЗУСТРІВСЯ ЗІ 
СТАРШОКЛАСНИКАМИ РІДНОЇ ДРУГОЇ ШКОЛИ

19 вересня в актовому залі 
Дрогобицької спеціалізованої школи 
№2 відбулося засідання прес-клубу 
«Старшокласник». Ми готуємося до 
75-річчя навчального закладу, тому 
в планах прес-клубу протягом року 
запрошувати до спілкування знаних 
випускників, котрі своїми здобутками 
в різних сферах діяльності створюють 
позитивний імідж школи в Україні 

та за  її межами.  Саме таким є Іван 
Чайка – наш випускник 2009 року. 
Незва жаючи на юний вік, він уже 
дуже багато досягнув у житті, і все це 
лише завдяки власній працьовитості 
та цілеспрямованості.

Ось лише декілька штрихів із 
біографії Івана Чайки: закінчив 
Юридичну академію ім. Я.Мудрого в 
Харкові, продовжив навчання у США 
в University of New Hampshire School of 
Law. Пра цював помічником народного 
депутата у Верховній Раді України, Start 
up Consultant у компанії «U.S.-Ukraine 
Foundation» (Вашингтон), New business 
director у компанії «AnyforSoft».

Наш випускник  зруйнував прогнози 
скептиків, котрі твердили, що після 
надзвичайно успішного навчання в 
Америці, він навряд чи захоче повернутися 
в Україну. Сьогодні Іван Чайка в 
Києві, працює в неурядовій організації  
Professional Government Association 
of Ukraine, продовжує співпрацю з  
Харківською округою «Пласту».

Відбулася зацікавлена розмова із 
старшокласниками  про необхідність 
здобуття глибоких знань, щоб мати 
можливість у майбутньому знайти свою 
дорогу в житті. Важливо не боятися 
експе риментувати, брати на себе 
відпові даль ність за будь-яку справу. У 
цьому молодим людям може допомогти 
навчання в Українській академії 
лідерства. Серед вищих навчальних 
закладів України Іван рекомендував 
Український католицький університет, 
Львівський університет ім. І.Франка, 
Київський національний університет 
ім. Т.Шевченка. Відрадно, що більшу 
частину зустрічі наш гість відповідав на 
питання із залу, що свідчить про його 
вміння зацікавити своїх майже ровесників 
і дати їм багато слушних порад.

У Івана Чайки багато планів, не в його 
характері зупинятися на здобутому. Ми 
впевнені, що з такими молодими лідерами 
майбутнє України в надійних руках.

Ігор Качмарик
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ЩО ТАКЕ ТИЖДЕНЬ НІМЕЦЬКОЇ 

У школі, де кожен день насичений 
німецькою мовою, у школі, яка докладає 
максимум зусиль, щоб знайомити своїх 
учнів з Німеччиною не лише заочно, через 
призму навчальних програм та уроків, 
але й безпосередньо, створюючи своїм 
дітям прекрасні умови для подорожей 
цією країною?

Цьогорічний тиждень німецької мови 
ще раз довів, що учням подобається ви-
вчати мову не лише в рамках навчаль-
ної діяльності. Вони залюбки малюють 
стіннівки, розфарбовують плакати, бе-
руть участь у вікторинах, конкурсах, 
пізнавальних квестах, створюють аналоги 
різним телешоу та телепередачам на свій 
лад - і все це німецькою мовою. І це дає 
свої результати! Адже коли дітям краще 
запам’ятаються федеративні землі Німеч-

чини? Коли вони отримують на домашнє завдання їх вивчити? (При 
цьому, будемо реалістами, переважна більшість цього не зробить). Чи 
коли у формі змагання, групової роботи діти будуть розмальовувати 
карту Німеччини, складати пазли на швидкість, вирізати тощо? Від-
повідь очевидна.

Слід віддати належне вчителям німецької мови. Тиждень німецької 
мови вкотре показав, що їхня педагогічна фантазія у виборі форм та 
методів проведення заходів не знає меж. Починаючи з інтелектуально 
розважальних та розвиваючих уроків у молодшій школі, методичні роз-
робки вчителів знаходили своє логічне продовження на інформативно 
пізнавальних заняттях у старших класах. 

Так, яскравою подією для учнів 2-А класу стало свято «Осінній пен-
злик». Діти побували в країні кольорів, де вони співали пісні, малювали, 
змагались проявляючи свої вміння, кмітливість та спостережливість. 
Учні 3-іх класів створили справжню циркову атмосферу, одягнули 
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МОВИ В ДРУГІЙ ШКОЛІ?..
костюми героїв, розповідали віршики. 
Школярі весело провели час і отримали 
багато позитивних емоцій. 

Серед учнів 5-их класів відбулися ве-
селі змагання за звання «Кращого читця 
німецькою мовою». На сцені актового 
залу зустрілися 11 учасників, кожен з яких 
зміг спробувати свої вміння та навички 
читання німецьких віршиків, загадок, ско-
ромовок. Змагання проходило в чотири 
етапи. А в кінці конкурсу справедливе 
журі визначило переможця – учня 5-Б 
класу Любченка Арсенія. Однак пере-
можених не було, оскільки всі учасники 
одержали солодкі призи та море пози-
тивного настрою.

Наші учні отримали цього року чудову 
можливість спілкуватися із майбутньою 
вчителькою, волонтером з Німеччини 
Ганною Гросман, яка працює у другій 
школі в рамках добровільної молодіж-
ної служби Німецької комісії UNESKO. 
Протягом тижня Ганна працювала в 
молодшій школі. Змістовно проведені 
уроки із цікавими завданнями, ігра-
ми, новими піснями та просто жваве 
спілкування німецькою мовою надовго 
запам'ятається дітям.

Старшокласники теж мали нагоду 
попрацювати в тандемі з Ганною. Хоро-
шим стартом такої співпраці став проект 
«Пам’ятки архітектури м. Дрогобича», 
над яким працювали учні 11-Б класу 
в рамках заходів, присвячених тижню 
німецької мови. Захист проекту відбувся 
у формі екскурсії, яку одинадцятиклас-
ники провели німецькою мовою за участі 
волонтерки Ганни. 

Під звуки веселих німецьких мелодій 
учні 8-А класу відсвяткували «Oktoberfest».

Про те, що уроки німецької мови 
можуть бути не лише цікавими і зміс-
товними, а й «смачними», довідалися 
учні 6-Б класу, підготувавши чудовий 
захід «МастерШеф. Німецькі рецепти». 

«МастерШеф» - масштабне кулінарне 
реаліті-шоу, в якому кухарі-аматори 
готують різноманітні страви. Кожна з 
трьох команд отримала інтелектуальне 
завдання. В основу уроку була покладена 
методика CLIL – предметно мовне інте-
гроване навчання, метою якого є поєд-
нання фахових знань та загальномовних 
компетенцій. Журі конкурсу оцінювало 
час приготування, естетичний вигляд і 
смакові якості, а також зовнішній вигляд 
та згуртованість команд. Усі мали змогу 
ще раз переконатися в тому, що наші учні 
креативні, старанні, кмітливі, розумні. 

А нагородою для всіх учасників дійства 
стало спільне частування приготовлени-
ми стравами.

Вище перелічені види інтерактивної 
роботи - це лише невелика частина мето-
дичного фактажу, яким діляться зі своїми 
учнями на уроках вчителі німецької мови. 
А цей тиждень став хорошою нагодою 
вибрати найкращі фрагменти педаго-
гічної роботи й поділитися досвідом із 
своїми колегами.

О.М.ДЯКІВ, заступник директора  
з навчально-виховної роботи 



8 № 66 – грудень 2018

27 листопада в Дрогобицькій спеціалі-
зованій школі №2 відбулася конкурсно-
розважальна програма «Осінній блюз», 
учасниками якої стали учні 6-7-их класів. 
З кожного класу була делегована одна 
пара, яка мала продемонструвати свої 
найкращі таланти і вміння в таких кон-

курсах: «Візитка», «Казковий дубляж» 
(озвучення фрагмента мультфільму), 
«Мої таланти» і «Hand-made» (дефіле у 
костюмах, виготовлених з нетрадиційних 
матеріалів). Крім учасників, глядачів роз-
важали виступи вокалістів і танцюристів 
6-7-их класів. У залі панувала надзвичайно 

«ОСІННІЙ БЛЮЗ»
захоплююча і святкова атмосфера. Кон-
курсанти дивували своїми талантами, 
оригінальністю, даром красномовства, 
акторськими здібностями, креативністю, 
вмінням триматися на сцені.

Усі учасники настільки гідно і яскраво 
представили себе, що обрати з них най-
кращу пару було не можливо. Тож кожній 
парі було присвоєно певний титул: 

Пара №1 – Ельміра Русс та Владислав 
Демчишин – «Міс та Містер Артистич-
ність»; Пара №2 – Софія та Владислав Бул-
ко  – «Міс та Містер Оригінальність»; Пара 
№3 – Юлія Лупак та Максим Малиш – «Міс 
та Містер Чарівність»; Пара №4 – Анастасія 
Дуда та Валерій Лабойко – «Міс та Містер 
Загадковість»; Пара №5 – Єлизавета Лазар 
та Станіслав Лобанов – «Міс та Містер Ро-
мантичність»; Пара №6 – Вікторія Баєва та 
Юрій Чирка – «Міс та Містер Креативність». 

Велика вдячність насамперед батькам, 
які на такому високому рівні підготували 
своїх дітей, класному керівникові 6-В 
класу Химич Галині Олександрівні, яка 
склала сценарій та взяла на себе відпові-
дальність за проведення свята, Качмарику 
Ігорю Мирославовичу за бездоганне му-
зичне оформлення, ведучим і учням 6-В 
класу, які теж долучилися до організації 
шоу-програми, парам, які надзвичайно 
гідно представили свої класи, класним 
керівникам 6-7-их класів і учням, які 
взяли участь у святі!

МОЛОДЦІ!!!
Наталя Романів - педагог-організа-

тор, режисер постановник свята

Андріївські вечорниці нА сучАсний лАд
13 грудня, на Свято Андрія, у  школі 

відбувся надзвичайно цікавий, розважаль-
ний і водночас пізнавальний захід, такі 
собі Андріївські вечорниці на сучасний 
лад, який назвали «Party на Андрія». За 
сценарієм, батьки хлопця поїхали на від-
починок і хлопець вирішив влаштувати 
вечірку. Оскільки події відбувалися 13 
грудня, на свято Андрія Первозванного, 
друзі вирішили дізнатися більше про цей 
день, про звичаї, пов’язані з гаданням і во-
рожінням на Андрія, і влаштували вечірку.

Участь у «вечірці» взяли всі присутні в 
залі. Тут були і жарти, і вікторина, і воро-
жіння дівчат, і конкурси. Особливо спо-
добався конкурс на найшвидше поїдання 
вареників. Наприкінці свята організатори 
свята подарували глядачам чудовий та-
нець. Але родзинкою святкування Дня 
Андрія стало частування різними сма-
коликами (в основному варениками з 
різноманітною начинкою і навіть різним 
забарвленням), приготованими учнями 
8-10-их класів. 

Дякуємо всім, хто долучився до Андрі-
ївських вечорниць! Насамперед ініціатору 
свята, президенту учнівського парламенту 
Зінченко Олі, учням 10-Б класу, які в дуже 
короткий час підготували все дійство, 
випускнику школи Лобському Назару – 
звукооператору, класним керівникам, 

учням 8-10-их класів, а також батькам, які 
допомогли в приготуванні смаколиків!

Наталя Романів,  
педагог-організатор
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Чотирнадцятого грудня в читально-
му залі Дрогобицької спеціалізованої 
школи №2 відбувся незвичайний за-
хід  – урок добра за творами Василя 
Сухомлинського.

Видатний педагог В.О.Сухомлин-
ський говорив: «З малих років учись 
жити так, щоб тобі було добре, приємно, 
коли робиш добре для людей і 
неприємно, коли зробив щось 
погане, негідне». Його твори 
спрямовують дітей любити й 
шанувати рідне вікно, над яким 
щебече ластівка, чисту крини-
цю, що напуває спраглих, вічну 
тополю – рідну Україну. 

Цей бібліотечний урок спо-
нукав учнів відкрити в собі 
вічні людські цінності: добро, 
патріотизм, гуманність. Шко-
лярі переглянули кінофільм 
про життя великого вчителя, 

УРОК ДОБРА ЗА ТВОРАМИ  
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

із захопленням прослухали повчальні 
оповідки В.Сухомлинського, які для них 
прочитали Д.О.Живчин, К.В.Дятко, 
М.І.Киселичник, Г.Л. Процикевич, 
В.В.Хом’якевич, І.М.Качмарик. веду-

чими бібліотечного уроку були учні 
9-Б класу: Н.Гавришук, Ю.Дятко,  
Д.Курило, О.Турчин, Ю.Сосновський.

Катерина Дятко, бібліотекар  
школи, організатор заходу

АРТЕМА БЕРКА ВІТАЛИ В ОФІСІ УПОВНОВАЖЕНОГО 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

У жовтні-грудні 2018 року Освітній 
дім прав людини в Чернігові в рамках 
Всеукраїнської освітньої програми 
«Розуміємо права людини» в парт-
нерстві з Міністерством освіти і науки 
України, Міністерством юстиції Укра-
їни, Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини, Українською 
Гельсінською Спілкою з прав людини 
проводив Всеукраїнський конкурс 
учнівських есе «Права людини крізь 
призму сучасності» та конкурс на-
вчально-методичних розробок з прав 
людини для педагогів.

Учень 11-Б класу Дрогобицької спе-
ціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 
Артем Берко взяв участь у цьому Кон-
курсі і здобув перше місце серед 860 
учнівських есе з усіх регіонів України. 
20 грудня відбулося урочисте нагоро-
дження призерів конкурсу в Офісі 
Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини. На адресу Артема та його 
вчителя Угрин Уляни Василівни було 
сказано багато добрих та емоційних 
слів. Нагороду призери отримали з рук 
Аксани Філіпішин – представника Упо-
вноваженого Верховної Ради України з 

прав людини та Сергія Бурова - коор-
динатора Всеукраїнської освітньої про-
грами «Розуміємо права людини», ви-
конавчого директора Освітнього дому 
прав людини в Чернігові. Усіх призерів 
привітали представники Міністерства 
освіти та науки України, Міністерства 
юстиції, представники громадських 
правозахисних організацій.

Артему надали слово, і він щиро по-
ділився з усіма учасниками урочистого 
нагородження роздумами, чому обрав 
тему есе «Права людини і переселенці 
з тимчасово окупованих територій».

Після завершення урочистого на-
городження відбулася екскурсія по 
Офісу Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.
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«Доля нашої мови залежить від того, 
як відгукнеться на рідне слово наша 
душа, як рідне слово бринітиме в цій 
душі, як воно житиме в ній», - писав 
свого часу видатний український 
письменник Олесь Гончар. Тож для 
залучення юного покоління українців 
до джерел національної культури, 
осмислення себе частинкою великого 
українського народу з 9 по 16 листопада 
в Дрогобицькій спеціалізованій школі 
№2 було проведено вже традиційну 
декаду української мови та літератури. 
Школярі всіх вікових категорій мали 

ПІЗНАЄМО ТАЄМНИЦІ РІДНОГО СЛОВА

змогу поринути в багатющий світ 
краси й принад рідного слова.

9 листопада, саме в День 
української писемності та 
мови,  учителі-словесники в 
усіх класах провели поетичні 
п’ятихвилинки, спонукаючи 
дітей глибше пізнавати чарівний 
світ материнської мови. Цього ж 
дня об 11 год. старшокласники 
зібралися в комп’ютерному класі 
школи, щоб з усією Україною взяти 
участь у написанні Радіодиктанту 
національної єдності.

Справжній дух свята відчу-
вався в школі 13 листопада. 
П’ятикласники змагалися в грі-
квесті «Краса й сила українського 
слова» (організатор – Лучків 
Л.В.), продемонструвавши свої 
знання, ерудицію, кмітливість. 
Визначити переможця було 
досить складно, тому перемож-
цями квесту було названо відразу 
два класи – 5-Б і 5-В, які набрали 
однакову кількість балів. А вже на 
шостому уроці кращі знавці мови взяли 
участь у І турі Міжнародного конкурсу 
з української мови ім. Петра Яцика.

 Шквал позитивних емоцій 
отримав флешмоб «Чому я спілкуюся 
українською?..» (організатор - 
Г.Л.Процикевич), де старшокласники 
висловлювали свої думки щодо 
необхідності за будь-яких умов не 
цуратися мови своїх предків. 

А ось учні п’ятих-шостих класів 
мали змогу проявити усю свою 
фантазію, креативність, уміння, 
виготовляючи лепбуки про рідну 

мову. Більшість юних талантів вперше 
спробували себе в ролі творців цих 
яскравих оригінальних книжечок і 
справилися із завданням «на ура». 
Спочатку результати власної праці 
вони презентували у своїх класах, а 
потім виставка лепбуків прикрасила 
коридор другого поверху, і там завжди 
було безліч глядачів, які не могли 
пройти мимо такої краси.

Протягом тижня учні підготували  
також кросворди, плакати та стін-
нівки про мову. А.Є. Блищак провела 
брейн-ринг серед учнів 7-А класу, 
запропонувавши різнопланові творчі 
завдання, а М.І.Киселичник підготувала 
мовознавчий турнір для шестикласників. 

Нещодавно за ініціативи 
методиста міського відділу 
освіти О.П.Яремко відбувся 
конкурс-захист науково-
д о с л і д н и ц ь к и х  р о б і т 
серед учнів десятих класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів Дрогобича і 
Стебника, присвячений 
ж и т т ю  і  т в о р ч о с т і 
Героїні світу, поетеси і 
вишивальниці, яка 34 роки 
провела в радянських тюрмах 
та на засланні, Ірини Сеник. 
Ця мужня жінка останні 
роки свого життя провела 
в сусідньому з Дрогобичем 
Бориславі, але сучасній 
молоді її ім’я не дуже відоме. 
Тому відрадно, що завдяки 
названому конкурсу про 
тернистий життєвий шлях 
Ірини Сеник мали змогу 
довідатися старшокласники 

наших міст. Другу школу на конкурсі 
представляла десятикласниця Романна 
Порицька (керівник – І.М.Качмарик), 
яка здобула перемогу в номінації «За 
зацікавленість світлою долею Ірини 
Сеник». 14 листопада із презентацією 
своєї конкурсної роботи Рома 
виступила в читальному залі другої 
школи. Спогадами про Ірину Сеник 
поділилася і наша гостя, представниця 
дрогобицького відділення Союзу 
українок Христина Михайлівська, 
котра добре знала Ірину Сеник і часто 
спілкувалася з нею як із головою Союзу 
українок Борислава.

Закінчення на стор.11
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Польський поет-пісняр, сатирик, дра-
матург, перекладач   Мар’ян Гемар про 
передвоєнний Дрогобич писав так: „Місто 
немовби несерйозне, найекзотичніше 
в Галичині, ... місто немовби з фарсу 
чи оперетки, місто - комік і предмет 
анекдотів, місто несподіваних фортун і 
крахів, місто – марнотратник і спекулянт, 
півтора міста: напівпольске, напівєврейське, 
напівукраїнське.

І справді, єврейська громада в 
міжвоєнний період у нашому місті 
була найчисельнішою. Чим займалися 
дрогобицькі євреї, де жили, які мали 
святині -  про все це учням десятих класів 
Дрогобицької спеціалізованої школи 
№2 розповів під час екскурсії Йосиф 

ПІВТОРА МІСТА…

Карпін – учитель нашої школи та голова 
єврейської громади Дрогобича. 

Важливим моментом було відвідання 
хоральної синагоги, яку  завдяки 
єврейській общині остаточно  відновили 
в 2018 році. Будівництво цієї святині  
припало на час розквіту нафтової 
промисловості дрогобицького регіону. 
Побудова розпочалась у 1842 році, а 
завершилась 1865.

У міжвоєнні роки біля хоральної 
синагоги розміщувалась криниця, 

котра служила джерелом води для 
тих, хто мешкав у єврейському 
кварталі. Власне цей квартал (Лан) 
був одним із найголовніших осередків 
єврейської культури в місті. Перед 
Другою світовою війною 40% населення 
Дрогобича становили євреї. Тут 
налічувалось близько сімнадцяти 
синагог. У наші дні збереглось лише 
6 будівель. 

У роки Другої світової війни багато 
євреїв, які перебували в Дрогобицькому 

гетто, були розстріляні у Броницькому 
лісі. Емоційною кульмінацією екскурсії 
було відвідання могил цих невинно 
вбитих євреїв… 

Ми щиро дякуємо єврейській громаді 
міста Дрогобича та особисто Йосифу 
Карпіну, а також нашим учителям 
Денькович М. М. та Угрин У.В. за 
чудову та пізнавальну екскурсію 
рідним містом.

Учасники екскурсії

Початок на стор.10

Віримо, що ця зустріч залишила глибокий слід у серцях 
присутніх і сприятиме поглибленню інтересу до долі 
наших видатних краян.

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

Ігор Качмарик, 
учитель української мови  

і літератури
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УЧЕНИЦЮ 9-Б КЛАСУ  

Іванишин Галину 
та її вчителя  

Процикевич Галину львІвну 
за зайняте ІІ місце у міському конкурсі письмових 

робіт, присвяченому 162-ій річниці від  
Дня народження Івана Франка та 150-ій річниці 

товариства «Просвіта» ім.Тараса Шевченка.

УЧНІВ 10-Б КЛАСУ:

Манько наТалІю 
та її вчителя 

уГрин улЯну ваСилІвну 
за зайняте ІІ місце у міському етапі обласного 

конкурсу історико-краєзнавчих розвідок 
 «Історія, що нас об’єднує», присвяченого  

100-річчю утворення ЗУНР.

Порицьку роМанну 
та її керівника 

качМарика ІГорЯ МироСлавовича 
з перемогою у номінації «За зацікавленість  

світлою долею Ірини Сеник»
у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

серед учнів 10-х класів, присвяченому життю 
і творчості Ірини Сеник. 

ГоцІй олеСю І коТулу СолоМІю 
та їхнього вчителя 

Дешеву олекСанДру ГриГорІвну 
з перемогою (І місце) у міському етапі обласного 

конкурсу «Славетні імена України – 2018.  
Соломія Крушельницька»!

УЧЕНИЦЬ 10-А КЛАСУ  

СТуПницьку СоФІю І круПач анаСТаСІю
та їхнього вчителя  

черХавСьку люДМилу вІкТорІвну
за зайняте ІІ місце

в першому етапі обласного конкурсу учнівських 
проектів «Фізика навколо нас»

зразковий ансамбль пісні і танцю  
«Калиновий цвіт»  за зайняте ІІІ місце у 

Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі 
мистецтв «Сурми звитяги». 

Минуло не так багато часу, 
як наш ансамбль повернувся з 
поїздки Угорщина – Македонія 
– Словаччина, де ми з 24 по 28 
травня 2018 року мали честь 
представляти Україну на IV 
міжнародному фольклорному 
фестивалі «Свята Трійця» в м. 
Дольно Лисиче (Македонія). 

І ось ми вже учасники V Між-
народного фестивалю творчості 
дітей та молоді “Dance play - 
2018”, що проходив у курорт-
ному селищі Сергіївка поблизу 
м. Білгород-Дністровського на 
березі Чорного моря. 

Протягом трьох днів з 14 по 
16 вересня тут танцювали і спі-
вали понад 400 дітей з України 
та Молдови. 14 колективів, що 
працюють у різних танцюваль-
них стилях, оцінювало профе-
сійне журі. Чудові фестивальні 

сцени і дуже талановиті постановки та виконавці. Нам було 
неабияк цікаво і почесно перебувати на одній сцені з ними. «Ка-
линовий цвіт» - цього разу лише у дівочому складі – представив 
танцювальні композиції «Подоляночка» і «Барвистий віночок» 
та посів ІІ місце в номінації «Народно-сценічний танець».

У вільний час були відпочинок на морі, дискотеки, нові зна-
йомства. І хоча погода в перший день фестивалю нас не дуже 
тішила, в інші дні нам все ж вдалося покупатися в морі та по-
ніжитися на сонечку. 

Ця творча поїздка усім, безумовно, сподобалась, а тому в на-
ших планах вже інші подорожі та фестивалі!

Леся Колотило, керівник ансамблю «Калиновий цвіт» 
Дрогобицької спеціалізованої школи №2

«Калиновий цвіт» на березі Чорного моря

ВітаємоВітаємо
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З метою підвищення знань учнів з англійської мови, 
розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, 
залучення учнів до різноманітної діяльності за інтересами, 
підвищення професійної майстерності, впровадження 
інноваційних технологій в систему навчально-виховної 
роботи зі школярами різних вікових категорій з 26 по 30 
листопада 2018 р. проходив тиждень англійської мови.

Учні початкових класів вивчали англійську мову співаючи, 
граючи, відвідуючи веселкове місто з метою вивчення 
кольорів.

Вчителі Коцюба М.Б., Романів Н.А. провели з учнями 
4-х класів «Свято подяки», яке є традиційним у багатьох 
англомовних країнах.

П’ятикласники та десятикласники інсценізували казки 
“Рукавичка» і «Білосніжка та сім гномів» (вч.Коцюба М.Б., 
Модрицька Ю.О.). Цікавою була «Чайна вечірка» для 
шестикласників (вч.Заблоцька Н.Ю.).

Учні 8-А класу обговорювали цікаві факти про Велику 
Британію, демонструючи свої художні здібності (вч.
Саган М.С., Дика І.П.).

Заблоцька Н.Ю. провела урок-конференцію «Відомі 
люди світу», де учні отримали багато інформації про 
знаменитих письменників, акторів, спортсменів та співаків. 
Після перегляду англомовного кінофільму «Робін Гуд» у 
кінотеатрі «Злата» десятикласники писали рецензію на 
фільм, відповідали на питання.

Дика І.П. та Саган М.С. провели благодійну акцію з 
учнями 7-Б класу «Темні і світлі сторони життя тварин», 
відвідавши притулок для тварин. Про свої враження 
написали відгуки  англійською мовою.

Проведені заходи продемонстрували зацікавленість учнів 
вивченням англійської мови, ґрунтовну роботу вчителів з 
активізації й розвитку пізнавальної діяльності школярів з 
даного предмета. 

Оксана Дяків

ТИЖДЕНЬ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ
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НІМЕЦЬКА МОВА
1 Зьола Мар’яна 8-В І Касперська М. Д.

2 Іванишин Галина 9-Б І Михайлишин Ю. С.

3 Мишковська Юліана 10-Б І Джура Г. І.

4 Берко Артем 11-Б І Манько У. І.

5 Тершак Анастасія 8-Б ІІ Дробиняк О. М.

6 Владика Марта 8-Б ІІ Джура Г. І.

7 Іванишин Юстина 9-Б ІІ Михайлишин Ю. С.

8 Андріїв Михайло 9-Б ІІ Михайлишин Ю. С.

9 Шабаліна Анна 10-Б ІІ Василюк С. О.

10 Микитин Софія 10-Б ІІ Джура Г. І.

11 Дробиняк Жанна 10-Б ІІ Василюк С. О.

12 Хомин Діана 11-Б ІІ Манько У. І.

13 Цісельський Олександр 8-Б ІІІ Юрчак І. М.

14 Денис Софія 8-В ІІІ Манько У. В.

15 Яводчак Соломія 8-Б ІІІ Юрчак І. М.

16 Овчаренко Анастасія 9-Б ІІІ Михайлишин Ю. С.

17 Баган Анастасія 9-В ІІІ Манько У. І.

18 Абраменкова Ксенія 9-В ІІІ Манько У. І.

19 Снятинська Олена 9-В ІІІ Манько У. І.

20 Сторонська Вікторія 10-Б ІІІ Василюк С. О

21 Хало Віталія 11-А ІІІ Василюк С. О.

22 Зубрицька Софія 11-А ІІІ Василюк С. О.

АНГЛІЙСЬКА МОВА
1 Романишин Христина 8-Б ІІІ Заблоцька Н. Ю.

2 Захарія Назарій 9-Б ІІІ Заблоцька Н. Ю.

3 Гавришук Анастасія 9-Б ІІІ Заблоцька Н. Ю.

4 Микитин Софія 10-Б ІІІ Модрицька Ю. О.

БІОЛОГІЯ
1 Зьола Мар’яна 8-В І Панькевич Л. І

2 Іванишин Юстина 9-Б І Панькевич Л.І.

3 Ніколаєнко Єлизавета 8-В ІІ Панькевич Л. І.

4 Когут Вероніка 10-А І Химич Г.О.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1 Шустов Артем 9-Б ІІ Хлопик  Р. З.

2 Диндин Олег 8-В ІІІ Хлопик  Р. З.

3 Шабаліна Анна 10-Б ІІІ Хлопик Р. З.

МАТЕМАТИКА

1 Веселий Нестор-Василь  6-Б ІІІ Хом’якевич В. В.

2 Снятинська  
Олена Богданівна  9-В ІІІ Хом’якевич В. В.

3 Петрів Маркіян-Іриней  11-Б ІІІ Черхавська Л. В.

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 
2018-2019 н. р.

ПОЛЬСЬКА МОВА
1 Козловська Ніколь 8-В ІІІ Бунь Л. З.

2 Смолень Владислав 9-В ІІІ Бунь Л. З.

ІСТОРІЯ

1 Ніколаєнко Єлиза-
вета 8-В ІІ Погорєла Г. В.

2 Іванишин Галина 9-Б ІІІ Погорєла Г. В.

3 Когут Вероніка 10-А ІІІ Угрин У. В.

4 Манько Наталія 10-Б ІІІ Угрин У. В.

5 Півала Тарас 11-Б ІІ Угрин У. В.

ПРАВОЗНАВСТВО
1 Абраменкова Ксенія 9-В ІІІ Угрин У. В.

2 Петрів Вікторія 10-Б ІІ Угрин У. В.

УКРАЇНСЬКА МОВА
1 Стасінчук Юлія 7-В ІІ Процикевич Г. Л.

2 Терлецька Анастасія 7-В ІІ Процикевич Г. Л.

3 Романишин Христина 8-Б І Тезбір С. О.

4 Владика Марта 8-Б ІІІ Тезбір С. О.

5 Іванишин Галина 9-Б ІІ Процикевич Г. Л.

6 Іванишин Юстина 9-Б ІІІ Процикевич Г. Л.

ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
1 Дмитрів Софія 8-В ІІ Дешева О. Г.

2 Колодій Катерина 8-В ІІІ Дешева О. Г.

ІНФОРМАТИКА
1 Шустов Артем 9-Б ІІІ Хлопик  Р. З.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ТЕХНІЧНА ПРАЦЯ)

1 Адріїв Михайло 9-Б ІІІ Явір В. В.

2 Півала Тарас 11-Б ІІІ Явір В. В.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ)

1 Тиха Діана 11-А ІІ Панченко- 
Гурська М. В.

АСТРОНОМІЯ
1 Петрів Маркіян 11-Б ІІ Бурий А. Р.

2 Ягоцький Данило 11-Б ІІ Бурий А. Р.

3 Мишковська Юліана 10-Б І Бурий А. Р.

4 Чернявський Данило 10-А І Бурий А. Р.

5 Сопотницька Ольга 10-Б ІІ Бурий А. Р.

6 Рудик Олександр-Андрій 10-Б ІІІ Бурий А. Р.

7 Снятинська Олена 9-В ІІ Бурий А. Р.

8 Іванишин Галина 9-Б ІІІ Бурий А. Р.

9 Захарія Назарій-Мар’ян 9-Б ІІІ Бурий А. Р.

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

це Вчитель
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ФІЗИКА
1 Кравцова Валерія 7-Б ІІ Бурий А. Р.

2 Ярушак  Богдан 7-Б ІІІ Бурий А. Р.

3 Чупа Орест 7-В ІІ Черхавська Л. В.

4 Ілик Михайло 8-В ІІІ Бурий А. Р.

5 Зьола Мар’яна 8-В ІІ Бурий А. Р.

6 Владика Марта 8-Б ІІІ Черхавська Л. В.

7 Андріїв Михайло 9-Б ІІІ Бурий А. Р.

8 Снятинська Олена 9-В ІІІ Бурий А. Р.

9 Стасінчук Станіслав 9-Б І Бурий А. Р.

10 Мишковська Юліана 10-Б ІІ Бурий А. Р.

11 Рудик Вікторія 10-Б ІІІ Бурий А. Р.

12 Чернявський Данило 10-А ІІ Бурий А. Р.

13 Петрів Маркіян 11-Б І Бурий А. Р.

ГЕОГРАФІЯ
1 Лизун Максим 8-А ІІІ Коваль Л. П.

2 Ніколаєнко Єлизавета 8-В ІІ Коваль Л. П.

3 Стасінчук Станіслав 9-Б ІІІ Коваль Л. П.

ЕКОНОМІКА
1 Бобровський Олег 9-В І Іваночко О. О

2 Снятинська Олена 9-В ІІ Іваночко О. О.

3 Рупняк Владислав 9-В ІІ Іваночко О. О.

4 Абраменкова Ксенія 9-В ІІІ Іваночко О. О.

5 Чернявський Данило 10-А ІІ Іваночко О. О.

6 Берко Артем 11-Б І Іваночко О. О.

ХІМІЯ
1 Терлецька Анастасія 7-В ІІІ Панчишак Г. Є.

2 Лозинська Вікторія 7-В ІІІ Панчишак Г. Є.

3 Тершак Анастасія 8-Б ІІІ Панчишак Г. Є.

4 Джелялова Нуріє 11-Б ІІІ Панчишак Г. Є.

ЕКОЛОГІЯ
1 Манько Наталія 10-Б ІІІ Мадай І. Я.

2 Зінченко Ольга 10-Б ІІІ Мадай І. Я.

3 Малиш Юліана 11-А ІІ Химич Г. О.

Із тридцятого листопада по друге грудня в Стрию 
відбувався чемпіонат України з кордових автомоделей у 
приміщенні – юнаки, ІV ранг. У чемпіонаті  взяли участь 
команди Дніпропетровської, Тернопільської, Волинської, 
Черкаської, Одеської, Львівської областей.

Честь нашої області захищали спортсмени зі Стрия та 
команда другої дрогобицької школи в такому складі: Мазур 
Назар (8-А кл.), Мазур Руслан (4-А кл.), Бахтояров Олег (4-А 
кл.),Череватий Микола (8-А кл.).

З одинадцяти команд наші спортсмени вибороли 6 командне 
місце. В особистій першості бронзову медаль та кубок здобув 
Череватий Микола.

Нагороди та дипломи командам та особисто спортсменам 
вручав президент Федерації автомодельного спорту В.В.Качур.

Вітаємо наших переможців та бажаємо нових здобутків.
Керівник команди А.Здебський, суддя Л.Гаврилюк

Нові досягнення наших автомоделістів

ВОЛОДАРІ ГРАН-ПРІ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МАРАФОНУ 
«ТАНЦЮЮТЬ ВСІ» УЧНІ, БАТЬКИ ТА КЛАСНИЙ КЕРІВНИК 

7-В КЛАСУ
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Шановні вчителі, учні, 
батьки, випускники та всі 
симпатики Дрогобицької 
спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №2! 

Із радістю повідомляємо, що 
у травні 2019 року відбудуться 
святкування ювілею нашого 
навчального закладу:

16.05 – святковий флешмоб 
на подвір’ ї школи;

17.05 – урочиста академія 
з нагоди 75-річчя;

18.05 – зустріч з випускни-
ками в актовій залі школи 
і традиційне щорічне свято 
«Від шкільної стежини до 
зірок України» (про час 
початку названих 
заходів буде 
повідомлено 
пізніше).

“Ми!” –
видання

Дрогобицької
спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 2

Адреса редакції:
м. Дрогобич,

вул. Козловського, 17,
СШ № 2,

методичний кабінет
(тел. 2-42-20)

Головний редактор – 
Ігор Качмарик

Комп’ютерна верстка – 
Наталія Дум’як

Наклад –
500 прим. 

Електронні адреси школи:
drogobych_vo.school2@ukr.net
drohobych.school2@gmail.com

Телефони: 
2-03-86 (директор)
2-14-34 (секретар)

Видавництво
www.dr-school2.at.ua

РІДНІЙ ДРУГІЙ ШКОЛІ  
НЕЗАБАРОМ – 75!!!

До рідної школи ведуть всі дороги, 
А школа чекає на рідних дітей.

Відкиньте всі справи, забудьте тривоги,
Приїдьте, приходьте на наш ювілей!

Прохання до 
всіх випуск-
ників школи 
поділитися 
спогадами 
про незабутні 
шкільні роки, 

надати ін-
фор мацію про 

цікавих, відомих 
особистостей, які 

навча лися в нашій школі, 
надіслати електронні 
копії фотографій класних 
колективів, учителів, ціка-
вих моментів шкільного 
життя. Електронна адреса 
школи: 
drogobych_vo.school2@

ukr.net 
Уся ваша інформація 

буде використана при під-
готовці ювілейних заходів.


