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НЕ  ЗАБУДЬ  НІКОЛИ  НАШУ  ДРУГУ  ШКОЛУ...

Äîáðà øêîëà òà, ÿêà 
á³ëüø íàãàäóº ñ³ì’þ, 

í³æ øêîëó
Ê. Óøèíñüêèé Ми!

Ні, це не жарт. Я справ
ді так думаю. Прав да, колись 
і я вва жала, що ходити 
всім в однаковому вбранні 
зовсім непри коль но. А потім 
поду малаподу мала й таки 
переко нала себе, що носи ти 
форму – це круто. Хочеш, і 
тебе спробую переко нати?

Поперше, коли у шко  
лі “ввели форму”, з’яви лася 
чудова наго да вранці поспати 
дов ше. Ніні, спа ти у фор мі 
незруч но, та й негігі єнічно. 
Крім того, у вим’ятому одязі 
ти виг ля датимеш нечупа
рою. Я не про це. Просто 
вран ці, по собі знаю, дово
диться “вбива ти” купу часу, 
вирі шуючи, що ж сьогодні 
одягти? Звечора це зро
бити ліньки. А в тебе і без 
того купа різних справ: з 
друзями погуляти, уроки 

якісь зробити, улюблений серіал переглянути. Тепер же, коли на вішачку 
висить форма, можна поспати вранці на хвилин двадцять довше. І так знаєш, 
що одягнеш і як це на тобі виглядає, тож можна й не крутитися довго перед 
дзеркалом.

Подруге, принаймні якийсь час для багатьох учителів усі учні будуть на 
одне лице. Ну як чому? Є учні, яких учитель впізнає не з лиця (зовнішність 
не запам’ятовується), а за вбранням: широкі штани, вільний светрик – ага, 
Вася з 9Г, або ж: чорні джинси заправлені в чоботи – та то ж Іван з 6Б класу. 
Тепер же всі ви однакові – у синіх (зелених, червоних) піджачках і чорних 
штанах та спідничках.

Потретє... Який твій улюблений серіал? Хочеш вгадаю? Звісно, “Буремний 
шлях”. Б’юся об заклад, ти не раз, переглядаючи цей фільм, казав: “От якби і в 
нас у школі так було!” Ну от, перший крок вже зроблено – і Маріса, і Пабло, 
і Мануель, і Мія у школі носять форму! Почекай ще трохи, і у твоїй альма
матер поставлять ігрові автомати, автомати з колою, снікерсами там усякими 
і світочівськими шоколадками. Ням!

Почетверте, тепер речі менше зношуватимуться і купувати нові можна 
набагато рідше. Хоча... Завжди хочеться поповнити свій гардероб якимись 
класними штучками: спідничками, блузочками, штанцями, незалежно від 
того, зносилися речі, які ти вже маєш, чи ні. Зате тепер у твоїй шафі буде 
більше новіших речей, ніж зношених, бо добру половину дня п’ять днів на 
тиждень ти будеш вбраний у форму. І тільки у вихідні вона “відпочиватиме”.

Поп’яте, завдяки формі можна виділитися з натовпу. Як? Просиш 
батьків, щоб придбали матеріал того кольору, якого мусить бути шкільна 
форма, йдеш до кравчині (якщо мама, бабця вміють шити – ще краще), 
гортаєш модні журнали і вибираєш фасончик костюма. За тиждень забираєш 
обновку і “вишиваєш” у ній по школі. Тепер на тебе, таку модну і стильну 
особу, стовідсотково звернуть увагу!

За матеріалами газети “Експрес”
Продовження теми див. на стор. 8

Прийшла любов – канікули у розуму. Коли земля вкрита білою периною, 
коли панують тріскучі морози і віють холодні вітри, а все навкруги завмирає 
в очікуванні тепла, приходить день закоханих.

14 лютого світ відзначає 
День святого Валентина – 
покровителя всіх закоханих. 
Це хвилююче свято прийшло 
до нас із Заходу, де широко 
відзначається уже давно. Різні 
перекази, легенди, навіть окремі 
вчені стверджують, що святий 
Валентин – не вигаданий. У 
давньому Римі цим іменем був 
названий один священик. Жив 
він у ІІІ столітті нашої ери у 
роки царювання Клавдія ІІ. 
Як відомо, цей імператор прославився своєю жорстокістю, деспотизмом. 
Клавдій ІІ заборонив одружуватися воїнам, бо, мовляв, вони тоді не так 
пильно нестимуть службу. Священик Валентин, незважаючи на заборону та 
небезпеку, таємно одружував закоханих.

Усе скінчилося сумно. Валентина кинули до в’язниці. Тюремний 
наглядач зрозумів, що у камері знемагає освічена, багата душею людина. Він 
ставився до Валентина зі співчуттям і, як міг, полегшував його муки. У цього 
наглядача виростала донька Джулія – надзвичайної краси дівчина, але вона 
була сліпою. Невдовзі священик Валентин став учителем доньки наглядача. 
Він навчав її арифметики, ботаніки, географії, відкривав перед дівчиною світ, 
якого вона ніколи не бачила.

Валентин закохався у цю незвичайну, розумну особистість, і Джулія 
відповіла йому взаємністю.

Якось дівчина запитала Валентина, чи Бог насправді чує щиру, гарячу 
молитву, чи проявляє своє милосердя до бідних і страждаючих, до тих, хто 
вірить у нього.

– Так, – відповів Валентин.
Вони взялися за руки, впали на коліна і почали гаряче молитися, щоб 

Бог послав Джулії зір. Раптом у тюремну камеру увірвалося яскраве світло.
– О, Валентине, я бачу! – вигукнула Джулія. – Я бачу!
Їхній радості не було меж.
Валентина стратили 14 лютого 269 року. Його не змогло врятувати навіть 

палке кохання прекрасної Джулії.
Усю ніч перед стратою з 13 на 14 лютого він писав коханій ніжні листи. 

“Твій Валентин”, – такими були останні слова в них, виведені його рукою.
Пізніше у 469 році священика зарахували до ліку святих. Відтоді 

Валентина вважають єдиним святим – покровителем усіх закоханих. З того 
часу минуло майже дві тисячі років. Та слова кохання живуть і досі. Весь 
світ у день 14 лютого освідчується в любові.

Закохані надсилають один одному ніжні листи, які називають 
“валентинками”.

У Англії з 1300 року у цей день ворожать. Дівчата пишуть на папірцях 
чоловічі імена, закріплюють їх у шишку і кидають у воду. Кулька, що спливає 
першою, і приносить дівчині ім’я судженого.

В Америці, Англії, Японії у свято Валентина ви не зус тр і нете жодної 
жінки без букета квітів. Статистика свідчить, що у це свя то продається 
величезна кількість різних сувенірів, зроблених у формі сердець.

Святий Валентин усе більше завойовує наші серця. Адже ніколи не 
пізно освідчитись у коханні, сказати близькій людині добрі слова, бо усім 
нам хочеться відчути себе коханими, бажаними, незамінними. 

Матеріал підготували
Юськів Марта та Панасенко Ганна

Øê³ëüíà ôîðìà – öå êðóòî!

Ç ³ñòîð³¿ ñâÿòà Âàëåíòèíà
Вітаємо ДЖУРУ ГАЛИНУ ІВАНІВНУ 

із перемогою (І місце) у першому та другому етапах  
Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року – 2006”  

(номінація – німецька мова)! 
Так тримати і на ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу!

Виходить з 24 травня 1997 року
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Нашу школу знають у Дрогобицькому 
регіоні і поза його межами насамперед завдяки 
поглибленому вивченню іноземних мов. Крім 
цього, сьогодні все частіше, коли мова йде про 
другу школу, згадують творчі колективи, які 
працюють тут. Справжньою візитівкою ЗОШ №2 
уже став дитячий зразковий ансамбль пісні і танцю 
“Калиновий цвіт”.

Творча біографія колективу налічує уже 
більше п’ятнадцяти років. Зараз важко пригадати, 
кому належить ідея створення ансамблю. Першими 
її підтримали вчителі музики Орест Іванович 
Мурза та Андрій Данилович Пінчак. Це люди, які 
закохані в народну пісню і танець, у свій рідний 
край, у традиції і обряди українського народу, і цю 
любов передають дітям. Не відмовилися від участі 
в роботі ансамблю “Калиновий цвіт” і вчителі 
інших кафедр.

Почалися концерти, участь у різно манітних 
конкурсах. Першим вагомим творчим здобутком 
колективу була перемога на міському фестивалі 
стрілецької пісні “А ми тую червону калину...” 
у 1990 році. У цьому ж році ансамбль їздив 
у м. Бережани і на батьківщину Б. Лепкого із 
програмою “Пам’яті січових стрільців”. З цією ж 
програ мою “Калиновий цвіт” виступив у братній 
Польщі – у містах Кракові і Жешуві.

Різдво 1991 року знаменне для колективу 
виступами у столиці України Києві. Ансамбль 
радо приймали у Будинку художника, Будинку 
вчених, Будинку письменників, біля головної 
ялинки на Хрещатику, на київському регі
ональ ному телебаченні. Щоб відтворити дух 
того часу (а згадаймо, що на початок 1991 року 

Україна ще була однією з республік Радянського 
Союзу), пропонуємо увазі читачів уривок із статті 
тодішнього заступника директора із національного 
виховання молоді  СШ №2 Ольги Заяць 
“Дрогобицькі колядники у Києві”, надруковану 
30 січня 1991 року у газеті “Галицька зоря”.

Щодо нашого приїзду у Київ, то він був 
попередньо узгоджений. Погодилася нас зустріти 
і надати тимчасове помешкання дирекція київської 
СШ № 227. І ось «Кали новий цвіт» заколядував 
спершу у гостинних господарів, згодом у Будинках 
художників, вчених і письменників. Деякі побутові 
незручності, (а ночували учасники ансамблю 
безпосередньо у школі № 227) не вплинули на 
настрій дітей, вчителів. При найменшій нагоді – 
чи то у трамваї, чи на площі – чулися колядки. 
Багато оточуючих, перехопивши подих, жадібно 
слухали їх. А один літній чоловік, мабуть, згадавши 
дитинство і розгубившись, плакав, супровод
жуючи нас впродовж усього Хрещатика. Правда, 
були й такі, які кидали образливі репліки, мовляв, 
бандерівці всю Україну окупували. Звісно, ми на 
таких недолугих людей не звертали увагу.

Побували ми й на Подолі, де знаходиться 
Покровська церква. Поки що її не віддали греко
католицькій громаді, тож богослужіння відбувалося 
безпосередньо під відкритим небом. «Калиновий 
цвіт», приєднавшись до нього, колядував.

Вирушали ми додому з почуттям власної 
гідності, виконаної просвітницької місії.

Згодом ансамбль знову виступає у Поль
щі, цього разу відтво рив ши на сцені тради цію 
українських вечор ниць.

Новий творчий ви ток у біографії “Кали нового 
цвіту” розпоч ав ся з приходом у школу молодого 
талановитого хореографа Лесі Воло ди мирівни 
Колотило. Саме завдяки 
їй колектив переростає в 
дитячий ансамбль пісні і 
танцю, у творчому складі 
якого біля п’ятдесяти 
дітей віком від 9ти до 
16ти років. Працює три 
вікові групи.

“Калиновий цвіт” 
є постійним учасником 
концертів для жителів 
м. Дрогобича, міського 
т а  обласного  ет ап ів 

фестивалю “Сурми звитяги”, міських фестивалів 
Різдвяного дійства та гаївок, конкурсу “Я – Мавка 
лісова” та багатьох інших. У 2004 році ансамбль 
здобув звання зразкового.

Останнім часом колектив часто виступає з 
благодійними концертами. Таким був і виступ у 
місті Трускавці у знаменитій Міжнародній клініці 
відновного лікування проф. Володимира Козявкіна 
для дітей хворих церебральним паралічем.

Треба зауважити, що тут лікуються діти 
з усієї Європи. Вони з великим задоволенням 
ознайомились із українським мистецтвом, що 
гідно представляв наш колектив.

Також особливо запам’яталась поїздка у край 
Маркіяна Шашкевича в село Білий Камінь, звідки, 
до речі, родове коріння одного з організаторів 
і керівників колективу Ореста Мурзи. Після 
виступу було знайомство з пам’ятними місцями 
Львівщини: Підго рецьким, Золочівським та 
Олеським замками. Екскурсія справила незабутнє 
враження. Вона вкотре зосередила увагу на тому, 
наскільки чарівною, неповторною, багатою 
наці ональ ними надбаннями є наша Батьківщина 
Україна.

Багатою є Україна і на талановитих митців, 
одним із яких був унікальний майстер гуцульської 
хореографії Ярослав Чуперчук. До 95річчя з дня 
його народження у ці дні проводиться в області 
фестиваль – конкурс хореографічного мистецтва. 
Гарною школою професійного зростання була для 
“Кали нового цвіту” участь у названому фестивалі, 

де виступають кращі хореографічні ансамблі з усіх 
районів та міст області.

Звичайно, є в роботі “Калинового цвіту” 
і чимало проблем. У колективі, як правило, 
співають і танцюють діти, які добре вчаться. 
А поєднувати навчальний процес і виступи на 
різноманітних концертах, конкурсах, фести
валях є досить складно. Крім того, не вистачає 
коштів на пошиття відповідних костюмів. 
Спонсори, де ви? Та й наявність відповідно 
облаштованого танцювального класу теж у 
нас тільки в перспективі. Але, незважаючи на 

Дрогобицькі колядники у Києві

Після виступу на міському фестивалі гаївок

Запальна “Хурделиця”

Калиновий цвіт” на міському галаконцерті 
фестивалю “Сурми звитяги”



Ферелетич Люба
Кучинська Анастасія
Рекшинська Наталя
Волошин Юлія
Лучечко Тарас
Кривень Андрій
Дяків Наталя
Пляцко Олена
Зимин Марія
Галелюка Юлія
Чайківська Марта
Герій Назар
Петренко Наталя
Летнянка Іван
Кістель Вікторія

У концертах “Калинового цвіту” залюбки приймають участь і вчителі. Учитель зарубіжної літератури Кіліян Оксана Іванівна та вчитель фізкультури Фляга Іван 
Степанович у феєричному дійстві до свята Миколая
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Качмар Іван 
Ходак Остап
Колотило Ілона
Колотило Лілія

Кобильник Юля
Лялюк Роксоляна
Борсук Оксана
Гук Галина

негаразди, “Калиновий цвіт” розквітає все яскравіше, несе людям справжнє 
українське мистецтво, формує  почуття патріотизму і національної гідності. 
То ж назвемо поіменно і всіх учнів, хто сьогодні є учасниками зразкового 
ансамблю пісні і танцю “Кали новий цвіт”:

Жолкевич Мар’яна
Тершак Софія
Лащів Анна
Солопій Оксана

Дорошевич Ольга
Гірша Ірина
Шалай Марта
Галелюка Галина
Нижник Андрій
Грущак Галина
Кіліян Христина
Нижник Ольга
Чайківська Марія
Зимин Марія
Сібіченко Мар’яна
Косован Ірина
Гуморист: Левиць   кий      
                Роман

Матеріал підготували:
Качмарик Ігор, Юськів Марта, Панасенко Ганна

Щорічно друга школа бере участь у мистецькому фестивалі «Сурми 
звитяги». І, як завжди (це вже стало традицією), наші учні займають призові 
місця. Цього разу на сходинці п’єдесталу опинився дует Качмара Івана та 

Ходака Остапа (кер. Андрій Пінчак) і літературномузична композиція «Це 
– наш час, Україно!» (кер. Л. Радченко, Й. Карпін, І. Качмарик). Чомусь журі, 
на жаль, не відзначило наш зразковий ансамбль пісні і танцю «Калиновий 
цвіт» (кер. Л. Колотило, О. Мурза, А. Пінчак) адже його майстерність 
заслуговує найвищої похвали. Але все ж таки на завершальний галаконцерт 
був запрошений весь творчий колектив нашої школи.

Літературномузична композиція «Це – наш час, Україно!» взагалі стала 
сценічною симпатією номер один для дрогобицьких політиків. Учасники цієї 
постановки виступали в районному Народному домі напередодні річниці ЗУНР 
і на площі міста в річницю Помаранчевої революції, у Народному домі ім. І. 
Франка на урочистостях з нагоди дня народження Степана Бандери, а також на 
кількох учнівських вічах і на батьківських зборах. І тому було б гріх не згадати 
імена цих героїв сцени: Лучків Христина (11Б), Курус Ірина (11Б), Ілик 
Ірина (11Б), Летнянка Іван (11Б), Гриневич Микола (11Б), Варивода Степан  
(11В), Левицький Роман (11А), Зварич Наталя (11А), Білик Марія (10Б), 
Чупик Христина (10Б), Загородничок Надія (10Б), Мелько Роман (10Б), 
Мосевич Роксолана (8В).

Отож, не перевелися в другій школі таланти. Вони є і будуть доти – доки 
існуватимуть вчителі, які вміють відкривати творчі здібності своїх вихованців.

Роман Левицький,
11А кл.

Â³äëóíàëè «Ñóðìè çâèòÿãè»

Стережило Христина
Лучків Христина
Іванцова Юля
Мосевич Роксолана
Пруський Володимир
Мазур Галина
Анедченко Оксана
Дрізд Ірина
Комарницька Наталя
Коробець Юлія
Венцик Ірина
Галяк Юрій
Лучечко Василь
Борисова Надія
Мороз Уляна
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Впродовж грудня було проведено три благодійні акції, організовані Колом 

та Центром Волонтаріату: “5 копійок”, “Різдвяна свічка” та “Вітальна листівка”. 
Про результати та здобутки однієї із них ми вже повідомляли на шкільному 
віче, проте, вважаємо не зайвим згадати про перші та розповісти про наступні 
досягнення волонтерів.

Акція “5 копійок” тривала з 5 до 18 грудня та мала на меті зібрати 
кошти необхідні для придбання подарунків до Дня Св. Миколая дітям з 
малозабезпечених, багатодітних, неблагонадійних сімей, сиротам та інвалідам. 
В результаті змагань “Хто збере більше?” між ЗОШ № 1, № 2, № 4 та № 16, наша 
школа показала другий результат, зібравши в акції “5 копійок” 265 гривень і 1 
копійку. Перемогу ж здобула ЗОШ № 16 у скриньці якої було 266 гривень і 9 
копійок. Проте між волонтерами не було ні переможців, ні переможених, адже усі 
загалом отримані кошти використано на подарунки для менш забезпечених їхніх 
однолітків. Наприклад, 15 дітей отримали солодкий сюрприз у День Св. Миколая. 
Восьмеро з них, окрім того, побували на святі Миколая, що проводилось у 
б/ф. “Карітас”, та разом з подарунком у веселих іграх та конкурсах віднайшли 
часточку тепла та родинного щастя, якого їм так не вистачає у власних сім’ях.

Гармонійним продовженням акцій допомоги дітям стала акція “Різдвяна 

свічка” та “Вітальна листівка”. В результаті розповсюдження свічок та листівок, 
волонтери 30 шкіл зібрали 92 гривні, долучившись до збирання коштів на 
Різдвяні подарунки. То ж у Різдвяні свята багато потребуючих допомоги дітей 
були знову запрошені на веселі ігри, конкурси, розваги у “Карітас”. Тут на них 
чекала не лише матеріальна підтримка, а й посмішки і відкриті серця волонтерів.

Отож, висловлюємо щиросердечну подяку усім, хто взяв активну участь 
у проведенні згаданих акцій та вклав свою символічну цеглинку у розбудову 
великої, дружньої, щасливої української нації, яка вміє дарувати радість, любов та 
тепло усім своїм громадянам. В особливий спосіб – присвоєнням волонтерського 
звання, відзначено найактив ніших волонтерів – учнів 5В, 6А, 7А та 7Г класів. 
Адже без їх енергійності та жертовності безліч добрих справ були б невиконані. 
Бажаємо вам усім нових творчих планів, здоров’я та сили, натхнення та ще 
більшої активності у наступних акціях Кола та Центру Волонтаріату.

Молодший волонтер, учениця 7А класу Марта Приріз,
Координатор Кола Волонтаріату Кулиняк Н. П

Доволі часто відвідують нашу школу неординарні особистості. Нещодавно 
до нас завітали волонтери з «Карітасу», а саме: двоє представників «Корпусу 
миру» Келлі та Дам’ян, філософ пан Артур, а також колишній випускник і вчитель 
нашої школи п. Хосе Турчик, завдяки якому і відбулася ця зустріч з іноземними 
гостями. Усі вони мали можливість поспілкуватися із старшокласниками на 
досить актуальну на сьогоднішній день тему «Україна і Європа». Власне кажучи, 
говорили гості, а учні, слухаючи їх, погоджувалися або не погоджувалися з їхніми 
думками. Але давайте трішки детальніше про самих гостей.

Пан Артур доволі веселої вдачі, він переконаний, що ми стаємо європейцями 
тоді, коли викидаємо сміття в смітник, коли переходимо вулицю на зелене світло 
і, врештірешт, перестаємо списувати (з цим у нас буде важче, бо на прохання 
пана Артура піднести руку тим учням, хто не списує, не піднялася жодна рука). 
Але особливо палко сприйняли школярі виступ Дам’яна, адже його слова були 
щирими і правдивими, а за віком він майже ровесник нашим старшокласникам 
і добре розуміє їхні запити і молодечий максималізм. Келлі розказувала про 
діяльність «Корпусу миру», але, на жаль, змогла сказати не так багато, бо вона 
в Україні зовсім недавно і ще не встигла добре вивчити українську мову. Усіх 
трьох їх об’єднує любов до української землі, українського народу (до речі, на 
Свято першого дзвоника усі гості з’явилися до нас в українських вишиванках, 
чим ще раз засвідчили свої почуття). І хоча вони не українці (Дам’ян і Артур – 
поляки, а Келлі – американка), та щиро бажають, щоб нам жилося краще. Наші 
гості не з тих людей, які часто виступають на екранах телебачення і говорять, що 
прагнуть допомогти українському народові жити краще, а в той самий момент 
думають, якби вирвати у нас більш ласий шматок. Ні, вони реально прагнуть 
нам допомогти.

І наостанок хочеться підвести підсумок цього своєрідного уроку. Як сказав 
пан Артур, жоден президент, жоден іноземець не вирішить всіх наших бід і 
проблем. Все, насамперед, залежить від нас самих, і бути чи не бути Україні 
в Європі повинні вирішувати ми. І ще, як сказав п. Хосе Турчик, Європі 
не потрібні бідаки, їй потрібні розумні молоді люди, які бажають і вміють 
працювати. Так вперед! До тієї Європи.

P.S. Я знаю одне: ми розумні і працьовиті, ми сини і доньки славних 
предків, перед якими схиляли свої голови тодішні правителі європейських 
держав, і тому рано чи пізно сама Європа побажає, щоб ми приєдналися до 
неї. Вірмо – ми кращі!

Левицький Роман, 11А кл.

З нагоди Дня народження вітаю вчительку 
ВІРУ ЛЮБОМИРІВНУ РОМАНЮК!

Хай Вас учні поважають,
Горе хай Вас обминає.
Радість хай завжди буде –
Мир і спокій в дім зайде.
Щоб ще довго Ви у школі –
Працювали на здоров’я!!!

Приріз Марта, 7А кл.

З 34річчям вітаю любу маму  
ПРИРІЗ ЛІЛІЮ ЙОСИПІВНУ!

Бажаю щастя, успіхів у роботі,
Здійснення мрій.
Мир у душі хай панує завжди.
Щоб ще довго Ви, матусю,
Залишались молодою,
Щоб було життя безхмарне,
Горя не було ніколи.

Приріз Марта, 7А кл.

Äåñàíò «Êàð³òàñó» ó äðóãó øêîëó Áëàãîä³éí³ àêö³¿ ó íàø³é øêîë³

Вітаємо!!!

Волошин Юлію, Пурій Оксану, Гудиму Терезу  
(5В кл.), Касперську Мар’яну, Чайку Любу, Попель 
Христину, Казакову Надю, Баранецьку Марту, Возняк 
Христину, Іваненків Юлю, Хому Марію (6А кл.) та 
Щомак Наталію (7А кл.) із отриманням Диплома 
ВолонтераКандидата; Люцевич Наталію (7А кл.) – із 
Дипломом ВолонтераЮніора та Курила Миколу (7Г 
кл.) – із Дипломом Молодшого Волонтера.

Нехай Ваші волонтерські здобутки стануть яскра
вим незгасаючим вогником, що освічуватиме Ваш 
життєвий шлях!

Директор Центру Волонтаріату  
Артур Деска,

Координатор Кола Волонтаріату  
Наталя Кулиняк

Свято Миколая у “Карітасі”

Хочу привітати з Днем народження найкращу 
мою подругу ХОМ’ЯК НАТАЛЮ з 8а класу. У цей 
великий день нехай всі твої мрії збуваються, нехай 
ангелхоронитель завжди буде біля тебе. Та найбільше 
бажаю щастя, здоров’я, кохання і всього, що ти сама 
собі побажаєш.

Твоя подруга Оксана

Вітаю з наступаючим Днем народження свою 
подругу і однокласницю ЮСьКІВ МАРТУ. Від усієї душі 
бажаю Тобі, щоб всі мрії збулися, щоб квіти цвіли по 
дорозі життя, щоб сонце з високого неба світило, а горе 
завжди обминало Твій шлях. Бажаю знайти ту сопілку, що 
Мавці кохання в душі розлила вогонь. Щоб так, як вона, 
ти змогла покохати і крізь перешкоди пронести любов.

Нехай завжди Тебе супроводжує блакить неба, 
золото сонця і очі коханого.

З найкращими побажаннями від Ані

НАШІ ВІТАННЯ

Українська вишиванка дуже личить нашим закордонним гостям
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З нагоди Дня св. Валентина хочемо привітати усіх закоханих і коханих 
учнів нашої школи. Бажаємо, щоб кохання ніколи не залишало ваші серця, 
нехай будуть достойні ті, кого ви кохаєте, а взаємність принесе вам радість 
і щастя.

Панасенко Ганна і Юськів Марта, 10А кл.

Користуючись нагодою, хочемо привітати усі закохані серця  
10А класу з Днем св. Валентина.

Це серце я тобі дарую
Тебе люблю, тебе цілую!
Його ти тільки не згуби,
Кохання вічне збережи!

Від Ані та Марти, 10А кл.

Вітаю найкращого вчителя 2ої школи Бурого Андрія Романовича 
зі святом св. Валентина. Хочу признатися йому в шаленому коханні, яке 
переповнює моє серце, і я хочу прокричати на весь світ: I love you. Зверніть 
на мене увагу!

Ваша прихильниця з 11Б

Хочу признатися в коханні Галечкові Міші з 9Г класу. Ти мені дуже 
подобаєшся. Я б хотіла з тобою познайомитися ближче.

Твоя...

Якимів Андрій, я дуже тебе люблю! Вітаю тебе з Днем св. Валентина. 
Хочу побажати тобі великого кохання! Сподіваюся, ти знайдеш Ту – одну і 
неповторну, якій подаруєш щасливі дні. Звичайно, шкода, що це не буду я!

Оксана

Хочу признатися в любові наймилішій дівчині в школі Хом’як Наталії 
з 8А класу. Моя любов до тебе дуже велика. Нізащо я не перестану тебе 
кохати і завжди чекатиму на тебе.

...10 кл.

З нагоди Дня св. Валентина хлопцям 7А класу.
Дружба велика справа,
Хоч ми нечемний клас,
Але дружні діти.
Пам’ятайте дружбу навіки,
Завжди пам’ятайте нас.

Від дівчат 7А кл.

Я хотів би сказати Кізимі Марті, що я її люблю.
Роман Захаряк

У 8А класі вчиться найромантичніша дівчина в світі. Оксано, сонечко, 
я тебе люблю! Ти половина мого серця. Я мрію тільки про тебе! Кожного 
ранку прокидаюсь з думкою про тебе, дивлюсь на тебе на перерві, а ти не 
помічаєш мене. Я дуже тебе люблю.

Міша
Поліщук Наді (7А клас)

Надя, я тебе полюбив, відколи побачив. Я не можу прожити без тебе 
дня, надіюсь, і ти також.

З любов’ю, Назар

Хочемо поздоровити дівчат 7Г класу з Днем Валентина, бажаємо 
великого щастя, здоров’я, любові та знайти свою другу половину.

З любов’ю, від хлопців 7Г класу

Горічко Юлії. Твоя усмішка дарує мені радість, мов сонце. Я не мо жу без 
тебе, як без води, кисню. Нас доля зв’язала удвох. Я люблю Тебе! 

Кіт Роман

Хочемо привітати з Днем св. Валентина трьох най...их дівчат з 
11Б: Ч. Марту, Л. Христину, К. Іру. Ви супер! Ми вас дуже любимо.

Хлопці з 6А

В цей День святого Валентина я хотів би привітати красиву дівчину, 
чудову старосту і бездоганну відмінницю Козакову Надію з 6А класу. Вона 
найкраща з цього класу, і я б хотів подарувати їй слова:

Желаю быть загадочной,
Желанной, самой нежной
И долгожданной, самой любимой
И самой красивой,
Самойсамой на свете счастливой.

Твій Ромео

Хочу привітати з Днем Валентина свою улюблену дівчину Зимин Славу 
з 7А класу. Хочу побажати їй щастя у житті і знайти своє кохання.

З любов’ю, учень 8Г класу Каленич М.

Сібіченко Мар’яні (9В клас)
Мар’яночко! Вітаю тебе з Днем св. Валентина. Бажаю тобі великого 

кохання. Ти дівчина моєї мрії і я хочу признатися в коханні. I love you.
Закоханий в тебе...

Блищаку Назарчику
Назар, вітаю тебе з Днем св. Валентина. Бажаю тобі всього найкращого, 

а особливо великого кохання.
З найкращими побажаннями – таємна шанувальниця

Осередчук Юлії
Твої очі, мов зорі небесні,
Губи, мов червоная вишня,
Серце твоє любов’ю повите –
Морем енергії сповите!
Нехай св. Валентин подарує нам любов!

Рунець Сергій

Я хочу освідчитися Кусеню Андрію з 8Г класу. Ти мені подобаєшся. Я 
не можу про тебе не думати.

Дівчина з 8А кл.

Êîõàííÿ öå â³÷í³ñòü, öå ðàäîñò³ ÷àñ... ²ç Äíåì Âàëåíòèíà â³òàºìî Âàñ!

Дивлюсь в твої кохані очі
І в них печаль втопити хочу.
А там вирує океан...
Чи лагідний він, чи тиран?

В твоїх очах лиш протиріччя,
яке триває все сторіччя,
В них сум, печаль, надія й віра
І ця буденність темносіра.

Загляну в них хоч на хвилину –
Лечу у прірву без упину
І піднімаюсь в небеса,
Лиш там панують чудеса.

Чому печаль у серці стогне,
Чому душі крик не стиха,
Чому надія моя тоне
У морі з назвою “сльоза”.

І кожен день мене стрічає
Сумна буденність і журба.
Чому ніхто не запитає,
Навіщо в світі я сама.

Чому ніхто не розуміє
Усе, що відчуваю я.
Ніхто до себе не пригріє,
Не скаже тихо: “Ти моя”.

Коли тебе ще раз побачу,
То в серці зазвучить струна.
Я на плечі твоїм заплачу,
Та не повернусь більше я.

І дощ впаде з небес додолу,
І засумує вся земля.
Я відшукаю свою долю,
Та це не зовсім буду я.

Я, наче ангел білий з неба,
Злечу вночі на крилах сну
І полечу лише до тебе,
Скажу на вушко, що люблю.

Та очі знов твої сумують
І сповіщають новий день,
І всі надії знов зруйнують
Солодким присмаком пісень.

Це все відчула я в очах,
Коли я марила тобою,
Усе це було в білих снах,
Я не шепочу вже з журбою.

І в світі більшого не хочу,
Лиш заглянуть ще раз в ці очі
І там розтанути навіки,
Закривши ніжно ці повіки.

Від мене...

Î÷åé áåçîäíÿÒîá³...

Від редакції. Просимо автора цього вірша зголоситися у редакцію газети.
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Кожного року наприкінці першого семестру 
у нашій школі проходить тиждень англійської 
мови. До проведення тижня залучаються учні 
211 класів.

Традиційно у ці дні відбуваються зустрічі 
з носіями англійської мови. Це допомагає дітям 
поглибити знання англійської мови, ознайомитися 
із традиціями англомовних країн і в цікавій ігровій 
формі засвоїти новий лексичний матеріал.

Цього разу нашу школу відвідав пред ставник 
Корпусу Миру США Джон Шітц. Джон виявився 
доволі неординарною особистістю і  ця зустріч 
стала для наших школярів над зви  чайно цікавою. 
Усі присут ні з захопленням слухали розповіді про 
сонячну Флориду, про діяльність Корпусу Миру, 
про американське життя. 

Але давайте краще довідаємося, які вра
жен ня залишилися в наших учнів після зустрічі з 
містером Джоном:

Чесно кажучи, я думав, що прийде якийсь 
старший чо ло вік, який на старості своїх літ їздить 
по світу, бо не має що робити. Я був приємно 
вражений, побачивши досить молоду людину, яка 
об’їздила уже півсвіту. Він – молодець.

Зарічний Роман, 11А кл.

Для мене ця зустріч була дуже цікавою. 
Добре, що він не говорив надто швидко, як це 
роблять зазвичай іноземці, бо так, при наймні, я 
хоч все зрозумів.

Климчук Олег, 11А кл.
Я б бажала, аби нам частіше організовували 

такі зустрічі, бо так набагато легше вдається 
вивчення мови. Як на мене, містер Джон виявився 
дуже приємним спів розмовником.

Учні 8Б класу на уроцігрі “Згадаймо наших молодших друзів”

Бігуняк Антоніна, 11А кл.

Після спілкування з містером Джоном 
хочеться сказати: “I like English very much”. Знати 
англій ську – це модно.

Солопій Наталя, 11А кл.

Учні молодших класів поди вилися різно
манітні казки та мультфільми 
англійською мовою. Під час 
перегляду проводилися конкурси 
та ігри. 

Велика кількість дітей проя
вила свою артистичність і бажан
ня виступати перед пуб лікою. Це 
учні 5Б і 6Б класів. Нас тішить 
активність шко лярів. Юні артисти 
само стійно готували костюми, 
пропо нува ли цікаві режисерські 
рі шення.

У п’ятницю, в останній день 
тижня англійської  мови, від бувся 
галаконцерт учасників.

Глядачі побачили кращі 
каз ки, почули пісні та вірші ан
глійською мовою.

Учні 9Б класу показали 
виставу “Сучасна попелюшка”, 

яка викликала веселий сміх у всіх присутніх.
Учні 8Б та 8В класів спробували себе у ролі 

казкарів. Вони творили, писали цікаві, фантастичні 
казки англійською мовою.

Інсценізація казки “Лісові квіти” учнями 5Б класу.  
Керівники: Саган М.С., Дика І.П.

Учні 6Б класу у ролях Білосніжки і семи гномів. 
Керівник – Модрицька Ю. О.

Прес-клуб для учнів 10-11-их класів із американцем Джоном Шітцом

Журі в складі учнів 11А класу уважно 
перечитало всі роботи і визначило переможців 
даного конкурсу.

Дика І.П. – вчитель англ. мови,
Модрицька Ю.О. – вчитель англ. мови

Левицький Роман – 11А клас

Учні 9Б класу під час проведення свята “Сучасні англійські казки”
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28 жовтня минулого року Дрогобицька станиця Національної Скаутської 
Організації України «Пласт» за підтримки Відділу в справах сім’ї, молоді 
та туризму провела теренову (тобто, на місцевості) патріотичну гру 
«Листопадовий зрив», присвячену подіям 1 листопада 1918 р.

Усе почалося біля ратуші. Тут представники СУМу та Станції юних 
туристів запалили Вогонь державності. До всіх присутніх звернулася 
станична дрогобицького Пласту Олеся Котляр, а також голова осередку СУМ 
Богдан Лісовець. Після їхніх промов власне і почалася сама гра. Участь у ній 
взяли 10 шкіл нашого міста. Суть цієї забави полягала у тому, що команди 
навчальних закладів за обмежений час мали обійти 12 так званих точок, які 
знаходилися біля архітектурних пам’яток нашого міста або інших визначних 
місць. На кожній точці команду чекали інструкторипластуни, вбрані в 
однострої. Вони задавали дітям три завдання, які слід було виконати за 
обмежений час. Першим завжди було історичне запитання, другим – загадка, а 
щоб виконати третє завдання, треба було докласти трішки логіки та творчості. 
За виконання цих завдань нараховувалися очки, також можна було заробити 
ще один додатковий бал на кожній точці, якщо команда працювала дружно.

На точці біля церкви Святої Трійці наша команда одержала завдання 
показати епізод, який відбувався у роки Першої світової війни під час 
проголошення ЗУНР. Без особливих труднощів справившись із цим завданням, 
ми справили надзвичайно гарне враження не тільки на інструкторів, а й 
на простих перехожих. Непогано показала себе наша команда і на інших 
точках. Особливо приємно за те, що практично всюди ми одержували бали 
за дружність. А коли ситуація була вкрай складною, наші дівчата намагалися 
дізнатись корисні підказки, привертаючи увагу хлопцівінструкторів. Хоча, 
повірте, це було непросто.

А захищали честь школи у цій цікавій і непростій грі такі учні: Захарія 
Оксана, Максимів Оксана, Пашко Юрій, Романюк Юрій, Плоскодняк Петро, 

У місяці листопаді в місті Дрогобичі “панував” баскетбол. Цей пе ре
дзимовий період виявився вдалим часом для досягнення високих ре зуль татів 
нашими учнями, які виступали у новій спортивній формі, спон сором якої став 
підприємець і наш вчитель фізкультури О. О. Ліщинський.

Зокрема, збірна дівчат, граючи зі збірними ЗОШ №16, 17, 14, 1, 4 по 
коловій системі, посіла І місце. Наша команда обіграла усіх суперників, 
крім ЗОШ №14, з великою різницею в рахунку. Проти чотирнадцятої школи 
була особлива гра, яку ми виграли з різницею в три очки за 1 хвилину до 
завершення матчу. Дуже велика заслуга в цій перемозі Стегняк Христини, яка 
закинула два штрафні кидки і один двохочковий кидок, які й принесли успіх.

Наша команда виступала в такому складі: Петрів Тетяна, Біла Анна, 

Дуденко Анна – усі 11В клас; Петренко Наталя – 11А клас; Рєпіна Яна, 
Стецько Ольга – 10Б клас; Стегняк Христина – 9В клас; Цюх Марта – 8Г 
клас.

Збірна хлопців виступила трохи гірше ніж передбачалось. З групи, в якій 
виступали команди ЗОШ №5, ЗОШ №1, ЗОШ №15, ЗОШ №14, ми вийшли 
з ІІ місця, програвши лише ЗОШ №5. Ми мали можливість вийти з І місця, 
якби наші хлопці обіграли ЗОШ №1 з різницею в 14 очків, але їм не вдалося 
досягти необхідного результату. У грі за третє місце наша збірна з розгромним 
рахунком обіграла команду ЗОШ №17. А перше місце здобула ЗОШ №5, яка 
у фіналі перемогла ЗОШ №4.

Наша команда виступила у такому складі: Панькевич Павло – 11А клас; 
Гриневич Микола, Рип’як Тарас, Гнатик Ростислав – усі з 11Б класу; Варивода 

Біблий Олександр, Карпин Іван, Пляцко Олена. Допомагала їм на певному 
етапі десятикласниця Юськів Марта. За підготовку команди наша велика 
вдячність вчителю історії, завучу школи Турмис Людмилі Іванівні.

Впродовж усього часу була із командою Наталя Андріївна Романів, яка 
палко вболівала за нас і всіляко намагалася чимось допомогти.

Після закінчення усі учасники гри були запрошені до сесійної зали 
дрогобицької ратуші. Тут до присутніх зі словами привітань звернулися 
заступник міського голови, директор Департаменту гуманітарної та соціальної 
політики Костянтин Іваночко та пластункасеньйора Надія Волощук.

У підсумку змагань перше місце посіли аж три школи: ЗОШ №5, ЗОШ 
№8 та ЗОШ №10, друге місце дісталося ЗОШ №2, а на третій сходинці 
розмістилися також три команди: ЗОШ №4, ЗОШ №17 і ЗОШ №15. Усі 
переможці були нагороджені подарунками, які надала міська організація 
Народної партії.

Свято вдалося на славу, незважаючи на те, що погода видалася доволі 
прохолодною. Гра сподобалась дітям. Напевно тому, що її завдання також 
придумали діти, а саме члени гуртка «Нотки» Дрогобицької станиці Пласту.

Звичайно, прикро, що ми не зайняли першого місця. Та гра є гра, і 
найголовніше в ній відчуття підтримки товаришів, дух боротьби і неповторні 
враження, які залишилися з нами надовго.

Роман Левицький, 11А кл.,
Юськів Марта, 10А кл.

Степан – 11В клас; Регей Ярослав, Хлопецький Павло – 9В клас.
Січень у місті Дрогобичі відомий своїм мініфутбольним турніром 

“Різдвяний кубок”, який зібрав учнів 7х класів усього міста. Наша збірна 
зайняла ІІІ місце, поступившись у півфіналі ЗОШ №17 з рахунком 3:4.

Трохи детальніше про турнірний шлях. Ми починали з групи, в якій були 
команди ЗОШ №14, ЗОШ №5, ЗОШ №11 (м. Стебник), гімназія та ЗОШ №2. В 
групі ми тричі перемогли: від ЗОШ №5 (4:0), ЗОШ №11 (3:0) та гімназії (4:3). 
А від ЗОШ №14 програли – 2:4. Ці результати принесли нам ІІ місце в групі.

Вийшовши у 1/4 фіналу, ми зустрілись із командою ЗОШ №16 і 
перемогли з рахунком 6:1. А ось у півфіналі, як уже було сказано вище, 
фортуна була не на нашому боці.

Команда семикласників виступала у такому складі: Яремінець Назар, 
Швед Олег, Паламарчук Ігор, Мисів Дмитро – усі 7А клас; Загоруйко Роман, 
Кривень Андрій, Коцюба Ярослав – 7Г клас, Загородничок Роман, Лучечко 
Василь – обоє 7В клас.

Фляга І. С., учитель фізкультури

Íàø³ ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ



Чи потрібна шкільна форма 
для учнів другої школи?

“Ìè” — âèäàííÿ ÇÎØ ¹2 
ì. Äðîãîáè÷à

Àäðåñà ðåäàêö³¿:
ì. Äðîãîáè÷,

âóë. Êîçëîâñüêîãî, 17,
ÇÎØ ¹2,

ìåòîäè÷íèé êàá³íåò 
(òåë. 2-42-20)

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð –
Êà÷ìàðèê ². Ì.

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:
Õëîïèê Ð. Ç., Ãîíñåâè÷ À. Ì., ëåâèöüêèé Ð., Þñüê³â Ì., 

Ïàíàñåíêî Ã., Ãåìáàðñüêà Ì.

Ìàêåòóâàííÿ òà äðóê –
âèäàâíèöòâî

 “Êîëî”

Íàêëàä — 
500 ïðèì.
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Що думають про шкільну форму учні нашої школи. Кореспондент газети 
“МИ” Марія Гембарська звернулася із цим запитанням до своїх однокласників 
із 10Б класу. Пропонуємо увазі читачів їхні думки.

Мосевич Настя:
Я вважаю, що шкільну форму учні мають носити. Але я б хотіла, щоб 

можна було впровадити 2 види шкільної форми. Щоб учні могли її змінювати. 
Адже кожен учень – певний індивідуум і бажає вдягатися за своїм смаком, 
як йому подобається.

Кіндратишин Олеся:
Я проти шкільної форми. Кожна людина має одягатися так, як їй 

подобається, відрізнятися чимось від інших. Мені не подобається, коли всі 
одягаються однаково. Через одяг люди виражають свій настрій, поведінку, 
у кожного є свій стиль.

Бодник Назар:
Я проти шкільної форми, тому що кожна людина має свій індивідуальний 

стиль. Не кожна сім’я в змозі придбати дитині шкільну форму. Ми живемо у 
вільній країні, в якій кожен одягається в те, що йому подобається і що йому 
личить. Не можна заставляти людину бути такою, як всі.

Матвіїшин Христина:
Я проти шкільної форми, тому що всі будуть одноманітні, але і за, тому 

що у школі є бідні діти, вони дивляться на тих, хто одягається гарно. Їм 
також хочеться мати дорогі речі. Якщо  запровадять шкільну форму, не буде 
порівнянь: “О, це багата дівчина йде, а це – бідна”.

Богданова Христина:
За. Я вважаю, що запровадження шкільної форми зрівняє усіх, і не буде 

принижувати матеріальне становище окремих дітей, які не мають можливості 
купити дорогі речі. Якщо форма пошита за сучасним стилем, то це ще краще.

Проти. На мою думку, форма не дозволяє учням показувати свою 
індивідуальність, стиль і смак одягатись. Форма зробить усіх дітей 
однаковими. Мені здається, що саме з цією думкою погодиться більша 
частина учнівської школи.

Гембарська Марія:
Форма це круто, форма – це клас!
Кожен, звичайно, це знає із нас.
Светрики, штанці і спіднички,
Круті шапочки і рукавички –
Ходять по школі модні дівчатка.
І не менш привабливі наші хлоп’ятка.
Круто би було ввести у нас форму,
Але, на жаль, нема на це кошту.
Спонсори, де ви, ми вас потребуємо,
Школа без вас і без форми бідує.
Стасінчук Назар:
Питання про шкільну форму – це абсурд. Кожний повинен зберігати 

“індивідуалітет”, тому я проти того, щоб діти одягалися однаково. Декому 
може не личити шкільна форма – червоного чи зеленого кольорів. Це буде 
нагадувати тоталітарний режим, в якому кожний має робити, що йому 
скажуть. Тому потрібно одягатися, як кому заманеться, тому що надворі 
ХХІ століття!

P.S. Чекаємо і на ваші думки щодо можливого впровадження шкільної 
форми у нашій школі.

        Прізвище, ім’я

Пеляк Галина

Чайківська Марта
Регей Ярослав
Рєпіна Яніна
Левицький Роман
Грабовська Олеся
Федорчук Галина
Лучків Христина
Мацигін Анастасія
Савчишин Віта
Курус Ірина
Захарія Оксана
Мороз Уляна
Колесник Назар
Пашко Юрій
Мацигін Анастасія
Рудавська Олеся
Козій Софія
Ілик Романія
Пілько Зоряна
Мосевич Анастасія
Кетова Наталія
Петренко Наталія
Ворончак Наталія
Нижник Ольга
Ілик Ірина
Захарія Оксана
Рудавська Олеся
Кетова Наталія
Романюк МаріяОлена
Заверач Наталія

Клас

11–А

11–Б
9–В
10–Б
11–А
7–В
9–Б
11–Б
9–Б
9–Б
11–Б
8–Б
8–Б
8–В
8–Б
9–Б
9–В
9–Б
9–Б
9–Б
10–Б
10–Б
11–А
11–Б
11–А
11–Б
8–Б
9–В
10–Б
11–Б
9–В

           Предмет

Українська мова та  
література
Основи економіки
Основи економіки
Основи економіки
Основи економіки
Географія
Географія
Географія
Основи правознавства
Основи правознавства
Основи правознавства
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Німецька мова
Англійська мова
Хімія
Хімія
Хімія
Трудове навчання

Місце

ІІІ

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

        Керівник

Тезбір С.О.

Буга Н.Л.
Буга Н.Л.
Буга Н.Л.
Буга Н.Л.
Буга Н.Л.
Буга Н.Л.
Коваль Л.П.
Снайчук Н. Т.
Снайчук Н. Т.
Снайчук Н. Т.
Мандзілевська У. І.
Гаврилюк І. І.
Хемич О. Ю.
Гаврилюк І. І.
Василюк С. О.
Семенишин Д. В.
Семенишин Д. В.
Василюк С. О.
Семенишин Д. В.
Бутрий О. Г.
Джура Г. І.
Гаврилюк І. І.
Джура Г. І.
Гаврилюк І. І.
Дячок Г. О.
Модрицька Ю. О.
Панчишак Г. Є.
Панчишак Г. Є.
Панчишак Г. Є.
Тиміш Н. І.

Â²ÒÀªÌÎ ïåðåìîæö³â ²² òóðó 
ïðåäìåòíèõ îë³ìï³àä 2005–2006 í.ð.

(ïðîäîâæåííÿ)

СМІХ ПРОДОВЖУЄ ЖИТТЯ

Прихід вчителя – встати суд іде.
Зошит з двійками – лебедине озеро.
Щоденник – записник вчителя.
Учень шукає кабінет – їжачок в тумані.
Долоня учня – довідкове бюро.
Класний журнал – список ув’язнених
Канікули – літо наших надій.
Повернення з канікул – вигнання з раю.
Перший дзвоник – день захоплення вчителів в учнівське рабство.
Останній дзвоник – день визволення вчителів зпід учнівського гніту.

ШКІЛьНИЙ СЛОВНИК

Інколи у нашому житті тра пля 
ється так, що важко розі бра ти ся у 
своїх почуттях. Ми праг не мо, щоб 
нас кохали, але чи коха ємо ми? Зви
чайно, що за допо могою даного тесту 
не вдасться одно значно вирішити 
це запи тання, бо у кожного кохання 
виявляється порізному. Тому ста  в тесь 
до результатів тесту з почут тям гумору. 
Але все ж заду майтесь...

На кожне із запропонованих 
запитань ви повинні дати одну із 
можливих відповідей:

–    так;
–    ймовірно так;
–    навряд чи так;
–    ні.
1.  Я відчуваю, що можу дові рити 

йому (їй) абсолютно все.
2.  Я впевнена (ний), що він (во на) 

добре до мене ставиться.
3.  Я можу сказати, що він (вона) 

всією душею належить тільки мені.
4.  Він (вона) – один із найврод

ливіших хлопців (одна із найврод ли
віших дівчат), яких я знаю.

5.  Для неї (нього) я готовий 
(готова) абсолютно на все.

6.  Мені б хотілося бути схожим 
на нього (неї).

7.  Коли мені погано, то хочеться 
поділитися тільки з нею (ним).

8.  Я думаю, що ми з нею (ним) 
внутрішньо схожі один на одного.

9.  Я відчуваю себе відпо ві даль
ною (им) за те, щоб йому (їй) було 
добре.

10.  У більшості випадків він (во
на) подобається людям при першому ж 
знайомстві.

11.  Мені приємно відчувати, що 
він (вона) довіряє мені більше за ін ших.

12.  Він (вона) дуже розумна 
людина.

13.  Мені було б важко, якщо б 
довелось розлучитись з ним (нею).

14.  Коли ми разом, у нас завжди 
схожий настрій.

Оцінювання результатів:
   так – 4 бали;
   ймовірно так – 3 бали;
   навряд чи так – 2 бали;
   ні – 1 бал.
14–28: Ви не кохаєте. Тому не 

обманюйте ні себе, ні партнера. Ваше 
основне бажання – щоб кохали тільки 
вас.

29–42: Скажемо так: щастя не 
тільки у коханні. Між вами, найімо
вірніше, лише дружні стосунки.

43–56: Між вами панує кохання 
і симпатія. Ви кохаєте і вас кохають. 
Вам можна побажати лише щастя і 
взаєморозуміння.

Підготували Юськів Марта та
Панасенко Ганна, 10А кл.
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