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НЕ  ЗАБУДЬ  НІКОЛИ  НАШУ  ДРУГУ  ШКОЛУ...

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

К. Ушинський 

22-29 квітня учні нашої школи мали чудову 
нагоду вдруге відвідати Австрію, куди нас запросив  
п. Гофмайстер, який відвідував другу школу минулого 
року. П. Гофмайстер переконаний, що ці стосунки 
між школами обов’язково мають мати продовження.

Отож група у складі 7 учениць вирушила вдруге 
до Австрії. Цю честь вибороли такі учні:

Христина Кізима,       11-Б кл.,
Марта Чайківська,       11-Б кл.,
Христина Лучків,        11-Б кл.,
Олеся Рудавська,          9-В кл.,
Анастасія Мосевич,      10-Б кл,.
Софія Козій,                 9-Б кл.,
Романія Ілик,                9-Б кл.

Програма нашого перебування була справді 
насиченою. Ми відвідували уроки, спілкувалися 
з учнями, ділилися враженнями. Виявилося, що 
австрійські підлітки проводять у школі більшу 
частину дня, бо навчаються до 1700. Урок триває 50 
хв. Загалом вони мають 9-10 уроків щодня, з них 
1 урок вільний, щоб перепочити. Оскільки школа 
готує майбутніх кухарів та офіціантів, 3-4 уроки учні 
проводять на кухні, де навчаються готувати смачні 
страви. Наші дівчата мали можливість скуштувати 
їх. Це було справді вишукано!

У вільний час ми відвідували визначні місця. Чудові краєвиди та сонячна погода додавали хорошого настрою під час екскурсії до Національного парку.
Своєю величністю та надзвичайною красою вразив усіх Відень – серце Австрії. Старовинні пам’ятки архітектури, вузенькі вулички, аромат кави 

з кав’ярень нагадували мимоволі наш Львів. Повертаючись з Відня, усі вірили в те, що були тут не востаннє.
У день від’їзду підбадьорили всіх відвідини басейну, де ми гарно і весело провели час.
З легким смутком, що все так швидко минуло, та оберемком незабутніх вражень ми повернулися додому...

Павлішак Ірина Миронівна,
вчитель німецької мови, керівник нашої делегації в Австрії 

Близько 6 тижнів до західноєвропейської Пасхи, отже переважно 
в лютому, в Німеччині святкують карнавал. Він дає можливість перед 
40-денним Пасхальним постом ще раз віддатися земним веселощам. 
Карнавал – це “божевільний час”, під час якого можна казати і робити 
багато чого такого, що зазвичай заборонено.

Таким “божевільним” веселощам віддалися 27 і 28 лютого учні 
початкових класів нашої школи, яка, як відомо, є школою з поглибленим 
вивченням німецької мови і на практиці застосовує країнознавчий матеріал. 
Найпривабливішим було для учнів переодягатися в карнавальні костюми і 
гримуватися. У веселому запальному танці кружляли Мальвіни, Буратіни, 
Попелюшки, мушкетери, розбійники, принц та принцеса карнавалу. А 
веселили всіх кумедні клоуни, роль яких виконували молоді вчителі Павлішак 
І.М., Хом’якевич С.С., Касперська М.Д. та студенти-практиканти Зварич 
О., Бобурчак У., Кораб’як Л., Процик Ю., Коліба Г. А яке чудове музичне 
оформлення свята зробив учитель німецької мови Беззубов І.В.!  Діти із 
задоволенням співали традиційні карнавальні пісні, під які ще й весело 
танцювали. Із захопленням спостерігали за веселим дійством батьки учнів 
та слухачі обласних курсів підвищення кваліфікації вчителів німецької 
мови, які започаткують тепер такі ж карнавали в своїх школах. А як гарно 
був прикрашений актовий зал: кольорові кульки і змії, конфетті, кольорові 
фігурки клоунів, які виготовили учні початкових класів і які належать 
до типової карнавальної декорації. Але все коли-небудь закінчується. 
Закінчився і наш карнавал. Тепер з нетерпінням ми будемо чекати лютого 
наступного року.

Бутрий Ольга Григорівна

Ìè â Аâñòð³¿

О, êàðíàâàë, êàðíàâàë...

Той, хто не любить свою країну,
нічого любити не може.

Дж. Байрон
Не можна не помітити, що в Україні з приходом нового Президента 

відбуваються, хоча й повільно, зміни на краще. Ми маємо нарешті 
справжню свободу, незалежність і демократичний устрій. Є незалежні 
газети, журнали, видавництва, впали мури деспотичних за борон і 
обмежень. Хоча цього всього ще недостатньо. Від нас зале жить зараз, чи 
здійсниться заповітна мрія багатьох поколінь, що дер жава переживе великі 
труднощі та проблеми політичного та еконо мічного характеру.

Щоб змінити становище, яке склалося, нам необхідні спеціалісти 
різних галузей народного господарства з високим рівнем знань  
та бажанням служити державі. Повинна бути програма економічного  
та соціального розвитку України, слід подбати про розвиток вітчизняного 
виробництва. Наша земля багата родючими чорноземами, яких достатньо, 
щоб нагодувати свій народ якісними продуктами харчування. А кожен 
спеціаліст, який думає про майбутнє держави, повинен також опікуватися 
питаннями екології, бо найбільшим багатством держави є здорові люди.

Я гадаю, що цьогорічні випускники докладуть свій розум, сили  
і серце на те, щоб подолати тимчасову скруту, зміцнити незалежність, щоб 
нащадкам передати вільну й прекрасну Україну.

Юськів Марта, 10-А кл.

Тâîðåííÿ äåðæàâè –  
ñïðàâà êîæíîãî ç íàñ...
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Ми!
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Вøàíîâóºìî ïàì’ÿòь Лåñ³ Уêðà¿íêè
Наприкінці лютого цього року в нашому місті відбувся четвертий фестиваль-конкурс “Я – Мавка лісова”, присвячений дню народження геніальної 

української поетеси Лесі Українки. У ньому змагалися учениці старших класів усіх середніх навчальних закладів Дрогобича.
Умовами конкурсу передбачалося три етапи. Перший – інтелектуальний. Тут конкурсантки повинні були показати своє розуміння змісту “Лісової 

пісні” Лесі Українки та знання флори нашого краю. У другому етапі конкурсу необхідно було прочитати напам’ять одну із поезій Лесі Українки за 
вибором учасниці. І найскладнішим був третій етап, де дівчата повинні були перевтілитися в акторів і показати себе в інсценізації уривку із якогось 
драматичного твору Лесі Українки.

Ви пам’ятаєте, що на трьох попередніх конкурсах головний приз і звання “Мавка – лісова царівна” виборювали представниці лише другої школи. 
Звичайно, налаштовані на перемогу ми були і цього разу, хоча й добре розуміли, що вчетверте взяти головний приз є малоймовірним, бо тоді втратиться 
зацікавленість у конкурсі з боку інших шкіл.

Нашою Мавкою цього разу була Надя Агеєва із 10-Б класу. Назвемо і тих, хто допомагав їй у постановці досить складного для сценічного втілення 
драматичного твору Лесі України “Кассандра”. Це учні 10-А, 10-Б і 11-А класів: Ткач Галина, Війтович Ірина, Загородничок Надія, Коссак Віталіна, Білик 
Марія, Гембарська Марія, Богданова Христина і Левицький Роман.

Надя Агеєва практично вперше вийшла на велику сцену, але склала 
дуже гідну конкуренцію конкурсанткам із інших шкіл. Вона показала 
прекрасні знання Лесиної “Лісової пісні”, чудово продекламувала 
поезію. А в ролі Кассандри Надя взагалі була неперевершеною. Єдине, 
на нашу думку, що завадило Наді знову принести школі головний приз 
– це деяка скутість на сцені. Врешті, це не дивно. Адже, щоб вільно 
почуватися на сценічному майданчику потрібний чималий досвід.

То ж звання “Мавка – лісова царівна” цього разу здобула учасниця 
із 1-ої школи. А наша Надія Агеєва перемогла в номінації “Найчарівніша 
Мавка”, з чим ми її сердечно вітаємо і кажемо: “Надю, все одно ти – 
краща!”

Додамо, що журі конкурсу вручило і декілька додаткових призів. 
Наша постановка уривку із “Кассандри” була визнана кращою серед 
інсценізацій драматичних творів Лесі Українки.

Звичайно, все це було б неможливим без високого професіоналізму 
вчителів, які долучилися до підготовки конкурсу: Лариси Марківни 

Радченко, Ігоря Мирославовича Качмарика, Марії Іванівни Ярошович та Ольги Миронівни Шепіди.
А через декілька днів у нашій школі відбувся і літературно-мистецький вечір за творчістю Лесі Українки, постановником якого була Марія Іванівна 

Ярошович, а всіх його учасників ви бачите на фото.
Левицький Роман,

Качмарик І.М.

Учасники композиції за драмою Лесі Українки “Кассандра” Призи від КУНу вручає тоді іще претендент на посаду міського голови Микола Гук

Виконавці ролі Т.Шевченка у літературно-мистецькому вечорі  
за творчістю поета (керівник – Блищак Алла Євстахіївна)

Лауреати міського фестивалю Різдвяного дійства – учні другої школи із казкою 
“Творіть добро”
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У рамках підготовки до відзначення 
150-річного Франкового ювілею 13 квітня в 
актовому залі школи відбувся шкільний конкурс 
читців поезії Івана Франка. Своє вміння виконувати 
поетичні твори продемонстрували 10 учасників із 
8-11-их класів.

Конкурсне змагання ще раз підтвердило 
істину, що талановитої молоді в нашій школі 
є дуже багато. Але кожна молода людина, яка 
має певні творчі задатки, мусить пос тійно 
їх вдосконалювати, бо без цього немо жливо 
добитися успіху. Визріла гостра необхідність 
від новити у школі роботу факуль тативу 
із техні ки художнього читан ня, де 
юні таланти різних вікових категорій 
могли б працювати над собою ціло-
річно, а не від конкурсу до конкурсу. 
А вже самі фестивалі й конкурси були 
б для них своєрідним творчим екза-
меном. (Щоправда, різних місь ких 
конкурсів відбувається стільки, що 
школи у своїй роботі часто стають 
подібними на філар монії, а не на 
навчальні заклади. Та це вже тема для 
іншої розмови...)

А поки що юних артистів дово-
диться готувати, як-то кажуть, з 
нуля. То ж подякуємо всім учителям 
української літератури, котрі долу-
чилися до проведення конкурсу, а 
насамперед Галині Львівні Проци-
кевич і, особливо, Ользі Миронівні 
Шепіді, яка готувала конкурсантів не 
тільки на шкільний, а й на міський 
конкурси читців Франкових творів. 
Назвемо і всіх, без сумніву, талано-
витих учнів, котрі ввели глядачів у 
світ Франкового слова. Пролог до 
поеми “Мойсей” виконала учениця 10-А класу 
Галина Ткач, поезію “Vivere memento” – учениця 
8-В класу Ірина Гірша, вірш “Думка в тюрмі” – 
учениця 8-В класу Олена Пляцко, програмна 
у твор чості І. Франка поезія “Якби ти знав, як 
много важить слово” прозвучала у виконанні 
Ольги Нижник із 11-А класу, а вірш “Надходить 
ніч. Боюсь я тої ночі...” прочитала Анастасія 

Ãîòóºìîñÿ äî 150-ð³÷÷ÿ ²âàíà Ôðàíêà
Мосевич із 10-Б класу. Інтимну лірику зуміли 
із справжніми почут тями виконати учень 8-Г 
класу Тарас Паращак, учениця 8-А класу Шепіда 
Марія та Осередчук Юлія із 9-Г класу. Були серед 
читців і ті, хто заставив глядачів посміхнутися, 
бо читали гумористичні твори Івана Франка 
“Лисова пригода” та “З екза мену”. Це – Наталя 
Федак із 9-Б класу та Оксана Кекляк із 9-Г класу. 
Провели конкурс учениця 8-Б кл. Роксолана 
Мосевич та учень 11-А класу Роман Левицький.

Кожен із читців був добре підготовлений, 
по-своєму цікавий, і журі, яке очолювала 

Лариса Марківна Радченко, було дуже складно 
визначити переможців. А місця серед лауреа тів 
розподілилися так:

І місце – Ольга Нижник (11-А кл.);
ІІ місце – Анастасія Мосевич (10-Б кл.) та 

Галина Ткач (10-А кл.);
ІІІ місце – Олена Пляцко (8-Б кл.) та Юлія 

Осередчук (9-Г кл.).

Усі учасники конкурсу одержали в на го роду 
календарики і закладки з портретами І. Франка 
від видавництва “Коло”. А лауреатам вручили 
ювілейне видання поеми “Мойсей” чи вірші про 
Івана Франка, написані Дмитром Павличком.

А вже 19 квітня у Палаці школяра відбувся 
міський конкурс читців творів Івана Франка. 
Оскільки школу тут міг представляти лише 
один учасник, то ми вирішили відрядити 
на це змагання Анастасію Мосевич із  
10-Б класу, враховуючи, що вірш “Надходить 
ніч...” ще ніким не виконувався на подібних 

конкурсах. Думаю, наш вибір був 
правильним, бо у гострій боротьбі 
Настя змогла зайняти почесне третє 
місце, з чим ми її сердечно вітаємо.

Конкурс завершився, але юві-
лейні заходи до 150-річчя нашого 
геніального земляка тривають.

5 травня відбулася теренова 
гра “Франковими місцями у Дрого-
бичі”. Нашу школу представляли 
учениці 10-тих класів: Панасенко 
Ганна (10-А), Козуля Ірина (10-Б), 
Чупик Христина (10-Б), Загород-
ничок Надія (10-Б), Агеєва Надія  
(10-Б), Кетова Надія (10-Б), Білик 
Марічка (10-Б), капітан команди 
– Юськів Марта (10-А). Готувала 
команду вчитель української мови 
і літератури Ярошович М.І. Ми 
показали глибокі знання і вміння 
згуртовано працювати в колективі, 
адже нашим девізом були Франкові 
слова: “Лиш боротись – значить 
жить”.

Гра відбулася за сприяння 
Міського відділу спорту та туризму 

і НСОУ Пласт.
Команда другої школи увійшла в трійку 

переможців.

Качмарик Ігор Мирославович,
Юськів М., Панасенко Г.

У  б е р е з н і 
відсвят кувала свій 
прекрас ний молодий 
ювілей учителька 
англ ійсько ї  мови 
нашої школи Юлія 
Орестівна Модриць ка. 
Напередодні цієї свят-
кової дати у редакцію 
газети “Ми!” надій-
шов лист від батьків 
та учнів її “рідного”  
6-Б класу.

Оскільки наша 
газета виходить не 
так часто, ми не змог-
ли надрукувати цього 
вітання безпосередньо 
до ювілею. Але впев-
нені, що прочитати 
такі добрі слова, сказа-
ні від щирого серця, 
не пізно ніколи.

Швидко біжить час. Наші діти вже закінчують 6-й клас. Але нам, 
батькам, пригадується вересень 2004 р., коли ми прийшли зі своїми 
школярами на Свято першого дзвоника.

Знайомство з вчителькою... Молода, енергійна, якась навіть 
сором’язлива, вона, здавалося нам тоді, не зможе впоратись із нашими 
забіякуватими синами, непосидами-доньками. Тому так аж надто уважно 
придивлялися ми щодень до своїх дітей, прискіпливо розпитували про 
шкільні справи і бачили, як діти все більше прив’язуються до вчительки. 
“Юля Орестівна сказала...”, – перед цим падали усі авторитети.

Бачимо, що нашим дітям добре у школі, цікаво зі своєю вчителькою, 
що зуміла вона знайти ключі до їх сердець. Немає у неї “любимчиків”, у 
кожній дитині бачить щось хороше і завжди це підкреслить у розмові з 
батьками.

Ми не вчителі, отож не можемо кваліфіковано судити про педагогічну 
майстерність вчительки. Але бачимо найголовніше: діти люблять учителів 
і це заслуга Юлії Орестівни.

У нашої вчительки ювілей, отож ми, батьки і учні, вітаємо Юлію 
Орестівну з цим святом...

Хай з подихом весни
Приходить щастя, стукає в віконце,
І Ви його у душу пропустіть,
Щоб зігрівало, наче сонце.
Хай день дарує усмішку Вам,
А вечір – затишок й кохання,
І щоб завжди у Вашому крузі
Була любов і вірні друзі.

З повагою до Вас
батьки і учні 6-Б кл.

В÷èòåëьêî ìîÿ...
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В³ñò³ ç ãóðòê³â òåõí³÷íîãî ìîäåë³çìó
У 2005 р. відбулося 4 змагання з тра сового 

моделізму. Команда школи єдина в області, що 
змагається на рівні із станціями юних техніків 
і практично завжди здобуває на змаганнях 
заслужені перемоги.

За сумою двох етапів команда зайняла ІІ 
місце, здобувши 8 золотих медалей, 4 бронзові 
та дві срібні. Призерами стали Здебський Павло, 
Буга Андрій та Найда Дмитро.

Кубок м. Стрий – команда зайняла 4 місце.
Кубок області (м. Львів) – команда в складі 

Буги Андрія (1 срібна медаль), Здебського Павла 
(4 золоті, 1 срібна медаль), Комарницького 
Михайла, Найди Дмитра зайняла ІІ місце.

На конкурсі-фестивалі “Голубе небо 
(повітряний змій)” Дрогобич виставив дві 
команди. Станція юних техніків (керівник 
Здебський Анатолій Дмитрович) зайняла І 
місце. Призерами стали наші учні: Кришталь 
Роман – золота медаль та Здебський Павло – 
срібна медаль.

Команда ЗОШ №2 (керівник – Гав ри-
люк Л.М.) зайняла ІІ місце. Бронзовим призером 
став учень 4-го кл. Пана сенко Андрій.

25-26 лютого цього року команда школи 
з трасового моде лізму у складі Буги Андрія, 

Здеб ського Павла, Кришталя Романа, Колотила 
Віта лія, Комарницького 
М и  х а й  л а ,  П а н і в а 
Василя (тренери – Гав-
ри люк Л.М., Здеб сь-
кий А.Д.) взяла участь в 
І етапі Кубка області, де 
здо була І місце. Призера-
ми стали Здебський Пав-
ло (4 зо лоті і 1 срібна 
ме даль) та Буга Андрій (1 
бронзова ме даль).

18–19 березня ко-
ман  да в цьо му ж складі 
взяла участь у ІІ етапі 
Кубка області, де й за-
й н я л а  І І  к о м а н д н е 
місце, поступившись 
лише команд і  СЮТ 
м. Львова. Призерами 
стали Здебський Павло 
(2 золоті та 3 срібні медалі) і Буга Андрій (1 
срібна медаль). Гаврилюк Любомир Михайлович 
– бронзова медаль серед тренерів. За сумою 
двох етапів команда другої школи м. Дрогобича 
зайняла почесне ІІ-е місце.

Чим сьогодні можуть заповнити свій вільний час молоді люди? 
Танцювальні, рукодільні гуртки, уроки музики, заняття спортом, Пласт... 
Багато хто зупиняється на останньому, не знаючи, що це таке “і з чим 
його їсти”.

Пласт – це організація, яка займається патріотичним вихованням 
молоді, її фізичним і духовним розвитком. Пласт формує свідомих, 
відповідальних  і повновартісних громадян місцевої, національної та 
світової спільнот, провідників суспільства. Сюди входять представники 
всіх вікових категорій: діти, підлітки, студенти, дорослі і навіть особи 
поважного віку. Їх усіх об’єднує одна мета – виховати гідних наступників.

Так чим конкретно займаються плас туни? Щотижня вони збираються 
на сходини. Це зібрання гуртка (7-9 чоловік), де виховники ведуть з 
ними гутірки, щось на зразок уроку чи дружньої дискусії. Вони бувають 
на різноманітні теми: історія, географія, література, природо знавство, 
мистецтво та багато інших. Але цим справа не обмежується, пластуни ще 
співають пісні, майструють і грають у різні ігри. Протягом навчального 
року вони прово дять різні свята, вечірки, як от до Дня незалежності, 
Св. Андрія, Дня закоханих та ін. Організовують теренівки, приурочені 
до важливих історичних дат, наприклад до Дня заснування УПА чи 
Листопадового чину. 

А от влітку пластуна важко застати вдома. Це час таборів та мандрівок, 
на яких теорія, вивчена протягом року, засвоюється на практиці. Юнаки 
і юначки живуть у наметах, самі готують їсти, рубають дрова, будують 
таборові споруди: кухні, вежі, щогли, дошки оголошень. Пластуни люблять 
природу і дбають про неї. Місце табору завжди чисте, а після його згор-
тання усі рови і ями старанно закопують, а сміття викидають лише у 
призначене для цього місце.

Але найосновніше завдання Пласту – це виховати молоду людину, 
яка пова жатиме і любитиме свою Батьківщину, яка буде гордитися нею, 
людину, чиї слова будуть підтверджуватися діями, яка зможе прожити 
життя так, щоб потім не шко дувати.

Гайда до Пласту: вул.Я.Осмомисла,10 
(приміщення Будинку вчителя)

тел. 2-45-32
моб. (067)9050379

Гуртки віком 9-11 років – заняття щосуботи о 1600 год.,
13-14 років (хлопці)- щосуботи о 1200 год.,
13-14 років (дівчата)- щонеділі о 1200 год.,
15-16 років (дівчата)- щосуботи 0 1400 год.,
15-16 років (хлопці) – щонеділі о 1630 год.

Ольга Гой, Роман Левицький

А âè õî÷åòå ó Пëàñò?
До Дрогобича приїхало 8 осіб: 6 дівчат та 2-оє хлопців. Приїхали вони 

у суботу 29 квітня. Волонтери “Карітасу” СДЄ відразу взяли їх по родинах.
У мене жила Моніка Якубовська – дівчина з Варшави, вчитель у єдиній 

у Польщі особливій школі. Відразу ми з нею якось подру жилися – вона 
добра і завжди усміхнена людина.

У неділю (30.04.2006 р.) зранку ми пішли у костел, а потім була 
екскурсія у Трускавець та по Дрогобичу. Найбільше Моніку вразила 
церква св. Юра.

У понеділок (01.05.2006 р.) я і Моніка та вся група поїхали у гори, в с. 
Довге Гірське. Ходили ми до водоспаду та дамби. Водоспад падає з висоти 
приблизно 6-10 м. – вода холодна, але це дуже красиве місце.

Як виявилося, майже кожен з іноземців мав псевдонім – прізвисько, 
але всі необразливі, а смішні: Буня (“картоплина” – через щоки), Мала 
(через зріст), Кумак (“жабка”).

У вівторок гості поїхали до Львова – це був останній день.
З Монікою я попрощалася на вокзалі у Дрогобичі. Звісно, обоє були 

засмучені, але на наступний раз Моніка приїде, щоб більше побачити 
красу Дрогобича.

Ми весело провели час та добре відпочили!!!
Марта Приріз, 

7-А кл.

Пðè¿çä ïëàñòóí³â ³ç Вàðøàâè

Учні 10-тих класів пам’ятають про подвиг героїв Крут

Гаврилюк Л.М. –
керівник гуртків

технічного моделізму,
вчитель фізики

Переможці змагань на Кубок області 2005 року
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Наближається закінчення ще одного навчального року. Цьогорічні першокласники стануть другокласниками, кожен із учнів стане старшим і 
перейде в наступний клас. А одинадцятикласники попрямують із прекрасної країни дитинства, де промайнули найкращі та найцікавіші роки, у доросле 
життя, яке буде для них вже не таким спокійним та безтурботним. Продзвенить у їхньому шкільному житті останній дзвінок, який відкриє дорогу в 
широке майбутнє. У серцях залишаться лише спогади про рідну школу, як про другий дім.

***
— Найцікавіша подія, яка трапилася за шкільні роки. — Побажання теперішнім першокласникам та учням школи.
— Які зміни тобі б хотілося бачити в школі? — Побажання випускникам. — Найулюбленіший предмет та вчитель.
Із такими запитаннями наші кореспонденти Юськів Марта та Панасенко Ганна звернулися до цьогорічних випускників. І одержали багато 

оригінальних думок, пропозицій та побажань. Ось деякі з них.

11-А клас

— Найцікавіші події, які траплялися 
за шкільні роки – це улюблені походи в 
гори, різноманітні екскурсії у Львів, Київ, 
Карпати та святкові вечори в школі. Ніколи не 
забудемо щирих посмішок вчителів, хоча й не 
заслуговуємо на це. Ми цінуємо вашу нелегку 
працю. Дякуємо за те, що Ви є!

— Шановні першокласники! Пройдуть роки, 
але з Вашої пам’яті ніколи не зникнуть спогади 
про другу школу. Бажаємо прожити ці шкільні 
роки з усмішкою на обличчі, щоб у Вас не було 
розчарувань. Проживіть ці роки так, щоб мали 
про що згадувати. Будьте розумні!!!

— У школі нічого змінювати не потрібно. 
(Нижник О.) 

Школа – це наш дім, не зважаючи на 
недоліки, вона все одно залишиться в наших 
серцях найкращою! (Солопій Н. і Звоздяк Н.) 

Аби в школі давали хорошу освіту, а решта 
не має значення. (Левицький Р.) 

Я хочу, щоб усі носили шкільну форму. 
(Шмега Б.) 

Організувати шкільне радіо. (Федик Н. і 
Мацигін Р.)

— Шановні випускники! Нарешті прийшов 
момент, коли потрібно згадати усі прожиті 
шкільні роки, а майбутнє залежить тільки 
від Вас.

Адже, пройшли роки –
Дорослі Ви.
Останній дзвоник продзвенить.
Не вернеться дитинства мить.
Тих стежок Ваших є мільйон.
Та на яку же ступиш ти?
Ідіть туди, де сонце світить,
Де радісні живуть серця,
Де горя й суму не буває,
Де завжди літо і весна.
Не забувайте нашу рідну школу!

З повагою 11-А кл.
КЛАСНОМУ КеРІВНиКОВІ

Промайнули дні, роки, проведені у школі. 
І ми, теперішні випускники, щиро вдячні Вам, 
нашій люблячій вчительці, що виводила нас 
на дорогу життя, вчила, виховувала. Хочеться 
подякувати за ті хвилини, радісні й щасливі, 
які Ви подарували нам. Бажаємо від щирого 
серця Вам, Наталю Андріївно, міцного здоров’я, 
терпіння, творчої наснаги, успіхів. Хай Ваше 
життя буде уквітчане щастям і добром, любов’ю, 
ніжністю, теплом.

З любов’ю, учні 11-Б кл.

— Найцікавішими, звичайно, є перші дні, 
проведені у школі, і, звісно ж, одинадцятий клас. 
Найбільш пам’ятною для мене залиша ється 
підготовка до проведення свята Дня вчителя разом 
із студентом Богданом Орестовичем.

— Теперішнім першокласникам та усім 
школярам бажаю впертості у досягненні знань, 
адже навчаємося ми не для школи, а для життя. 
А ще, найголовніше, бажання вчитися, бо учень, 
котрий вчиться без бажання – це птах без крил.

— У школі мені б хотілося побачити 
кабінети із сучасним обладнанням та прила дами 
в лабораторських, а також радісних та щасливих 
учнів, які би вчилися по новеньких підручниках 
з легшим матеріалом та за не дуже насиченою 
програмою. Ще б нашу їдальню привести в 
порядок, оформити по-сучасному.

— Випускникам бажаю наполегливості у 
досягненні мети, здобутті професії, втілення 
мрій у реальність і, звісно ж, терпіння, здоров’я 
та веселого студентського життя.

— Найулюбленіший вчитель – Бурий Андрій 
Романович. Найулюбленіші пред мети – біологія 
та філософія.

Марічка Романюк

— На мою думку, найцікавішою подією, за 
мої шкільні роки, був виступ учнів нашого класу 
перед вчителями. Все було дуже смішно, і наше 
привітання отри мало великий успіх. Жаль, що 

цей виступ не побачили 
інші класи.

— Теперішнім од-
но   класникам і учням 
хочу побажати напо-
легли вості, терпіння у 
навчанні. Не лінуйтеся 
вчитись, тому що аж 
в 11-ому класі ви зро-
зумієте, якими важли-
вими є ті знання, які ви 
повинні отримати.

— Найбільше я б 
хотіла, щоб наша школа 
була більш сучасною, 
кабінети були б завжди 
в і д р е м о н т о в а н і  т а 
доглянуті.

— Звичайно, що 

ÌÈ – ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ!

улюблений вчитель – це наш класний керівник 
Наталя Андріївна.

Назаркевич Христя

— У моєму шкільному житті траплялося 
багато подій. Зрозуміло, що щасливі епізоди з 
мого шкільного життя викликали у мене радість 
та задоволення. Але були й інші моменти...

13 грудня – особливий день мого шкіль-
ного життя. Що ж сталося в цей день? Як 
відомо, 13 грудня відзначається свято Андрія. 
Звичайно, ми з друзями вирішили відсвят-
кувати цей день, але трішки “пере борщили”… 
Нас було декілька чоловік і ми разом виходили 
з цієї ситуації. Кожен з нас не думав про себе, 
а думав про друга. Говорять, що немає нічого 
сильнішого за армійську дружбу, але я вважаю, 
що шкільна дружба все ж таки сильніша. 
Дружбу та друзів на міцність випробовує життя, 
і ми – справжні друзі з 11-Б класу і будемо ними 
завжди. 

Безперечно, ми зробили поганий вчинок 
і перепросили школу за це. Але мораль цієї 
ситуації – це справжня дружба.

— Я закликаю майбутні покоління другої 
школи не повторювати наших помилок. І, друге, 
я закликаю всіх учнів дружити між собою. Це є 
моє побажання майбутньому школи.

Особливі побажання Косован Ірі: щоб вона 
гарно закінчила школу і завжди залишалася 
усміхненою.

— Побажання випускникам: ніколи не 
забувати дні, проведені у школі.

— Улюблений предмет – історія, вчи тель – 
Галина Володимирівна.

Колян

— Щоб я хотів побажати учням нашої 
школи? Головне – здоров’я. Потім – потрібно 
робити так, щоб шкільні роки запам’яталися 
на все життя.

— По-перше, запровадити такий предмет 
як автосправа. 

По-друге, зробити більш досконалий 
спортивний комплекс.

— Хочу випускникам побажати успіху і 
знайти своє місце у цьому житті та жити своїм 
розумом.

— Наші вчителі – найкращі. Але все ж таки 
улюблений вчитель – Галина Володи мирівна, 
а предмет – історія. Ми навіть уроки з цього 
предмету не прогулюємо.

Гнатик Ростик
— У школі панували і радість, і сум, 

додавалося адреналіну, коли проходили 
контрольні зрізи. Було дуже багато цікавих 
подій, але багатьом із нас через 5, 10, 15 і 
більше років обов’язково з усмішкою на 
обличчі згадається 13 грудня 2005 року, 

Веселі дівчата з 11-Б класу

1 1 - Б  к л а с



коли ми вітали нашого однокласника Андрія. 
Звичайно, багато в чому ми були неправі, але ця 
подія показала нашу справжню міцну дружбу у 
будь-якій ситуації.

— Дорогі першокласники, шановні учні 
молодших та старших класів! Я хочу поба-
жати Вам терпіння, успіхів у навчанні, щоб 
шкільні роки Вам приносили багато радості та 
задоволення, майте повагу як до вчителів, так і 
один до одного, і пам’ятайте, що потрібно завжди 
залишатись людьми.

— Школі потрібно дати “нове життя”. 
Потрібні ремонти всередині та на подвір’ї школи. 
Зробити цікаві гуртки, дати більше повноважень 
учням.

— Випускникам хочу побажати, щоб кожен з 
них знайшов свою щасливу долю, щоб, здобувши 
освіту, дістали відмінні дипломи, зробили 
кар’єру і знайшли свою кохану людину.

— Вчителі з  другої  школи – кращі 
з кращих. Та найулюбленіші вчителі – 
Галина Володимирівна, вчитель з історії, та 
Оксана Мар’янівна, вчитель німецької мови.

Чабан Ю.
— Найцікавіша подія за мої шкільні роки 

трапилася зі мною в 2005 році, коли наш клас 
готував привітання до Дня вчителя. Це було, 
напевно, останній раз, коли ми всім класом 
готували вечір.

— Для учнів школи я б побажала взяти від 
шкільного життя усе найкраще. Більше їздити в 
походи і брати участь у різноманітних вечорах. Щоб 
ваш клас називали найдружнішим, бо з ним вам 

прийдеться провести 12 років свого життя.
— Я б хотіла запровадити щорічні зма гання 

з КВК для старшокласників і покра щення умов 
у їдальні.

— Я бажаю вам, випускники, правильно 
вибрати професію, бо від цього залежить усе 
майбутнє життя.

— Мій улюблений предмет – це філософія і 
її вчитель Бурий А.Р. На цьому уроці ми можемо 
знайти відповіді на більшість своїх питань і 
професійне викладання матеріалу цьому сприяє.

Радонь Ірина
Не забудь ніколи… Бурика любимого,
Бурика коханого, Бурика єдиного.
Нашу дружбу чисту, фізику ядристу,
Філософію мудристу, геометрію ребристу.
Ми Вас дуже любим
І ніколи не забудем.

Від найкращих шкільних друзів:
Луці, Кузі, Чікі та Кізимона

— Для мене особисто, кожен день у школі 
є по-своєму найцікавіший і неповторний. 
Але я ніколи не забуду, як я і ще пару моїх 
однокласниць десь у 9-ому класі, щоб підняти 
настрій нашому улюбленому вчителю Андрію 
Романовичу, повилазили на парти в 59-ому 
кабінеті і “забацали” такий танець під “Chi-va-va”, 
що він ще довго не міг оговтатись.

— Побажання випускникам:
Незважаючи ні на що, завжди залишайтеся 

самими собою, не забувайте нашу другу школу, 
своїх однокласників, частіше з ними зустрі-
чайтесь після випуску, адже такої “шкільної 
родини” у вас більше не буде.

Курус Ірина

— Найулюбленіший предмет і вчитель:
Голубі оченята, ласкава усмішка, душа 

сповнена лірики, велике любляче серце… 
Ви думаєте, хто це?.. Так, це справді Галина 
Остапівна – найулюбленіша вчителька.

Ваша група з 11-Б кл.
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11-В клас
— Першокласникам бажаю здобути знання, 

бо вони необхідні у житті, а також ходити до 
школи з бажанням, бо школа – це найкращі 
роки життя.

— Школі бажаю змін у плані господарства, 
а саме в облаштуванні спортивних майдан чиків, 
адже не в кожної школи є стільки місця для 
спортивних занять.

— Випускникам – успіхів у дорослому житті.
— Улюблений предмет – географія.

Живчин Олег

— Перемога збірної школи з футболу у 
2005 році. Це стало найцікавішою подією за мої 
шкільні роки.

— Вчитися, ходити в школу, не прогу лювати, 
щоб потім було що згадати.

— Щоб зробили сучасний стадіон.
— Вдало поступити і не забувати 2-гу школу.

Єгоров Артем

— Побажання для змін у школі:
1) побільше вазонів; 2) поменше курити;
— Рівної дороги в майбутнє і побільше 

впевненості.
— Усі предмети, всі вчителі.

Бродкевич Петро

— Змагання з футболу, особливо за збірну 
2-ої школи.

— Краще обладнані спортзал і тренажерний 
зал, тоді діти будуть менше бігати курити.

— Здоров’я, успіхів у подальшому житті, 
а найголовніше – удачі на тій широкій дорозі.

— Улюблений предмет – фізкультура, а 
вчитель – Іван Степа нович. 

Верес Микола

Äðóæí³é 11-Â êëàñ 

Учні 11-Б класу з улюбленою вчителькою німецької мови

О, карнавал...
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Бðàâî, “Вîãíèê”!

“Тàòà, ìàìà ³ ÿ –  
ñïîðòèâíà ñ³ì’ÿ”

15-16 квітня в Сокалі відбулися змагання “Тато, мама і я – спортивна сім’я”. Це був четвертий вид змагань 
у рамках 15-их спортивних ігор Львівщини. Дрогобич представляли сім’ї Каспер ських – батько Ігор – праців ник 
очисних споруд, мама Марія – учителька загально освітньої школи №2 і донька Мар’яна та Карпинів – тато 
Василь – завідувач Відділу фізкультури і спорту вико навчих органів міської ради, мама – Мирослава – викла-
дач ВПУ-19, син – Денис. Діти вчаться у загальноосвітній школі №2. А всього взяло участь 18 команд міст та 
районів області. Обов’язко вою вимогою було, щоб у складі команди було дві сім’ї – одна з дочкою, друга – з 
сином. Вік дітей – не старше 12 років. У програму змагань входило 7 видів – баскетбольна естафета, конкурс 
з передаванням естафетної палички, потрапляння в ціль з десятиметрової дистанції, естафета із скакалкою, 
стрибки з місця, естафети “потяг” та “садіння картоплі”. Дрогобичани проявили неабиякі спортивні навики і 
велику волю до перемоги. В результаті вибороли загальнокомандне друге місце, поступившись лише 2,5 очки 
команді м. Самбора. Особливо відзначилася сім’я Касперських, яка була другою серед 18 сімей з дочками, 
поступившись господарям – сім’ї з Сокаля.

Відділ внутрішньої політики Дрогобицької міської ради

Команда “Вогник” зразка 2003 року.
Після успішного виступу любимо відвідати  

McDonald’s

Такими словами рівно рік тому закінчувалася замітка у нашій газеті, яка розповідала про фестиваль дружин юних пожежників. А “Вогник” – це 
команда із шести учнів другої школи, яка вже традиційно представляє місто Дрогобич на обласному етапі фестивалю і завжди є серед його лідерів.

Браво, “Вогник”! Ці слова повторимо і сьогодні. Але давайте про все за порядком.
4 травня у приміщенні нашої школи відбувся міський фестиваль ДЮП (дружин юних пожежників). Змагалися між собою команди 1-ої, 2-ої, 4-ої, 5-ої, 

10-ої шкіл та Дрогобицької гімназії. Фестиваль, який є всеукраїнським, вимагає від його учасників у п’ятнадцяти хвилинному виступі у серйозній і одночасно 
жартівливій формі донести до глядачів правила протипожежної безпеки. Це є виступ, який дещо подібний до виступу команд КВК. Окрім того є і серйозний 
етап конкурсу, де учасники повинні продемонструвати свої знання про дії у надзвичайних ситуаціях.

Команда нашої школи “Вогник” чотири рази брала участь у фестивалі і чотири рази захищала честь Дрогобича у Львові. Двічі ми ставали лауреатами 
обласного фестивалю у напруженій боротьбі з командами усіх районів і міст Львівщини.

І ось цьогорічний, п’ятий для нашої дружини, фестиваль ДЮП. Він показав, що команда “Вогник”, хоча й має серйозних конкурентів, але і надалі 
є найкращою. Настільки злагодженого, чіткого, серйозного і водночас смішного виступу не змогла показати жодна команда. Ви б бачили, наскільки 

Спортивна сім’я Касперських

уважно спостерігали за виступом “Вогника” глядачі з різних шкіл міста і якими оплесками 
були нагороджені учасники колективу!

Отже, ми знову зайняли перше місце, а 19 травня – виступ на фестивалі у Львові.
Склад команди “Вогник”, звичайно, щороку дещо змінюється. Але є у нас і справжні 

“ветерани”, які усі п’ять років є незмінними лідерами колективу і без яких уже просто 
неможливо уявити команду. Це наші одинадцятикласники Христина Лучків та Роман 
Левицький. Серед старожилів “Вогника” і учениця 11-Б класу Марта Чайківська. Жаль, що 
всі вони, закінчивши цього року школу, розпрощаються і з дружиною юних пожежників, та 
“вогник” добра, щирості, завзятості, який вони принесли у команду, надіємося підхоплять і 
їхні молодші друзі, які сьогодні чудово вписалися в колектив. Це учениця 8-Б класу Марта 
Шалай, її однокласник Юрій Пашко та учень 9-Б класу Андрій Дикий.

Організатором і головним сценаристом команди “Вогник” від самого початку й до 
сьогодні є учителька ОБЖ і фізики Людмила Вікторівна Солодухіна. Уже п’ять років працює 
з колективом і автор цієї статті. А основою сьогоднішніх успіхів нашої дружини юних 
пожежників  є високопрофесійна сценографія Йосифа Михайловича Карпіна. І, безперечно, 
здобутки команди не були б такими вагомими без підтримки адміністрації школи, зокрема 
директора Лариси Іванівни Панькевич.

Розгоряйся, “Вогнику”, ще яскравіше!
Качмарик Ігор Мирославович

“Вогник” 2004 року. Перед виступом у Палаці культури  
ім. Гната Хоткевича (м. Львів)

2005 рік. Під час вручення нагород лауреатам обласного фестивалю ДЮП
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Êîëè â äóøІ íàðîäæóЄòüñЯÿ ñëîâî...

(Усі поезії, надруковані на цій сторінці, взяті з поштової скриньки газети “Ми!”. Багато авторів не захотіли вказати свого прізвища, але вірші варті 
уваги. То ж ми друкуємо їх без підпису, а надалі юних поетів просимо не соромитися свого творчого покликання і підписувати власні літературні спроби.)

 Ïîåò – öå ïòàõ 
(за поемою Лесі Українки “Давня казка”)

Поет – це птах ширококрилий,
Який літає вільно в небесах,
Душа й думки його у хмарах...
Поет у Лесі справжнім є,
Йому багатства не потрібні.
Не буде він ховати між ярами
Свої пісні й вірші
І утішатися при лицарі
У золоті та шані.
А люди біднії повинні там страждати?
Ні! Не бувать цьому ніколи!
Хоч вмре він,
Та вірші і віра у людей
Не пропадуть!
Хай люди визволять себе
З цієї ями...
І тоді засяє ім’я поета
Межи нами!

Саган А., 8-Б кл.

* * *
Це мої перші спроби писати вірш.
Дві дівчинки сусідки,
До того ж однолітки,
Досить часто разом бувають,
Та настрій різний мають.
Одна – весела, сміхотлива,
Справ не відкладає.
А друга – все сумує,
Ні з ким не пожартує.
Тому подумайте:
Чому
Одна весела,
Друга – ні?
Одна щаслива,
Друга – ні?

6-й кл.

* * *
Перші спроби пера. Надіюся, у мене щось 

виходить?
Вже пройшли зимові дні,
Вже проснулося усе:
І комашечки дрібні,
І дерева в далині.
Все прокинулось живе,
Бо прийшла до нас весна,
Оживила світ вона!

6-й кл.

Áåðåçåíü – ÿê çàé÷èê!

Вітерець легенький
Тихо повіва.
Вже синиччин тенькіт
Чути звіддаля.
Пролісок синенький
Вічка розтуля.
Дощик-накрапайчик
Рясно припуска.
Березень, як зайчик,
Вибіг із ліска.
Глянув на полянку –
Там дзвенить ручай.
Друже, на світанку
Весну зустрічай!

Віка, 6-й кл.

* * *
Живи, радій і посміхайся
Й долі у вічі сміло поглядай!
Ніколи ти в житті не зупиняйся
Та мети своєї досягай!
На себе збоку поглядай
І честь свою не забувай!

Люцевич Наталя, 7-А кл.

* * *
Низький діл, стрімка гора –
Мов то дзеркало тепла.
Ліс, сади листва вкриває,
На листву роса спадає,
У траві тремтить росиця
І блистить, як та зірниця...
Люба весно, рідний краю!
Як хвалить тебе, не знаю.
Зачарована краса –
Промінь сонечка, тепла!

Паращак Р.М., 
 Яворська І., 7-А кл.

* * *
Я хочу назавжди забути тебе,
Не мріяти більше, не мучить себе,
Вві сні тебе бачить я більше не хочу
Й в сльозах не проводити довгії ночі.
Лиш тільки одне тебе я попрошу:
Ти правду скажи, якщо й нехорошу.
Та зустрівши тебе, я завмираю,
І думка одна: “Тебе я кохаю”!

РіанА

* * *

Вдень ще час летить, не оглядається,
А надвечір зупиняється,
У склепі мого серця
Похорон кохання починається.
Заходить сонце,
Перші зорі появляються,
На небі місяць усміхається,
А серце знову зупиняється.
О, як тебе забути?
Як серце своє вщент розбити?
Тривога душу розриває –
А що, як ще кохає?

Христина

Cîí
Як важко жити уві сні,
А може це здалось мені,
Що всі ці дивні почуття,
Знедолюють моє буття?
Я хочу знати, що зі мною.
Невже, я все ж таки з тобою?
Мені сподобається мить,
Коли ти мною будеш жить.
Ти – ясний місяць уночі,
Є цілий світ в твоїй душі
Цих просто дивних почуттів,
Які тримав ти стільки днів.
Кохаю, сонце, я тебе,
Без тебе не піду ніде!
Як дивний сон це все мине,
Знай, не забуду я тебе.
Буду завжди тебе любить.
В моєму серці будеш жить.

Каріна

Áåç òåáå
Чомусь без тебе
Так не гріє сонце,
Чомусь без тебе
Не такі ясні зірки.
І без тебе я не та,
І для тебе я чужа,
Не весела, а сумна.
Не радію я життю,
Тільки плачу і кричу,
Все жалію і мовчу –
Я без тебе по-іншому живу!

Від мене...

Таке опитування серед учнів 7-их класів провели наші ко респонденти 
із 7-А класу Марта Приріз та Руслан Матійчик. Пропонуємо увазі читачів 
цей рейтинг популярності, який визначили самі школярі. Першими у 
списку стоять ті, хто набрав найбільшу кількість голосів.

7-А клас      Дівчата:   Люцевич Н., Поліщук Н., Цюх А., Приріз М.
          Хлопці:     Паламарчук І., Радчук О.

7-Б клас     Дівчата:  Михаць У.
             Хлопці:     Бейба Ю., Мелько Т., Гордійчук М., Магур Ю.

7-Г клас    Дівчата:  Борисова Н., Фаранович М., Костів Н., 

                                 Кушнір Н., Тарнавецька А.
           Хлопці:    Кривень А., Курило М.

Наталя Щомак і Люба Герляк таке ж опитування провели серед учнів 
6-их класів. Оскільки у більшості класів на подане запитання відповіли 
менше половини учнів, то не можемо вважати його дійсно об’єктивним. 
І тому друкуємо лише результати 6-А класу, де більшість школярів 
визначилися зі своїми симпатіями:

11 голосів було віддано за Стецівку Миколу, 4 – за Юлю Іваненків. По 
1-2 голоси одержали Марія Хома, Михайло Басараб та Мар’яна Касперська.

Õòî ç âàøèõ îäíîêëàñíèê³â êîðèñòóºòüñÿ  
íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ?
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Привіт усім! Хочемо привітати свого 
класного керівника Томашівську Марію Іванівну 
та інших вчителів з Великодніми святами. І ще 
хочемо привітати свій улюб лений 8-Г та інші 
класи, завучів школи і най більше – директора 
нашої школи Пань кевич Ларису Іванівну. 
Бажаємо усім:

Веселих, сонячних днів,
Смачної паски,
Урочистих церковних дзвонів,
Щоб усі в здоров’ї й силі
 прожили до сотні літ.
Вітаємо усіх!

Бойко Христина,  
Павлик Анна, 8-Г кл.

Вдячні учні вітають свого класного 
керівника з Днем народження.

 Оксано Мар’янівно!
Природа-матінка хай з миром
Приносить щастя у цей день.
А доля лагідна і щира
Співає радісних пісень.
Життя купається в розкошах,
В теплі сердець і добрих слів.
Хай днів веселих і хороших
Огорне хвиля почуттів.

Надія Казакова,  
Мар’яна Касперська і наш 6-А кл.

Учням 5-А класу бажаємо здоров’я, 
щастя, успіхів у навчанні. Хочемо сказати, що 
Леся Василівна – чудовий класний керівник!

Щурик Олена і Турчик Віка, 5-А кл.

Хочу привітати неперевершену вчительку 
Марію Іванівну Ярошович.

Возняк Христина, 6-А кл.

Хочу привітати шановну вчительку біології 
Михайлишин Антоніну Теодорівну з квітучою 
весною. Бажаю, щоб успіх Вам процвітав, як 
і Ваша усмішка. Бажаю великого терпіння та 
успіху в житті.

Від Грудзинської Андріани, 7-Б кл.

Щиро вітаємо з Днем народження Марту 
Приріз із 7-А класу! Бажаємо добра, любові, долі 
солодкої, як шоколад. Щоб не знала горя і була 
щаслива завжди.

Курило Микола
та Кривень Андрій, 7-Г кл.

Вітаю Приріз Марту (ученицю 7-А класу) із 
Днем народження. Бажаю зустріти друга вірного, 
хлопця коханого та життя незнаного. Щастя, 
здоров’я, успіхів у житті та навчанні.

Твоя подруга із 7-А кл.
Щомак Н.

Хочу привітати свою подругу Віту Конколь 
із весною. Бажаю щастя і великого кохання. 

Андріана, 7-Б кл.

Х. Назару з 9-А класу:
Я знаю, любиш ти мене,
Й скривати цього не умієш.
Ні, не забуду я тебе,
Надіюся, мене ти зрозумієш,
Що сльози всі й страждання задля тебе.
Не залишай мене! Молю, не треба!

Від...

В нашій школі вчиться найгарніший 
хлопець – Іванішин Андрій. Ти класний і дуже 
мені подобаєшся.

Дівчина із дискотеки

Наталію Щомак (7-А) вітаю з Днем 
народження! Бажаю:

Неба – безхмарного,
Настрою – гарного,
Щастя – рясного,
Кохання – ясного!!!
Всього найкращого!!!

Від однокласниці Марти Приріз

Назарчику С. (10-Б кл.)
Снова дискотека в школе,
и это игровое поле,
Я королева, а он король,
Я пойду налево и не скажу пароль.
и вновь я танцую в зале одна,
Но это не надолго – на дворе ведь весна,
Он долго будет меня ревновать
и этой ночью не будет спать.
Он боится подойти и сказать: “Привет!”
и только тишину услышать в ответ.
Но я ведь гадала на картах тарро –
Любовь между нами есть все равно.
и долго ли будет продолжаться все это
Зависит от нашего совместного ответа.

Від В....

Хочу привітати свою найкращу подругу 
Щепеткову Оксану з 10-А класу з Днем 
народження. Сонце,

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Щоб сповнялись заповітні мрії,
Як вода джерельна, будь завжди здорова,
Хай сміються очі, не хмуряться брови.
Хай щастя з дороги ніде не зверта,
В житті щоб не знала ти слова “біда”.
Хай радість потоком шумить у житті,
Хай любить тебе, хто миліший тобі.

З любов’ю  
і найкращими побажаннями від Галі

Білій Анні (11-В кл.)

Мой маленький котёнок,
Лишь тебя я вижу перед собой,
Хочу всю жизнь прожить с тобой.
Мне кажется, что у тебя другой.
и почему происходит это именно со мной?
“Какой же он?” – спросил бы я.
Наверняка иной, но для меня чужой.
Конечно, в трубку я молчу,
Но всё равно тебя люблю.
Мне говорили: “Тебе нужна другая”...
А я тихонько прошептал,
Твоё я имя им сказал,
Сказал, что нужна мне она,
Ведь только с ней счастливый я.

Від анонімного автора

Привіт, газета “Ми!” Я хочу привітати з 
весною своїх найкращих подруг Боженку та 
Анічку. 

Дівчата, знайте, я вас ду-у-у-же люблю і хо чу 
присвятити вам цей вірш:

Дівчата, ви – супер, дівчата, ви – клас.
Як тільки жити могла я без вас?
Три подруги ми нерозлучні, звичайно.
Ніколи не сваримось. Це є нормально.
Любити я буду кожну із вас,
Бо дружба для мене – прикраса з прикрас.
Це той діамант дорогий на дорозі
З’явився у серця мого на порозі.
У школі ця дружба з’явилася в нас.
Ніколи в житті не забуду я вас.

Від Настусі на знак вірної
та неповторної нашої дружби

Поздоровляю Знака Олега (6-В кл.) із Днем 
народження. Хай тобі щастить!

Якимчук Марія, 6-В кл.

З найкращими побажаннями вітаю із Днем 
народження Якимчук Марію з 6-В класу.

Чумаченко Анна, 6-В кл.

Хочу побажати Коваль Іринці з 1-В класу, 
щоб вона гарно вчилася на втіху своїм батькам.

Двоюрідна сестра
Чумаченко Анна, 6-В кл.

Стецівка Микола, я тебе дуже люблю. Ти 
– моє сонечко.

Маруся, 6-В кл.

Вітаю чудового хлопця Стецівку Миколу, за 
яким впадають усі дівчата. Ти є класний!!!

Прихильниця з 6-А кл.

Нàø³ â³òàííÿ... ³ íå ò³ëьêè

15 КВІТНЯ – ДеНь ДОВКІЛЛЯ.  22 КВІТНЯ – МІЖНАРОДНиЙ ДеНь ЗеМЛІ

Що ми можемо зробити для природи?
Щодня ми озираємось і бачимо навколо себе дерева, траву, квіти, птахів і комах, тварин. Це все природа. Людина – 

частина її.  Нам подобається чисте повітря, прозора вода в річках, зелена трава на лугах, могутні дерева в лісах. Це – життя. І 
наш обов’язок зберегти його. Без природи людина загине. Збереження природи – це збереження людини.

Сьогодні люди об’єднуються у товариства, метою яких є охорона природи. Навколишнє середовище потребує 
нашого захисту. Забруднення річок і озер, загибель лісів, знищення цілих видів рослин і тварин – справа рук 
людини. Проте, тільки людина може врятувати природу. І дорослі, і діти повинні об’єднати свої зусилля у справі 
захисту довкілля.

Кожен школяр може посадити дерево і нагодувати птахів. Ми повинні обережно поводитися на лісових галявинах 
та берегах річок, не залишаючи після себе сміття. Якщо так робитиме хоча б кожен школяр, то й це буде вагомий 
внесок у дорослу справу збереження природи.

Учениця 7-Б кл. Висаджування дерев випускниками 
2006-го року
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Спортивне життя в школі у ІІ семестрі було насичене змаганнями з 
таких видів спорту: міні-футбол, баскетбол, а також спортивні естафети 
до Дня ЦО.

Міні-футбол проводили у двох вікових групах: молодша (6-7 кл.) та 
старша (8-10 кл.).

Молодша група налічувала 5 команд: 7-А, 7-Б, 7-Г, 6-А, 6-В кл. Чемпіонат 
проходив по круговій системі. Кожна команда зіграла з усіма командами 
групи. Ігри проходили дуже напружено, до останнього туру лідерство 
утримувала команда 7-Г кл. Але в останньому турі 7-Г кл. зіграв унічию з 
командою 7-Б кл., завдяки чому 7-А кл. вийшов на І місце. Склад команди 
переможців 7-А кл.: Яремінець Назар, Швед Олег, Паламарчук Ігор, Радчук 
Олег, Мисів Дмитро, Максимович Олег.

Старша група налічувала 11 команд, які грали по кубковій системі 
за жеребкуванням (команди, що програли, вилітають). Утворили такі 
пари суперників: 9-В – 8-Г, 8-В – 8-А, 10-Б – 9-Г, 10-В – 9-А, 8-Б – 10-А, 
команда 9-Б кл. чекала вже переможця пари 10-В – 9-А. В наступному 
турі грали 8-А – 10-Б, 9-А – 9-Б кл. У півфіналі зустрілися команди  
9-В – 10-Б та 9-А – 10-А кл. Дивлячись усі ігри, можна було 
спрогнозувати, що у фіналі повинні були зіграти команди 9-А та  
10-Б кл., саме так і сталося. Команда 10-Б кл. здобула переконливу перемогу 
над 9-В кл., а 9-А переграли команду 10-А кл. У фіналі на початку гри 
була інтрига, але з плином часу команда 10-Б кл. почала домінувати на 
майданчику, у підсумку вони здобули перемогу. Склад команди переможців 
10-Б кл.: Ілик Володар, Федурко Назар,Стасінчук Назар, Мелько Ростислав, 
Кіницький Роман.

Після хлопців прийшла черга відстоювати честь класів дівчатам, які 
показували майстерність у грі в баскетбол. Як і в хлопців, ігри проходили 
у вікових групах 6-7 кл. та 8-10 кл.

У молодшій групі прийняло участь 7 команд. У першому турі 
зустрілись: 7-А – 6-Б кл., 7-Г – 7-Б кл., 7-В – 6-А кл. У другому турі вели 
напружену боротьбу 7-А – 7-В кл., 7-Б – 6-В кл. У фіналі зустрілись 7-В-7-Б 
кл. Сильнішими виявилися дівчата 7-Б кл., які зайняли І місце. Склад 
команди 7-Б кл.:Михаць Уляна, Бащук Уляна, Новікова Вікторія, Коваль 
Лідія, Кушнір Христина.

Старша група була представлена 8 командами з 11 можливих. Тим, 
хто не приймав участь, а це: 9-А, 10-В, 10-А – ганьба!!!

Сïîðòèâíå æèòòÿ øêîëè

Для того, щоб завантажити мелодію, введіть адресу у браузері вашого 
мобільного телефону. Тут представлено формати midi, mmf, mmf + vibration.

Бåçêîøòîâí³ ìåëîä³¿ äëÿ âàøî¿ ìîá³ëêè

Підготував випускник 2-ої школи 2005 р. Михайлишин Ростислав

КНиЖКи – ЙОГО ЗАХОПЛеННЯ
– Знаєш, Казику, в моїй бібліотеці вже сто книжок!
– А яких у тебе найбільше: історичних, пригодницьких чи 

науково-популярних?
– Найбільше позичених...

У КУЛІНАРНІЙ ШКОЛІ
Дівчинка прийшла додому з кулінарної школи.
– Мамусю, ми сьогодні приготували на уроці обід! – хвалиться 

вона.
– А вам дозволили його потім з’їсти?
– Дозволили?! Ти що? Примусили!

ПеРеДБАЧЛиВиЙ
– Послухай, Тоніку, чому ти ставиш будильник на п’яту 

годину, а встаєш аж о восьмій?
– Дуже просто. Коли прокинусь о п’ятій, маю приємність 

поспати ще три години...

КОРиСТь ВІД ВОДи
Вчитель: Вода рухає турбіну. Турбіна виробляє електро-

енергію. енергія дає нам світло. Коли ще завдяки воді ми 
одержуємо світло?

Учень: Після того, як вимиємо вікна.

Не ЗАСЛУЖиВ ОДиНиЦЮ
Фредд і :  Я не вважаю, що заслужив одиницю за свій твір!
Вчитель:  Я також, однак це найнижча оцінка, яку я можу 

тобі поставити.

Згідно із жеребкуванням випали наступні пари: 8-Б – 9-В кл.,  
9-Г – 8-А кл., 8-Г – 9-Б кл., 8-В – 10-Б кл. У наступному раунді між собою 
зіграли переможці 9-В – 9-Г та 10-Б – 9-Б кл. Як і очікувалося, перемогу 
святкували 9-В і 10-Б кл., дівчата яких займаються у секції баскетболу ДЮСШ. 
Перемогли більш дорослі учні 10-Б кл. (у напруженому поєдинку з рахунком 
26:22). Команда 10-Б грала у такому складі: Стецко Оля, Рєпіна Яна, Дудник 
Христина, Коссак Віталіна.

До жіночого свята 8-го Березня, вчителі фізкультури організували 
товариську зустріч з міні-футболу з переможцем старшої групи школи 
командою 10-Б кл. Учні 10-Б кл. виступали у такому складі: Ілик Володар, 
Федурко Назар, Мелько Ростислав. Їм протистояла команда вчителів: 
Іван Степанович Фляга, Олег Михайлович Андрушко та Сергій Петрович 
Панькевич. Було багато красивої гри і красивих голів. Уболівальники були 
здивовані грою обох команд, але досвід взяв гору. Вчителі з переконливою 
кількістю м’ячів перемогли учнів 10-Б кл. Учні бачили вчителів “у дії”, а 
вчителі оцінили гру учнів.

З початком ІІ половини ІІ семестру, а саме 12 квітня, проводився 
День цивільної оборони. Вчителі фізичної культури Фляга І.С., 
Панькевич С.П., Андрушко О.М. підготували спортивне свято для учнів 
7-х класів. Взяли участь 7-А, 7-Б, 7-Г кл., не брали участі учні 7-В кл. У 
програмі змагань були конкурси “Перекид колеса”, “Кидок набивного м’яча 
на дальність”, “Транспортування потерпілого”, “Наповнювання ємності 
водою” та останній конкурс “Перетягування каната”. Всі ці конкурси були 
підведені під тему ЦО “Стихійні лиха. Паводок”. З першого конкурсу 
вперед вирвалися учні 7-А кл. Найважчим був конкурс “Перетягування 
каната”. Вже здавалось, що переможе одна команда, але несподівано 
інша команда знаходила силу і перетягувала суперника. Йде мова про  
7-А кл., який переміг у 2-х підходах учнів 7-Б та 7-Г кл. У загальному 
підсумку перемогли учні 7-А кл., які відірвалися все ж таки від двох 
інших команд.

Усіх нагородили солодкими призами. Конкурси проходили енергійно, 
дуже сподобалися учасникам та уболівальникам. 

Фляга І.С., учитель фізкультури
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