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

К. Ушинський

Ми вже повідомляли 
про конкурс “Міс та 
Містер Осінь” між 
п’ятикласниками – 

осінніми іменинниками, 
організований Наталею 

Андріївною Романів. 
Перед вами переможці 

свята – учень 5-Б 
класу Іван Вознюк та 

учениця 5-Г класу Марта 
Миджин (фоторепортаж 
із конкурсу шукайте на 

4-тій сторінці)

Прізвище, ім’я та 
по батькові учня Клас Місце Предмет Вчитель, який підготував 

учня

захарія оксана 9-б і німецька мова дяків о. М.

рудавська олеся 10-б іі німецька мова джура г. і.

козій софія 10-б іі німецька мова дячок г. о.

дума Марта 10-б ііі німецька мова гаврилюк і. і.

дорошевич ольга 9-б ііі німецька мова дяків о. М.

буга андрій 9-б ііі основи економіки буга н. л.

Найщиріші вітання  
переможцям ІІІ (обласного)  
туру предметних олімпіад

В устах Шевченка рідна мова –
Як хліб – насущна і свята.
Без неї мертвіють уста,
Немов пустеля полинова.
Вона, як друга наша мати,
На дзвін кобзарської струни
Не раз вставала вже з труни,
Не даючи себе сховати.
З грудей важка сповзала брила,
Щезала чорна тінь з чола –
Назустріч волі волокла
Поламані в катівнях крила.
До рідних надр – кореневищем,
І кроною до всіх світів,
Що є в житті за слово вище,
Що глибше є його чуттів?

У ній, як злиток, дух народу
Сіяє злотом-серебром.
І стогне степом і Дніпром
Судьба незнищеного роду,
Який продовжив рід планети
І рід слов’янської землі.
І слово дав – зерно в ріллі –
Своїм пророкам і поетам,
Що вийшли за Сковородою
У древній сад великих мов
І слова віщу хоругов
Знесли над рабською добою.
Дарма, що топтана катами,
ЇЇ, як правду в чорний час,
Усьому світові Тарас
Прорік неложними устами.

21 люТОГО – МІжНАРОДНий ДеНь 
РІДНОЇ МОВи

9 БеРеЗНЯ – 193-ТЯ РІчНицЯ ВІД ДНЯ 
НАРОДжеННЯ ТАРАСА ШеВчеНКА

Дорогі жіночки і дівчата, матері і бабусі, до-
нечки і сестрички, співробітниці і однокласниці!

Чоловіча половина другої школи щиро вітає 
Вас із чарівним весняним святом

8 БерезНя!
низький уклін вам за любов і ніжність, щирість 

і вірність, мудрість і всепрощення. бажаємо тільки 
щасливих і світлих днів, радощів, безмежного 
кохання. Хай вічно у ваших душах квітне 
нев’янучий весняний сад.

Хай 8 Березня частіше
Буває в Вашому житті!
чоловіки нехай цінують,
Складають оди і пісні,
Хай Вашу усмішку шанують
Не тільки рано навесні!

МоВа
(фрагмент з поеми Віктора романюка “Тарас”)

ІЗ жиТТЯ ДРОГОБицьКиХ РАйТеРІВ
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у неділю, 17 грудня, у залі народного 
дому ім. івана Франка просто яблуку ніде 
було впасти. тут відбувався конкурс “кра-
суня-Манюня та Юний лицар – 2006”. ор-
ганізатором дійства став відділ сім’ї, молоді 
і туризму дрогобицької міської ради на чолі 
із завідувачкою олександрою пашко.

цього разу в чотирьох конкурсах змага-
лися 12 дівчаток і 4 хлопчики. до речі, ве-
дучими свята також були діти (переможці 
та учасники попередніх конкурсів), а між 
чотирма виходами учасників свою майстер-
ність демонстрували численні танцюваль-
ні колективи дрогобича, серед яких і наш 
“Free  dance”.

розпочалося дійство конкурсом “ук-
раїнський стрій”, у якому діти один за 
одним виходили на сцену в народних кос-
тюмах і розповідали про себе, причому біль-
шість розповідей була у віршованій формі. 
наступний етап мав назву “кумири”, під час 
якого учасники демонстрували своє уміння 
виконати пародію на улюбленого естрадно-
го виконавця.

особливо чарівними дітлахи виглядали 
в казковому конкурсі. цього разу учасники 
не лише виходили на сцену в костюмі казко-

вого героя, але й повинні були відповісти на 
запитання чарівної Феї, у ролі якої виступи-
ла олександра пашко. дівчатка демонстру-
вали образи білосніжки, русалоньки, пеп-
пі-довгої панчохи, шахерезади, принцеси 
Фіони, Мальвіни, царівни-Жаби і навіть 
войовничої китайської принцеси. претен-
дентам на титул “Юного лицаря” до душі 
припали барвінок, кіт у чоботях, цар ох та 
Хлопчик-Мізинчик.

завершував чотиригодинне дійство “різд-
вяно-новорічний конкурс”. глядачі мали 
змогу зблизька роздивитися учасників, які 
під бурхливі оплески гордо попрямували до 
сцени через центральний прохід глядацької 
зали. Хлопці представляли святих-доброчин-
ців, яким у різних народів відведена роль, 
подібна до тієї, яку в нас має святий Мико-
лай. це боббо натале (італія), пер ноель 
(Франція), дід Мікулаш (Чехія) та санта кла-
ус (сша). натомість маленькі красуні перев-
тілилися у добрих Фей – добра, квітів, весни, 
сміху, зими, сну, мрій, країни солодощів.

другу школу в цьому дійстві представ-
ляли відразу троє юних талантів. і дуже 
приємно було спостерігати, як із кожним 
конкурсом все яскравіше розкривалася 

творча індивідуальність кожного із наших 
учасників. Журі конкурсу на чолі із заступ-
ником міського голови богданом пристаєм 
було дуже непросто визначити переможців. 
не будемо розповідати про всі номінації 
і всіх переможців, бо багато хто мав змогу 
спостерігати за святом на власні очі або про-
читати про нього в дрогобицькій пресі. на-
гадуємо лише, що звання “красуня-Маню-
ня – 2006” здобула учениця зош №4 настя 
загороднюк, “Юним лицарем – 2006” обра-
но Юрія антоніва (зош №1). наша діана 
ворончак (3-в кл.) здобула звання “Манюня 
Модель”. до речі, в конкурсі “кумири” вона 
чи не найкраще з усіх увійшла в образ своєї 
улюбленої співачки ані лорак (постанов-
ник – Йосиф карпін). ліля снайчук (4-в кл.) 
уже має конкурсний досвід, бо перемагала 
у подібному дійстві на сцені другої школи. 
а цього разу вона стала “Манюнею Фото”.

Хлопчики, як правило, не дуже охоче бе-
руть участь у таких святах краси і мужності. 
тому особливе вітання нашому іванові во-
рончаку (2-б кл.), який став “віце-Юним ли-
царем – 2006”.

нових вам здобутків, наші юні таланти!

“Красуня-Манюня та Юний Лицар – 2006”

“Манюня-Модель” Діана Ворончак “Віце-юний лицар – 2006” Іван Ворончак
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Надовго запам’ятається нашим наймолодшим школярам свято Миколая, 
підготовлене вчителями естетичного виховання

Королем та королевою на новорічному карнавалі серед учнів 5-6 
класів стали учні 5-Б класу Критчак Віталій і Місько Віолетта

“Манюня Фото” конкурсу “Красуня -Манюня 2006” 
ліля Снайчук

учительство – насправді святе діло. здавна вчителя людство ша-
нувало поряд із лікарем та священиком. адже кожен із цих людей 
у своєму труді торкається найпотаємніших царин людського духу.

придивимося до наших учителів. вони такі різні, але є в них 
і спільна риса. це очі – добрі, небайдужі, які так нагадують очі на-
ших батьків. тільки подумати: у кожного з цих людей по кілька 
десятків дітей, тобто школярів. і кожного треба доглянути, щоб не 

утнув чогось, для кожного треба донести непрості шкільні знання. 
роки спливають, дорослішають і мужніють обличчя учнів. але знову 
наступає вересень, і класи наповнюються гомоном нового шкільного 
покоління.

Мине кілька місяців, і ми, сьогоднішні одинадцятикласники, 
станемо пліч-о-пліч на нашій останній шкільній лінійці. пролу-
нає останній дзвінок, і ми залишимо школу, але знаємо: учитель 
пам’ятатиме обличчя кожного зі своїх учнів, своїх дорослих діточок.

Панасенко Ганна, 
11-а кл.

СВяТе ДІЛо – уЧиТеЛьСТВо
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Костюми учасників свята такі ж яскраві і барвисті, як сама осінь

Фоторепортаж із конкурсу “Міс та Містер осінь”

Вони не прощаються, вони кажуть: “До зустрічі!”

юля Хомин у ролі Вєрки Сердючки

Конкурс “Кумири та Кумирчики” (всі учасники – учні 1-а класу,  
класовод – Гоцій Тетяна Дмитрівна)

юля та Оленка Щурики з піснею юлії Савичевої із кінофільму “Не родись 
красивой”

Надія Попель та Ігор Добош у образах Наталі Могилевської 
та Віталія Козловського Пісенний “Віночок” у виконанні Вікторії Дятко та Діани Сов’як

Ведучі свята Запальний танець юних кумирчиків
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Коли в душі народжується слово
* * *

Вогні горять посеред ночі,
в повітрі чути свист і крик.
І сонце вже не ріже в очі,
і я до темноти привик.
Ось тільки місяць виглядає –
єдине світло в темну ніч.
Могутній дуб посеред поля,
неначе давніх тінь сторіч,
а верби плачуть над рікою,
що швидкоплинний є цей час.
А я палатку розкладаю, бо
спати час, вже пізній час.

Хлопик Ігор, 9-Б кл.

Божі заповіді
Сьома і десята заповіді вчать:
“Не красти і чужого не жадати”.
Щоб свого ближнього не ошукать,
Що не твоє – того не можна брать.
Що не твоє – ніколи не бери,
чужим в житті ніхто не доробився.
Своєю працею собі добро твори,
За крадіж не один вже поплатився.

Вознюк Іван, 5-Б кл.

* * *
Білий, білий сніг
Серце звеселяє,
Як дитячий сміх,
В повітрі кружляє.
Вийду на поріг,
Гляну в даль високо...
Сніжна заметіль
Вабить моє око.

Матвіїшин Марта, 5-Б кл.

Мама моя
Мамо моя мила,
Мамо моя люба,
Завжди радісна, щаслива,
Ти – моя єдина.

Маланяк Галина, 5-В кл.

Мова
Мово солов’їна,
Мово, ти чарівна.
Слово до слова, 
І складеться мова.

Петришак олег, 5-В кл.

ромашка
Я – ромашка польова,
я білесенька така,
і ще очко маю жовте,
ніжку, ручки зелененькі.
Пелюсток багато маю,
їх дівчата обривають,
“любить, не любить?” – гадають.

Кобильник Вікторія, 
5-В кл.

Калина
цвіте калина
за вікном червона,
на ній зелене
листячко блищить,
і сонячне проміння
освічує її красу.
червоні ягідки, налиті соком,
немов вогонь горять на ній.
І чути, як пташки співають:
цвірінь, цвірінь, цвірінь.

Дем’янчик Тамара, 
2-Б кл.

Зайчикові вуха
Сіє, віє, завіва
Снігом завірюха,
А у зайчика, хоч плач,
Дуже змерзли вуха.
Він і валянки озув,
І вдягнув кожуха,
А з-під шапки, ну хоч плач,
Виглядають вуха.
“І чого ти зажуривсь? –
цокотять синички. –
Ти б собі вдягнув на вуха
Теплі рукавички.”

Полювання
(казочка)

Серед ночі тишком-нишком
Мовчки йшли три сірі мишки.
А куди ж вони ідуть,
І куди лягла їм путь?
В мишок відповідь проста:
Полювати... на кота!
Перша тягне – бам-бам-бам!
Здогадались? Барабан!
Друга тягне – бу-бу-бу!
Здогадалися? Трубу.
Ну а третя ще й гармату!...
Стережися, кіт вусатий!

Як заб’ють у барабан – бам-бам-бам!
Як заграють у трубу – бу-бу-бу!
А з гармати як бабахнуть,
Кіт злякається – аж ахне!
І довіку буде знать,
Як на мишу полювать.
Де ж ти, котик, ходиш? Де?!
Він слідом тихенько йде...

ведмедики
Ведмежаток я взяла,
Посадила до стола,
Стала медом частувати:
– Пригощайтесь, ведмежата!
А ведмедики сидять
І нічого не їдять.
Скуштувать медку охота,
Та відкрить не можуть рота.

Від редакції.  нещодавно дідусеві вікторії – 
колишньому учневі, вчителеві і щирому 
дру- гові нашої школи п. Хосе турчику, який 
сьогодні працює у благодійному фонді 
“карітас”, виповнилося мудрих 60 років. 
колектив другої школи , редакція газети “Ми!” 
щиро вітають п. Хосе з цією ювілейною датою. 
бажа ємо йому здоров’я, молодечого завзяття 
і тільки радості від такої талановитої внучки.

з поетичного доробку учениці 6-а класу Вікторії Турчик

Вони дружать, здається, все життя. 
Учні другої школи 60-их років Мирослав Маринович 

і недавній іменинник Хосе Турчик

куди б нас не закидувала доля, які б життєві 
висоти ми не долали, завжди хочеться приїхати 
додому, походити вулицями свого дитинства. 
а особливо, коли тебе з любов’ю чекають рідні.

для колишнього дрогобичанина, а нині 
жителя санкт-петербурга олега васюти 
приїзд у дрогобич завжди свято. адже тут 
його чекають батько та рідна сестра із своєю 
родиною – директор нашої школи лариса 
Іванівна Панькевич.

олег васюта народився 1950 року в дро-
гобичі, навчався у третій школі. потяг до 
професії військовика змусив його покинути 
рідну домівку. шістнадцятирічний юнак 
успішно склав іспити в калінінградському 
вищому військовому училищі. пізніше був 
зарахований у групу гідронавтів.

Ми любимо дивитися фільми про під-
водний флот, захоплюємося мужністю 

і витривалістю військових на підводних 
човнах. а саме наш земляк олег васюта 
став асом підводного флоту. багаторічна 
служба на підводних човнах (дев’ятнадцять 
років на посаді командувача атомним під-
водним човном!), їх дослідження принес-
ли олегові івановичу неабияке визнання. 
у 1999 році капітан і рангу васюта був 
нагороджений найвищою відзнакою сусід-
ньої держави – золотою зіркою героя росії, 
що є результатом його виключного про-
фесіоналізму.

на закінчення додамо, що для олега іва-
новича васюти не чужими є і вчительські 
проблеми. адже не тільки його мама, сест-
ра, племінник обрали професію педагога. 
вчителем у санкт-петербурзі працює і його 
дружина тетяна.

Гість Дрогобича – Герой росії олег Васюта
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–  Де ви народилися? Де пройшло Ваше 
дитинство? 

–  дитинство – найщасливіші, безтурбот-
ні роки в житті кожної людини. здається, що 
саме тоді були довші дні і сонце яскравіше 
і тепліше світило, і вода у річці була чистою, 
як сльоза. все навкруги видавалося кращим, 
ніж тепер. ці незабутні роки мого життя 
пройшли на березі швидкоплинної річки 
стрв’яж у селі Чаплях, 12 км від м. самбора.

–  Де Ви навчалися і чому вибрали про-
фесію вчителя?

–  середню школу я закінчила у сусід-
ньому с. скелівці, 7 км від рідного. нас 
було троє дівчат. проживали у шкільному 
гуртожитку, безплатно харчувалися. умови 
для навчання були нормальні.

а професія вчителя мене вабила ще з ди-
тинства. до своїх наставників я стави лася 
з особливою пошаною. і тому у дитячих іг-
рах копіювала улюблених педагогів. крім 
того, дуже любила читати художню літера-
туру. тож не випадково стала вчителем укра-
їнської мови та літератури.

–  Де і як пройшла Ваша молодість? роз-
кажіть цікавий епізод з вашого студентсь-
кого життя.

–  у час вступних екзаменів до дрого-
бицького педагогічного інституту у мене 
померла мати. тому я перевелася на заочне 
відділення: вдень працювала старшою піо-
нервожатою, а довгими вечорами вчилася. 
так що молодість моя пройшла у селі. оскіль-
ки у школі вела хоровий і танцювальний 
гуртки, часто виступала з дітьми перед бать-
ками в клубі, читала лекції на різні теми.

а щодо цікавого епізоду, то пригадую 
один випадок, який чомусь запам’ятався на 
все життя. літня сесія. викладачі і студенти 
чекають зі львова приїзду професора шкіль-
ника, як дуже поважну особистість. просять 
не запізнюватися на лекцію. Ми з подругою 
сидимо на лавці у скверику проти головного 
корпусу і бачимо, як до сусідньої лавки підій-
шов старший чоловік в окулярах і в дуже 
скромному одязі: полинялому від сонця пла-
щі, зношеному взутті. вона каже: “це профе-
сор шкільник!” я, звичайно, заперечую: “ти 
що? це не може бути! це звичайний простий 
чоловік.” та коли пролунав дзвінок, відчини-
лися двері – в аудиторію зайшов він, профе-
сор шкільник. ніколи не забуду, як цікаво 

читав лекцію, а ми заворожено слухали. саме 
тоді я переконалася: не одяг – головне в житті 
людини, а вміння користуватися словом.

–  розкажіть про враження від Вашого 
першого проведеного уроку.

–  дуже старанно готувалася до уроку, 
вивчила весь конспект напам’ять. Хвилю-
валася, щоб урок удався, щоб діти його не 
зірвали. почувала себе сковано, напружено.

–  Тепер, щодо Вашого особистого жит-
тя. Де Ви познайомилися з Вашим майбут-
нім чоловіком?

–  зараз кажуть – на дискотеці. а в мої мо-
лоді роки говорили – на танцях.

–  як ви виховували своїх дітей, щоб 
вони стали справжніми, достойними 
людьми?

–  насамперед переконувала, що в житті 
необхідні знання. розумних людей поважа-
ють, прислухаються до них. тому, думаю, 
вчилися добре як у школі, так і у вищих нав-
чальних закладах. старша дочка закінчила 
нашу школу з відзнакою. Щодо виховання, 
то виховувала своїх дітей у дусі християнсь-
кої моралі.

–  На Вашу думку, що призвело до такої 
демократії у поведінці теперішнього по-
коління дітей? Порівняйте дітей сьогоден-
ня та дітей, які жили у ХХ ст.

–  я не знаю, що ви розумієте під словом 
“демократія”. якщо діти мають низький 
рівень культури (розмовляють на уроках, 
хамлять учителям, під час уроку ходять по 
класі) – це не демократія. демократія там, де 
є високий рівень культури плюс розкутість, 
уміння відстоюв-ати свої погляди, права. 
у час тоталітаризму, коли ми жили, не було 
демократії, але моє покоління було виховані-
шим, добрішим.                                     ►

Ой Не БІжІТь, лІТА, ТАК ШВиДКО…

улюблені квіти Марії Іванівни – троянди
У нашій школі працюють учителі різного віку, з різним стажем педагогічної роботи. І серед них ті, які по праву вважаються обличчям другої школи. 

Вони є наставниками не тільки своїм учням (і теперішнім, і тим, які уже давно закінчили школу), а й своїм колегам по роботі. У них є що перейняти, 
вони завжди готові поділитися своїм досвідом (не тільки педагогічним, а й просто житейським). Саме такою людиною є вчителька української мови та 
літератури нашої школи Марія іванівна ярошович, яка у січні відсвяткувала свій ювілей.

Всього було на життєвому шляху Марії Іванівни. Не завжди він був встелений пелюстками троянд. часто траплялися і гострі колючки від тих 
троянд. Та наша ювілярка завжди залишалася вірною своєму життєвому кредо: “Твори добро – і добром тобі воздасться”.

У святкові для іменинниці дні наші кореспондентки із 11-Б класу Марія Гембарська та Ірина Козуля взяли у М. І. Ярошович невелике інтерв’ю.  
Надіємося, спогади і роздуми Марії Іванівни зацікавлять багатьох читачів газети.

Дует зведеного хору вчителів Самбірщини
(де тут Марія Іванівна, вгадайте самі) (М.І.Ярошович – друга зліва у верхньому ряду)
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овен                –  21 березня  –  20 квітня
телець           –  21 квітня  –  20 травня
близнЮки  –  21 травня  –  21 червня
рак                   –  22 червня  –  22 липня
лев                    –  23 липня  –  23 серпня
діва                  –  24 серпня  –  23 вересня
терези            –  24 вересня  –  23 жовтня
скорпіон     –  24 жовтня  – 22 листопада
стрілець       –  24 листопада  –  21 грудня
козеріг           –  22 грудня  –  20 січня
водоліЙ        –  21 січня  –  20 лютого
риби                –  21 лютого  –  20 березня 

оВеН. людина, народжена під цим зна-
ком зодіаку, весела, наполеглива, вперта. 
бажання настояти на своєму може перерос-
ти в деспотизм. погано піддається чужим 
вказівкам, а жага пристрасті не знає меж.

сильна воля не має кордонів, чіткий, роз-
судливий розум дозволяє просуватися впе-
ред, не боячись негараздів та проблем.

під цим знаком народжені леонардо да 
вінчі, гоголь, ван гог, гітлер, Чарлі Чаплін.

ТеЛеЦь. добивається перемоги завдяки 
працелюбності і надзвичайному терпінню. 
не покидає задуманих справ. рідко при-
слухається до порад та може йти напролом. 
Його важко вибити із колії. гнів його довгий, 
він не забуває образ. справедливий, сенти-
ментальний, ревнивий.

під цим знаком народжені шекспір, 
ленін, бальзак, катерина іі, делакруа.

БЛизНЮКи. люди, народжені під цим 
знаком, інтелектуальні, часто мають літе-
ратурний дар, легко пишуть і набувають 
різних навиків та умінь. вони зачаровуючі, 
люблять пофліртувати, легко добиваються 
перемоги. не виносять одноманітності.

під цим знаком народжені паскаль, пуш-
кін, вагнер, гоген, шуман.

раК. вірні в коханні. в сім’ї знаходять 
комфорт та самовираження. Чутливі, враз-
ливі. в роботі чесні та надійні. не люблять 

чогось нового та неординарного. наділені 
особливо загостреною інтуїцією, хоча не по-
казують цього, оскільки не люблять виділя-
тися з-поміж інших.

під цим знаком народжені рембрандт, 
Жан-Жак руссо, рубенс, глюк, петрарка.

ЛеВ. звичайно не всі покликані прави-
ти імперією і світом, але народжені під цим 
знаком мають найбільші шанси до лідерства. 
леви покликані не тільки управляти, але і ко-
хати. вони добрі і благородні, щирі в своїх 
помислах. світ для левів – велика сцена, час-
то вони наділені драматичними талантами.

під цим знаком народжені наполеон, 
о. дюма, Мопассан, Муссоліні, дж. рокфел-
лер.

ДІВа. інтелігентна, спостережлива, здат-
на мислити логічно. у дів аналітичний 
склад розуму. девіз діви: «якщо потрібно 
щось робити, то тільки добре!». поважає та 
цінує ерудицію, наділена різносторонніми 
інтересами. постійно прагне до доскона-
лості. більшість людей цього знаку досягли 
високих результатів у вибраній діяльності.

під цим знаком народжені л.толстой, 
софі лорен, іван Франко, гете, ришельє.

Терези. Життям людей, народжених під 
цим знаком, керує почуття краси , гармонії 
та справедливості. завдяки такту, велико-
душності і рівновазі , вони майже завжди 
в хороших стосунках з людьми, рідко мають 
ворогів. відповідальні, сентиментальні, ро-
мантичні.

під цим знаком народжені вергілій, 
о’ніл, сара бернар, бриджит бордо, дідро.

СКорПІоН. натура крайностей та про-
тиріч. безжалісна та пристрасна. її можна 
любити та ненавидіти. наділені сарказмом 
та глибоким, майже містичним сприйняттям 
життя. важко вживаються в колективах.

під цим знаком народжені пікассо, ро-
ден, ломоносов, вольтер, кеннеді, рузвельт.

СТрІЛеЦь. прямі, щирі, люб’язні люди. 
народжені під цим знаком часто бувають 
улюбленцями долі. незалежні. люблять 
мандрувати, читати, енергійні, активні, до-
сягають успіхів у роботі.

під цим знаком народжені свіфт, Марк 
твен, бетховен, штраус, дісней, горацій, 
Мюссе.

КозерІГ. практичний та пунктуальний. 
в роботі, навчанні досягає успіхів у всіх по-
чинаннях. амбіційний. Його часто звину-
вачують у холоднокровності. він любить 
глибоко, але йому непросто виражати свої 
почуття. козероги чесні, прості, вірні та 
надійні.

під цим знаком народжені Жанна д’арк, 
Жуковський, шишкін, перов, вільсон, 
Мольєр, кіплінг.

ВоДоЛІЙ. знак геніїв. випромінюють 
справедливість, наділені широкими інтере-
сами. їхні ідеї оригінальні, у них гострий ро-
зум. зазвичай ідеалісти і частіше цікавляться 
високими матеріями, ніж романами. з ними 
приємно знаходитися в компанії. друзів ма-
ють різного рівня і становища в суспільстві. 
люблять сильних духом людей.

під цим знаком народилися галілей, Мо-
царт ,лінкольн, Єльцин, едгар по ,рузвельт, 
Чарльз діккенс, Ж.верн.

риБи. вирізняються високорозвиненою 
інтуїцією. двоіснуючі натури: з однієї сторони 
працелюбні і чесні, методичні, а з іншої мрій-
ливі та романтичні. ідеалісти, шукають гар-
монію і мир. відчувають глибоке розчарування, 
зрозумівши, що життя далеке від досконалості. 
надають перевагу самоті. Матеріальні цінності 
для риб нічого в порівнянні з духовними. від-
дають перевагу старому, добре відомому.

під цим знаком народилися т. шевченко, 
Мікеланджело, россіні, шопен, ейнштейн, 
гюго, горбачов, елізабет тейлор.

Підготувала Юськів Марта, 
11-а кл.

Гороскоп. загальна характеристика

–  Ви можете гордитися тим, що є громадянкою україни, ук-
раїни незалежної?

–  я дуже люблю нашу багату і одночасно бідну україну. з її чу-
довою природою, родючими землями, голубими озерами, повновод-
ними річками. та, на жаль, вона не така, якою хотіла б її бачити: із 
щасливими і багатими у ній людьми. та все одно горджуся, що є гро-
мадянкою україни, і вірю в краще її майбутнє.

–  а тепер щодо Ваших особистих уподобань… Можливо, у Вас 
є улюблені квіти чи пора року, страви чи колір?..

–  після перенесеної важкої хвороби я навчилася бачити красу 
в усьому, що мене оточує: цвітінні квітів, дерев, у витворі людських 
рук – архітектурі, вишивках, розуміючи, що кожна квітка, людина – 
неповторні. світ чудесний. тому дякую богові, що можу ним насо-
лоджуватись. улюблені квіти – троянди, улюблений колір – синій, 
як небо.

–  І на закінчення скажіть, яка Ваша мрія?
–  Щоб моя сім’я була завжди здоровою, дітям і внукам жилося 

краще, ніж мені.
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завершився кон-
курс “Міс “високий 
замок” – 2006”, що 
майже півроку при-
ковував до себе увагу 
тисяч читачів газети 
“високий замок”. 
листів та заявок на 
участь у конкурсі 
було надіслано кіль-
ка сотень. на шпаль-
ти газети потрапили 
фото лише 63-ьох 
учасниць. серед них 
було вибрано двад-
цятку кращих для 
участі у фінальному 
шоу на сцені націо-
нального театру ім. 
М.  заньковецької 
у львові. нагадуємо, 
що у фінал потрапи-
ли лише ті учасниці, 
за кого найактивні-
ше віддавали свої 
голоси читачі газети 
“високий замок” (за 
допомогою SMSок та 
листів з вирізними 
купонами). Читачі 

газети “Ми!” надіслали не одну сотню SMSок 
на підтримку нашої випускниці Христини 
лучків, тож розгорнувши “високий замок” 
за 4 січня цього року, ми мали радість поба-
чити серед фіналісток і нашу Христю.

а далі – напружена підготовка до фі-
налу... скільки енергії і часу вона зайня-
ла в короткій замітці описати неможливо! 
краще запитайте про це у лесі василівни 
лучків – мами нашої героїні. і ось насту-
пило 22 січня – фінал. грандіозне чотири-
годинне шоу у театрі ім. М. заньковецької. 
розпочалося дійство з костюмованого балу-
маскараду, де Христина була в образі ше-
херезади.

а далі – виходи в ділових костюмах, сек-
суальній білизні, вишуканих вечірніх та бі-
лосніжних весільних сукнях, демонстрація 
ерудованості та кмітливості в інтелектуаль-
них конкурсах. і ось підійшов час визначити, 
хто став королівнами “високого замку”.

коронами біло увінчано голівки лише 
п’яти кращих із кращих учасниць конкурсу. 
і серед них – випускниця другої дрогобиць-
кої школи, студентка львівського банківсь-
кого інституту Христина лучків, яка, до речі, 
серед переможиць є наймолодшою. вона 
здобула титул “Міс фото”. найпрестижніша 
львівська фотостудія баранських зробить 
для неї портфоліо.

Христя щиро дякує своїм рідним, знайо-
мим, усім дрогобичанам, хто допоміг їй 
у підготовці до фіналу, і насамперед завіду-
вачу відділу сім’ї, молоді і туризму дрогоби-
цької міської ради п. лесі пашко. а особливі 
слова подяки адресовані колективу другої 
школи, який так уболівав за Христину про-
тягом усього конкурсу.

Ігор Качмарик, 
головний редактор 

газети “Ми!”

“Міс фото” конкурсу “Міс “Високий замок”-2006” 
Христина Лучків дякує за підтримку 

усім читачам газети “Ми!”
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у сучасному світі не обійтися 

без математичних знань
для паралелі 6-их класів було проведено “Математичний брейн-ринг” (орга-

нізатор – галина іванівна Чугаєва). брали участь команди 6-а кл. (капітани – 
Щурик олена та гоцій олег) та 6-б кл. (капітани – надкернична Юля і Хомин 
ірина). розпочався брейн-ринг взаємним привітанням команд. тривала гра 
3 раунди. учні демонстрували гарні математичні знання, уміння згуртуватися, 
тонке чуття гумору.

перемогла команда 6-б класу, де капітаном була Хомин ірина. Хороше тех-
нічне обладнання, світлові та звукові ефекти зробили гру захоплюючою для 
глядачів.

Учасники команди 6-А класу

учні 9-тих класів взяли участь у математичній грі 
“слабка ланка”. десять учасників демонстрували свої 
знання з математики, кмітливість та винахідливість.  ►

найсильнішими виявилися учениця 9-в кл. кочерєва 
Юлія та учень 9-б кл. Чайка іван.▼

5-ті класи провели математичний ранок – “Чарівний грибочок” (вчитель – 
краснянська р. р.). переможці – гулянович Юля, брелик андрій.

у 7-в класі було проведено урок-гру “Математичний турнір” (вчитель –  
комар М. Ф.). клас був поділений на дві команди (капітани – Хом’як богдан та 
репецька ірина). перемогла команда під орудою богдана Хом’яка. ▼

У брейн-ринзі “Подумай логічно” (організатор Романюк Віра любомирівна) взяли участь команди
“Архімед” (8-А кл.)                        та                       “Піфагор” (8-Г кл.)

у другій половині грудня 2006 року в нашій школі пройшла декада математики. напередодні кожен клас випустив “Математичну газету”.
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Наші вітання

Хочу привітати нашу чудову, 
добру і справедливу директорку 
ларису Іванівну. ви робите все 
можливе задля нашого блага, 
у вас золоті руки! ви стараєтесь 
для нас, і ми це помічаємо та го-
тові допомогти вам, тільки звер-
ніться і ми допоможемо.

з повагою учні 7-а кл.

Дорогі вчителі! вітаю вас з усі-
ма зимовими святами!

Нехай Ісусик – дитятко Боже
Додасть Вам сили і добра.
І щоб Різдвяна зірка ясна
Завжди світила, гріла
І вела дорогою життя щасливо.

з повагою учениця 5-В кл.
Вікторія Кобильник

Хочемо привітати всіх учи-
телів 2 школи з днем св. вален-
тина.

З Днем цим урочистим
привітати ми Вас хочемо.
Побажати від душі
щастя, здоров’я й радості в житті.

8-а кл.

Хочемо привітати свого клас-
ного керівника Флягу Івана Сте-
пановича з днем святого вален-
тина.

Бажаємо від душі
Щастя рясного,
Здоров’я міцного,
Неба безхмарного,
Настрою гарного.
Нехай надія зігріває,
А доля Вас оберігає.

Ваш 8-а кл.

Хочемо привітати Ярошович 
Марію Іванівну, Тезбір Світлану 
Орестівну, Спасовську людмилу 
Петрівну, Михайлишин Антоніну 
Теодорівну, а також Галину Іванів-
ну, Мирославу Степанівну, Ната-
лю Орестівну, Галину Віталіївну, 
Дарію Осипівну, Наталю Пет-
рівну, Сергія Петровича, Андрія 
Романовича та Ісанну Григорівну 
з днем святого валентина.

з повагою хлопці 7-а кл.

 
Хочемо привітати з днем 

святого валентина нашу клас-
ну керівничку Дяків Оксану 
Мар’янівну!

шановна оксано Мар’янівно! 
у зв’язку з такою нагодою, хоче-
мо сказати: вибаЧте за нашу 
поведінку, вибаЧте за наші не-
обдумані вчинки, вибаЧте за 
все. Ми зрозуміли скільки болю 
завдали вам, і хочемо всім мир-
ним і дружнім класом сказати, 
що Ми так більше не буде-
Мо!

з повагою Ваші  
бешкетники з 7-а кл.

вітаю Дяків Оксану Мар’янівну 
з днем оксани. бажаю щастя, 
здоров’я, любові та успіху в житті.

з найкращими побажаннями
від Полич оксани

я хочу привітати найкращу 
вчительку Наталю Петрівну! 
вона мені, як мама. я дуже би 
хотіла, щоб вона була моєю ма-
мою.

Павлик Юля, 2-а кл.

Ми хочемо привітати вчи-
телів української мови Марію 
Іванівну Киселичник та Ганну 
Григорівну Дралу з новим роком 
і побажати їм щастя, здоров’я і 
багато терпіння.

учні 7-В кл.

Ми хочемо привітати найкра-
щу вчительку Ганну Григорівну.

з. о. та К. В.,
ваші вдячні учні

вітаємо всіх хлопців 8-Б кл. 
з новим роком, зі святами. ба-
жаємо удачі, великого кохання 
та гарних друзів

Дівчата 8-Б кл.

з найкращими побажаннями 
вітаю Зорянку Захарію з 8-б кл. із 
днем валентина! нехай у твоє-
му житті все збувається, життя 
хай буде веселе, щасливе, спов-
нене добрих сюрпризів. бажаю 
тобі щастя, успіхів у навчанні 
та твоїх хобі, здоров’я та всіх 
земних благ. завжди залишай-
ся собою: будь-де та будь-коли. 
Частіше посміхайся!

P.S. не забувай мене!
Від Марти з 8-а кл.

Хочу привітати з днем на-
родження чудову дівчину, най-
кращу подружку Пильо Іринку із 
7-а кл.

Троянди зів’януть колись на морозі,
А ти щоб жила і цвіла.
З очей щоб ніколи не капали сльози,
В житті щоб щасливою завжди 

була!
Твоя найкраща

подружка Христя з 7-а кл.

вітаємо з днем народження 
нашу найкращу подругу Галю 
Микитич із 9-а кл. і хочемо по-
бажати їй усього найкращого.

Іра та Маша

вітаю своїх подруг з 7-в кл.: 
С. Каріну, Я. Марію, З. Оксану, 
Ш. Олену, М. Христину, Г. Хрис-
тину. бажаю їм добре вчитися і 
віднайти свої половинки.

Кульган Віка, 7-В кл.

Хочу привітати свою одно-
класницю Захарук Оксану з днем 
народження і побажати їй бага-
то щастя і здоров’я.

Віка

 вітаю свою найкращу под-
ругу Головей людмилу із днем 
народження. Хочу побажати їй 
щастя, здоров’я, любові і всього 
найкращого.

Віка К.., 7-В кл.

привіт усім!!! а особливо 
моїй найкращій подрузі Хрис-
тинці з 7-А кл. вибач мене будь 
ласка за все!!! давай дружити, як 
колись.

Дівчина з 7-а кл.

вітаю Віку і Таню Новікових 
з новим роком та різдвяними 
святами! бажаю щастя, кохання, 
тані – друзів, а віці – те, що вона 
сама собі бажає!

Від Мартусі з 8-а кл.

вітаємо Мартусю Приріз 
із 8-а кл. з новим роком і бажає-
мо великої любові, вірних друзів 
та удачі в житті.

Від Віки, Тані та уляни  
з 8-Б кл.

вітаю Уляну Б. та Уляну М. 
з 8-б кл. з новим роком!

Від Віки і Тані, 8-Б кл.

Вітаю Віку, Таню та Уляну М.!
Від уляни Б.

Хочу привітати хлопців 8-А кл. 
з днем св. валентина, побажати 
усього найкращого в особисто-
му житті і незгасного кохання. 
Хлопці, ви супер!

Дівчина з 8-а кл.

Хочу привітати хлопця із 9-Б кл. 
Хлопика Ігоря. ігор, ти просто су-
пер.

Від Іри з 9-Б кл.

Хочу привітати Каленича 
Мар’яна, який навчається в 9-г кл., 
з днем св. валентина і побажати 
йому знайти свою справжню 
другу половинку.

Дівчина з 8-а кл.

Хочу привітати свою подру-
гу з 8-а кл. Холівенкову Світлану 
з днем св. валентина і побажати 
їй всього найкращого.

Нехай буде все,
як хочеш ти.
Нехай чекання не обманюють
і всі прекрасні мрії
твоєю дійсністю стануть.

Твоя подруга з 8-а кл.
Щомак Наталя

Хочу привітати своїх подруг 
Наталю Щомак, Наталю люцевич, 
Яворську Іру, Марту Приріз, Зи-
мин Ярославу, Гудиму Христину, 
Герляк любу, Гриньків Олю, Макси-
мович Марію з прекрасним днем 
св. валентина.

Ваша подруга з 8-а кл.
Холівенкова Світлана

Хочу привітати хороших, доб-
рих, класних людей з днем свято-
го валентина!!! особливо: Анед-
ченко Оксанку, Солопій Оксанку, 
Роговик Марту, Пишного Васю, Да-
ціва Віталіка, Стеська Олега, Херо-
вича Остапа і Сьорака Діму. А та-
кож всіх веселих дівчат і хлопців 8-В 
кл., а особливо Кондратів юліанку, 
Мацюрак ляну, Колотило лілю.

з любов’ю Лільок, 8-В кл.

Хочу привітати 7-Б кл. з днем 
святого валентина.

Від Шуригайло Наталі, 
7-Б кл.

вітаємо усіх семикласників, 
особливо 7-Б кл., з днем св. ва-
лентина. Хочемо побажати, щоб 
у ваших серцях завжди панувало 
добро, щастя та коХання!!!

Від Солопій оксани, 
Дрізд Ірини,

Шуригайло Наталі 
та Мацкевич Юлії

Хочемо привітати дівчат: 
Христину Попель, Кінах Іру, Возняк 
Христину, Білу Мар’яну, Казакову 
Надю, Полич Оксану, Касперську 
Мар’яну, лех Наталю, Мотузку 
Ольгу, Броницьку Оксану, Хому Ма-
русю, чайку любу, Стецько Марту, 
Пильо Іру, Баранецьку Марту та 
Авжецьку Божену з 7-А кл. із днем 
святого валентина і побажати їм 
щастя, краси та любові.

Хлопці з 7-а кл.

Хочу привітати Калени-
ча Мар’яна та Яворського Колю 
з днем святого валентина.

Ксюша

вітаю Броницьку Оксану 
з днем святого валентина!

оксана

Дівчата з 6-А кл. найкращі!!! 
Ми вас вітаєм з днем святого ва-
лентина.

Шанувальники олі, Лілі,
Мар’яни, Наталі р. та Насті

Хочу привітати свого брати-
ка Карпецького Руслана з днем 
народження, побажати йому 
здоров’я, нескінченного щастя і 
незгасного кохання.

Від Христі Г.

Дорогі читачі газети “Ми!”, протягом грудня-лютого у пош тову скриньку газети поступило багато привітань з усіма зимовими 
святами. Ми не встигли усіх їх надрукувати до конкретних дат, але, нехай навіть із запізненням, доносимо ці щирі слова вітань усім, 
кому вони адресовані.
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вітаю з днем святого валенти-
на своїх однокласників з 8-а кл.:  
Яворську Іру, Гриньків Олю, Зимин 
Славу, Решетаря Остапа та всіх 
інших. бажаю їм в цей день теп-
лих і приємних спогадів, щастя 
і кохання.

Христя Г.

Ми, учениці 7-Б кл., вітаємо 
з днем св. валентина Бурого 
Андрія Романовича!

Хочу привітати хлопця з 7-а 
кл. Стецівку Миколу з днем св. 
валентина.

Від семикласниці

вітаю свою найкращу под-
ругу з 7- б кл. Солопій Оксанку 
з днем народження. Хочу їй по-
бажати здоров’ячка, а найбільше 
щастя у житті.

Від Дрізд Ірини

Хочу привітати 7-Б клас і клас-
ного керівника юлю Орестівну 
з днем валентина.

Пусть Валентин преподнесёт
Большое счастье без забот.
В любви удачу без мучений
и много класных приключений

Від романюк Світлани, 
7-Б кл

Хочу привітати хлопців з 9-Б кл. 
із днем святого валентина і по-

бажати їм знайти своє справжнє 
кохання!

Дівчина з 9-Б кл.

вітаю з днем валентина своїх 
подружок: Пугач лілю та Дяків 
Наталю (8-В кл.), Анедченко Ок-
сану і Солопій Оксану, Мацкевич 
юлю, ловриш Віку, Дрізд Іру, Рого-
вик Марту, Зинич Аню, Ілик Зла-
ту і Шепіду юлю (7-Б кл.).

Від Світлани 

Герію Віталіку з 7-А кл.:
Ти хочешь знать кого люблю я?
его не трудно угадать.
Будь повнимательней, читая,
я буду буквы выделять.

Від Комарницької Наталі, 6-а кл.

кохаю найкрасивішу, найромантичнішу, 
найдобрішу, найніжнішу дівчину у світі 
Казакову Надію із 7-а кл. так, як я тебе кохаю, 
не кохатиме ніхто. Хочу бути з тобою поруч 
щохвилини. я найщасливіший у світі, коли 
ти біля мене. обожнюю тебе.

Назавжди твій Денис

Орчику, я тебе кохаю, я без тебе жити не 
можу, мені дуже жаль, що ми посварилися. 
вибач.

Для Ореста з 6-В кл.
від Чайки Люби з 7-а кл.

я люблю Шульгіна з 7-А кл. я без тебе не 
можу, а ти?

Самардак І.

Кирил з 6-А кл., ти мені подобаєшся
Від уляни Сливич, 6-а кл.

Від редакції. на жаль, у рубрику газети 
“Ми!” “I love you” останнім часом поступило 
багато записок, якими деякі, м’яко кажучи, 
жартівники хотіли покепкувати над своїми 
знайомими. це були освідчення в коханні 
без підписів або такі, про які нібито автор 
записки навіть не здогадувався.

тому надалі публікуватимемо лише ті 
освідчення, в яких буде вказаний автор, і ми 
пересвідчимося, що це не “прикол” ваших 
товаришів.

освідчення, які були подані протягом 
двох останніх місяців і не потрапили в газе-
ту, віддамо безпосередньо адресатам (зви-
чайно, якщо вони вказані у записках).

Наші вітання

I love you...

ВІТаЮ!
Всіх дівчат із святом Валентина.
Із першого і по останній клас.
Нехай кожна з вас буде любима,
Й ви також кохайте трохи нас.

для дівчат 9-Б кл. – учень 9-Б кл.

Таке вітання поступило в нашу поштову 
скриньку напередодні свята Валентина. А в до-
даток до нього ще й дуже цікаві вірші. Деякі 
з них ми вирішили надрукувати повністю, бо 
в них кожен із старшокласників може віднайти 
рядочки співзвучні стану душі молодої людини, 
яка прагне справжнього, щирого кохання.

P.S. юний поете, дуже просимо зголоси-
тися у редакцію газети “Ми!”.

однокласниці
Незнайомко моя знайома,
Однокласнице юних мрій,
Може сам я тебе придумав,
Поселив у душі своїй.

Вісім років з тобою вчуся,
Вирізняю з мільйонів лиць
Та відкрити не спроможуся
Ні одну з твоїх таємниць.

чи у тебе ключі просити,
Аби випустити печаль,
чи до тебе прийти й молити,
Щоб зняла ти свою вуаль?

чи при перших вогнях ранкових
Принести до твого вікна
Оберемок троянд казкових,
Що дурманять сильніш вина?

Але марна ця вся затія,
Бо секрет твій осінній дим
Заховав, по землі розвіяв
Вітер маревом золотим.

І твій погляд не мчить до мене
Крізь багряну осінню даль,
І слова з твоїх губ шалених
Не для мене звучать, на жаль.

Ти проходиш повз мене мимо
У мовчанні і тишині
Нерозгаданим пілігримом
І зникаєш десь в далині.

*  *  *
Я мандрівник, бродяга, пілігрим.
Мій шлях – життя з народження до смерті.
По нім уже п’ятнадцять, майже, зим
Бреду вперед в мінливій круговерті.

Ми всі чогось шукаєм, чогось ждем,
Ми всі свою доказуєм вагомість,
Розв’язуємо сотні теорем,
йдучи кудись в туманну невідомість.

Отак і я проторював свій шлях,
Спокійно брів і не мішав нікому,
Беріг завжди усмішку на вустах,
Не знаючи про серця біль і втому.

І раптом – що це? Образом святим
Прийшла вона і стала серед шляху,
Послала в очі погляд чи свій дим
й мене убила ним, немов комаху.

Прийшла вона, подібна на весну.
Звідкіль взялася? Сам того не знаю.
Вмістила в серце руту чарівну
І усмішку священного розмаю.

Прийшла вона, сказала пару фраз,
Заворожила своїми очима
й, немов хмаринка в синіх небесах,
Помчала далі, вітерцем гонима.

І я закляк від тих її всіх чар,
Забув, куди спішив і задля чого,
Бо серце палить невгасимий жар,
Який все тіло взяв уже в облогу.

Я імені у неї не спитав
І де живе, і що їй до вподоби,
чи в неї нині ще багато справ,
А що вона на вихідних цих робить.

О друзі! Якщо стрінете її,
То передайте це моє прохання:
Нехай вернеться вранці на зорі
І вилічить усі мої страждання.
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сьогодні мобільний телефон у дитини 
вже не сприймається як ознака заможності її 
батьків. стільниковий носить до школи май-
же кожен учень молодших класів, а про стар-
шокласників і мови нема. батьки купують 
мобілки для дітей, аби знати, де вони в цей 
момент і що з ними відбувається. про те, що 
телефони можуть якось зашкодити здоров’ю 
дітей, не всі мамусі й татусі здогадуються...

тим часом англійські та російські експер-
ти все частіше попереджають: мобілка для 
дітей і підлітків не менш небезпечна, аніж 
сигарети. вона – джерело електромагнітного 
випромінювання, хоч і слабке. однак дитя-
чий організм вразливіший до його впливу, 
аніж дорослий.

— те, що стільникові телефони шкодять 
здоров’ю дітей, остаточно не доведено, але 
у нас є всі підстави вважати, що така загроза 
реальна, – заявляє професор вільям стюарт, 
голова національної ради великобританії із 
захисту від випромінювань, керівник експер-
тної групи “Мобільний зв’язок та здоров’я”. 

— уже є дослідження про вплив розмов 
по мобільному на роботу мозку, розвиток 
пухлини слухового нерва і захворювання 
вуха. і чим дитина менша, тим вища небез-
пека.

“тонкі кістки дитячого черепа гірше захи-
щають мозок від електромагнітних хвиль, – 
каже обласний дитячий нейрохірург іван 
Федорко. — нервова система в дитини ще 
розвивається, а мозок працює активніше, 
аніж у мами з татом, отже, сильніше реагує 
на випромінювання. клітини організму, що 
росте, у більшій мірі потрапляють під вплив 
несприятливих для здоров’я факторів”.

...керівник відділення біофізики брістоль-
ського онкологічного центру алан пріс на 
півгодини дав телефони дітям 10-11 років. 
у половини вони працювали в режимі розмо-
ви, в решти були вимкнені. а потім учений 
провів нейрофізіологічні тести. у тих, кому 
дісталися ввімкнені мобільники, усі реакції 
виявилися сповільненими. другий експери-
мент показав, що навіть після двохвилинної 
бесіди у підлітків 11-13 років змінюється біо-

електрична активність мозку. до норми вона 
повертається аж через дві години. а це озна-
чає, що в дитини змінюється настрій, вона 
гірше сприймає матеріал на уроці, якщо під 
час перерви розмовляла по стільниковому.

італійські медики після випадку з 13-річ-
ною дівчинкою з міста савона звертають ува-
гу на те, що надто сильне захоплення наби-
ранням текстових повідомлень (есемесками) 
може призвести до тендиніту – запалення 
сухожиль пальців. особливо високий ризик 

захворіти тендинітом у дітей та підлітків – 
вони дуже полюбляють есемески. скажімо, 
згадана італійська дівчинка примудрялася 
набирати за день не менше 100 повідомлень! 
за статистикою в італії 37 процентів дітей 
потерпає від “телефонозалежності”. окрім 
тендиніту, надмірне захоплення мобільним 
телефоном може призвести до роздратуван-
ня і перепадів настрою.

...звичайно, пояснити дитині, що мобілка, її 
улюблена іграшка і ознака дорослості, насправ-
ді дуже підступна річ в плані майбутнього 
здоров’я, непросто. але це з розряду тих життє-
вих наук, що й “не можна відчиняти незнайо-
мим людям двері”, “переходити дорогу на чер-
воне світло”. подібні знання ніколи не зайві.

на ЗаМітКу
► центр електромагнітної безпеки, що 

діє в росії, рекомендує обмежено користува-
тися мобілками дітям до 18 років.

► національна рада великобританії із 
захисту від випромінювань вважає, що вагіт-
ним і дітям до восьми років краще взагалі не 
користуватися мобільниками, а дітям 8-14 ро-
ків варто телефонувати лише при крайній 
необхідності.

► одна розмова не повинна тривати дов-
ше, ніж три хвилини, перерва між дзвінка-
ми – не менше 15 хвилин.

► знизити до мінімуму шкідливий вплив 
випромінення стільникового телефону до-
помагає “блю тус” – технологія безпровідни-
кового зв’язку, гарнітура “хендс фрі” (“вільні 
руки”). вони дозволяють не тримати телефон 
біля голови. віддаль 30-40 см від голови знижує 
інтенсивність випромінення в 100-150 разів.

за матеріалами газети “експрес”

Мобільний для дитини

► організм людини. кіль-
кість дихальних рухів, що здій-
снює людина протягом життя, 
становить близько 600 млн.

► якби можна було розтяг-
нути легені, загальна площа їх 
поверхні приблизно дорівнюва-
ла б площі тенісного корту.

► загальна довжина розга-
луженої сітки бронхів і бронхіол 
перевищує, ймовірно, 2400 км.

► Найкрупніші тварини. 
носороги та бегемоти – най-
більші сухопутні тварини після 
слонів. вага африканського бі-
лого носорога досягає 9т.

► раціон слона. слон з’їдає 
до 200 кг трави, гілок та іншого 
рослинного корму за день. Щод-
ня він випиває ще до 180 л води.

► Породи коней. існує по-
над 150 різних видів коней.

► Найбільший ведмідь. 
найбільші бурі ведмеді живуть 
на алясці. їхній ріст досягає 
2.5 м, а вага – 780 кг.

► Найменший ведмідь. 
найменший ведмідь – малайсь-
кий, що живе у вологих тропіч-
них лісах південно-східної азії. 
Його ріст усього 140 см, а вага – 
близько 27 кг.

► Найвище у світі дерево. 
це секвоя вічно зелена, що росте 
в національному парку секвой 
у каліфорнії, сша. її висота – 
112 м.

► Найстаріше живе дерево. 
вік однієї остистої сосни, що 
росте в каліфорнії, – 4700 років.

► Найбільший ліс. сибірська 
тайга займає територію в 17 млн. 
кв. км.

► Найяскравіша видима 
зоря. найяскравіша видима зоря 
на нічному небі – сиріус (собача 
зоря стародавніх єгиптян). проте 
вона розміщена порівняно близь-
ко (8,6 світлових років),тому її 
яскравість відносна.

Підготувала
Кир’яцька Юлія, 5-Б кл.

Напередодні Дня св. Валентина редакція газети “Ми!” вирішила роз-
питати в наших учителів про їхні історії кохання. Надіялися одержати 
багато цікавих романтичних розповідей. Але вчителі здебільшого відмо-
влялися ділитися своїми найсокровеннішими спогадами. Тому поки що 
пропонуємо увазі читачів тільки дві історії кохання.

ілик олег Михайлович
в молодості йому подобалося багато дівчат, але своє перше серйоз-

не кохання зустрів у 9-ому класі. це була красуня з 4-ої школи. а ось 
перше побачення було ще в 7-ому класі – романтична прогулянка 
біля річки під мостом у бабциному селі. 

свою дружину вперше побачив у нашій школі. познайомився 
з наталею в компанії друзів у “комуністичний суботник”. друг оле-
га Михайловича виявився її братом. Менше ніж через 2 роки олег і 
наталя одружилися і 4 лютого справили вже 23-ю річницю щасливо-
го подружнього життя.

Панькевич сергій Петрович
Його історія кохання почалася 17 липня 2004 року. він познайо-

мився з чудовою дівчиною танею в польщі на пляжі, відпочиваючи 
на озерах “Мазурах”. повернувшись на україну, жив більше у львові, 
а його дівчина у дрогобичі. протягом 3-ох років вони зустрічалися. 
він приїжджав до неї інколи на декілька днів, інколи на місяці. все 
було чудово, але таня вирішила поїхати в німеччину... 

надіємося, що для справжнього кохання державні кордони не 
зможуть стати перешкодою, і ми ще побачимо продовження цієї іс-
торії кохання.

Підготували Максимів оксана та Кравців руслана (9-Б кл.)

Це цікаво знати Історії кохання
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пройшло вже досить часу від початку 2007 року і є нові здо-
бутки, але спочатку підведемо результати тих спортивних подій, 
які відбувалися наприкінці минулого року. Ми вже писали про 
жІНоЧиЙ МІНІ-ФуТБоЛ до дня армії. нагадаємо вам, що пе-
реможцями турніру стала команда дівчат 9-а кл. у такому складі: 
бендик оксана, василюга Марта, артемко ірина, Хом’як наталя. 
рада колективу фізкультури провела також конкурс у номінаціях 
“кращий воротар” (учениця 8-а кл. Щомак наталя), “кращий 
захисник” (учениця 10-в кл. рудавська олеся), “кращий напад-
ник” (учениця 9-а кл. бендик оксана). дуже цікавим був турнір 
з МІНІ-ФуТБоЛу у СТарШІЙ ГруПІ (8-10 КЛ.) СереД ХЛоП-
ЦІВ. цього року ми започаткували колову систему турніру, по 
якій кожна команда зіграла з усіма суперниками. перемогу у тур-
нірі здобула команда 10-в кл., яка була представлена такими уч-
нями: Фрелик андрій (капітан), рапач ростислав, регей ярослав, 
Хлопецький павло, красник орест. ця команда була сильнішою 
в усіх показниках. кращим гравцем турніру став гравець 10-в кл. 
Фрелик андрій, який вирізнявся технікою тримання м’яча, кра-
сотою пасу та завершаючого удару. несподіванкою турніру став 
вдалий виступ команди 8-а кл., яка продемонструвала вражаючу 
командну гру, завдяки якій вона здолала всі команди і поступи-
лась лише 10-в кл., зайнявши іі місце. команда 8-а кл. виступи-
ла у такому складі: швед олег, яремінець назарій, Максимович 
олег, радчук олег, Мисів дмитро, паламарчук ігор. ііі місце і 
лише дві поразки здобула команда 9-б кл., яка виступала у такому 
складі: романюк Юрій, плоскодняк петро, карпин іван, крілик 
володимир, Чайка іван. не повезло цього разу учням 10-а кл., які 
посіли аж 5-ту сходинку в турнірній таблиці.

остаточна турнірна таБлиця.

першими цьогорічними міськими змаганнями, які проходили 
2, 3, 4 січня, був “різдвяний кубок” з МІНІ-ФуТБоЛу СереД 7-иХ 
КЛаСІВ. по жеребкуванню наша команда, яка виступала у такому 
складі: карпин денис (капітан), стецівка Микола, вікулов артур, 
особа олег, знак олег, сидоряк роман, Мацигін Мар’ян, коновський 
степан, потрапила до групи а (із командами зош №15, зош №8). 
наші хлопці досить легко обіграли ці дві команди і вийшли з першого 
місця з 3 очками переваги у другу групу, де були наступні команди: 
зош № 15, зош №16, гімназія. з цієї групи ми вийшли також пере-
можцями, хоча і поступились зош №16 з рахунком 3:4. вихід у групі 
з і місця звів нас у півфіналі з командою зош №9, якій ми, на жаль, 
поступились і здобули ііі місце. у фіналі команда зош №17 перемог-
ла зош № 9 по пенальті (7:6), а основний час закінчився з рахунком 
3:3, хоча після першого тайму зош №17 вигравала з рахунком 3:0.

вчителі фізкультури дякують учням 6-7 класів, які, незважаючи 
на канікули, прийшли і вдало виступили.

Фляга І. С., учитель фізкультури

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Місце
1 8-А 6:1 3:0 5:2 1:0 5:1 3:0 5:0 2:2 1:3 22 2
2 8-Б 1:6 3:0 0:2 0:6 0:4 2:1 0:4 2:3 0:4 6 8
3 8-В 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0 10
4 8-Г 2:5 2:0 3:0 0:1 2:3 0:0 3:0 0:1 0:1 10 6
5 9-А 0:1 6:0 3:0 1:0 0:5 2:1 2:0 1:0 0:0 19 4
6 9-Б 1:5 4:0 3:0 3:2 5:0 5:3 4:0 2:1 1:3 21 3
7 9-В 0:3 1:2 3:0 0:0 1:2 3:5 1:1 0:3 0:9 5 9
8 9-Г 0:5 4:0 3:0 0:3 0:2 0:4 1:1 4:8 0:3 7 7
9 10-А 2:2 3:2 3:0 1:0 0:1 1:2 3:0 8:4 2:7 16 5

10 10-В 3:1 4:0 3:0 1:0 0:0 3:1 9:0 3:0 7:2 25 1

Фінішувала традиційна шахова олімпіада 
до дня св. Миколая серед школярів дрого-
бича, стебника та трускавця. за словами ди-
ректора шахово-шашкового клубу “софія” 
петра Химина, у її фінальній частині взяли 
участь 53 учні. переможці визначилися 9-10 
груд ня у приміщенні центру душпастирс-
тва молоді сдЄ угкц (керівник о. василь 
гой).

у категорії 1-4 класи перемогу здобув 
олег назаров (зош №4), друге місце посів 
степан лебіщак (зош №15), третє – олег 
Маркович (зош №2). серед учнів 5-8 класів 

першим став андрій зелінко (зош № 2), 
другим – назар зрайло (зош №1), третім – 
тарас кравчук.

допомогу в проведенні шахової олім-
піади надали колектив вагонного депо 
“дрогобич” (начальник Микола косован), 
поліграфічна фірма “коло” (Микола по-
ходжай), мережа магазинів “ора” (орест 
скірко), господарський магазин “все для 
дому” (орест пруський), будівельна фір-
ма “роко” (роман когут), голова проводу 
міської організації кун, депутат районної 
ради тарас гентош, дрогобицьке відді-

лення банку “універсальний” (Юрій богу-
шевський).

за матеріалами газети “Галицька зоря”

наприкінці минулого року в івано-Франківську проходив пер-
ший відкритий чемпіонат з ушу. учасники змагань приїхали з усіх 
куточків нашої держави: києва, сум, броварів, Чернівців, дніпро-
петровська, донецька, вінниці. активну участь у чемпіонаті взяла 
команда із дрогобича у складі 16-ти спортсменів.

напевне, мало хто в нашій школі знає, що основу цієї команди 
складають учні саме другої школи. так, вероніка сенюх (6-в кл.) 
здобула в чемпіонаті три перших місця в розділі таолу – комплек-
си бойових вправ зі зброєю та без. Юрій дем’янчук (6-в кл.) тут 
здобув два третіх місця, Мар’ян Чапля (10-а кл.) і андрій Фегецин 
(4-а кл.) – по одному третьому місці. також необхідно відзначити 
богдана кучера (7-б кл.), богдана котика (7-б кл.), сергія анто-
нюка (6-в кл.), андрія Мицавку (10-а кл.) та дмитра присяжнюка  
(6-б кл.), які увійшли в десятку кращих спортсменів цих змагань.

разом із тренером оксаною сотрихіною команда дрогобича за 
підсумком зайнятих місць посіла ііі командне місце.

так тримати, бійці другої школи!

P.S. редакція газети “Ми!” просить наших спортсменів роз-
повісти про своє захоплення ушу на сторінках газети і надалі завж-
ди вчасно інформувати читачів про всі свої здобутки, бо, якби не 
публікації наталії пижик в газеті “вільне слово”, більшість із нас і 
не здогадувалися б про ваші успіхи.

Спортивне життя школи

Шахова олімпіада фінішувала,
нагороди вручені

Івано-Франківськ збирав 
бійців з ушу

П О С М І Х Н І Т ь С Я
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УВАГА – КОНКУРС!

уПІзНаЙ СВоГо ВЧиТеЛя
шановні читачі газети «Ми!»

Завершився і тур конкурсу
“упізнай свого вчителя”.

на жаль, повністю чи хоча б частково 
правильних відповідей було дуже мало. Щоб 
ви ще раз перевірили свої здогадки щодо 
фотографій, поміщених у минулому номері 
газети, друкуємо правильні відповіді.

Фото №1  –  ілик олег Михайлович , учи-
тель трудового навчання.

Фото №2  –  Живчин дарія осипівна, вчи-
тель зарубіжної літератури, заступник ди-
ректора.

Фото №3  –  ілик олег Михайлович, учи-
тель трудового навчання.

Фото №4  –  винарчик лідія Максимівна, 
вчитель фізики.

Фото №5  –  панькевич лариса іванівна, 
вчитель біології, директор школи.

Фото №6  –  Мурза орест іванович, учи-
тель музики.

Фото №7  –  Єршова ісанна григорівна, вчи-
тель німецької мови, заступник директора.

Фото №8  –  бутрий ольга григорівна, 
вчитель німецької мови.

Фото №9  –  качмарик ігор Мирославо-
вич, учитель української мови, головний ре-
дактор газети «Ми!»

Фото №10  –  Єршова ісанна григорівна, 
вчитель німецької мови, заступник директо-
ра.

Фото№11  –  Фляга іван степанович, учи-
тель фізкультури.

Фото №12  –  панькевич лариса іванівна, 
вчитель біології, директор школи.

Фото №13  –  Живчин дарія осипівна, 
вчитель зарубіжної літератури, заступник 
директора.

лише двоє учнів впізнали всіх учителів 
без винятку. вони й стали переможцями 
конкурсу. це:

Провозін ольга (11-а кл.) 
та Задорожна Марта (6-в кл.)
по десять правильних відповідей дали:
Касперська Мар’яна (7-а кл.) 
та романюк Юра (9-в кл.)
вони були нагороджені заохочувальни-

ми призами.
наші вітання переможцям!
будьте активнішими у продовженні кон-

курсу газети “Ми!” і здобувайте свої хоча й 
невеличкі, але заслужені призи.

листочки із підписами до фотографій, які 
ви бачите на цій сторінці можна вкидувати 
у поштову скриньку газети “Ми!” до 16 березня 
2007 року. Нагадуємо, що переможців чекають 
нагороди!

7

8

6

5

432

1

9 10
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☺  – петрусю, що ти робитимеш, якщо на 
тебе нападуть хулігани?

– я їх не боюся! я знаю дзюдо, карате, ай-
кідо та інші страшні слова.

☺  вихователька запитує:
–  скажи, ірочко, куди тече ріка?
–  у море.
–  а куди ж зайва вода з моря дівається?
–  риби випивають.

☺  Мама визирає у вікно і з жахом бачить, 
що сашко п’є воду з калюжі.

–  синку, не пий цієї води. у ній живе ба-
гато бактерій!

–  вже ні! я переїхав цю калюжу кілька 
разів своїм велосипедом.

☺  –  скажи, вовчику, іменник «штани» 
– це однина чи множина?

–  зверху – однина, а знизу – множина.

☺  розмова по телефону:
–  алло, Юля?
–  ні, її нема. Щось передати?
–  так, передайте їй п’ять гривень.

☺  –  тату, купи мені новий вінчестер, бо 
старий загнувся...

–  а чарівне слово?
–  от, і тут паролей понаставляли...

☺  –  синку, чого ти не їси? ти ж казав, що 
голодний, як вовк!

–  а де ти бачила, щоб вовки їли капусту?

☺  –  Що їдять їжаки?
–  кактуси!

☺  –  петрику, не чухай ніс виделкою!
–  а ложкою можна?

☺  –  галю, якщо ти не їстимеш каші, я 
покличу сірого вовчика!

–  Мамо, невже ти думаєш, що сірий вов-
чик їстиме цю кашу?

☺  в окропі варяться два яйця. одне каже 
іншому:

–  диви, ще тільки п’ять хвилин варимось, 
а вже які круті!..

☺  –  васю! тобі не заважає те, що ти лів-
ша?

–  ні. у кожної людини свої недоліки. от 
ти, наприклад, якою рукою цукор у чаї роз-
колочуєш?

–  правою!
–  от бачиш! а нормальні люди – ложеч-

кою!

☺  –  де ти, васильку, взяв квіти, які при-
ніс до школи?

–  на клумбі у дядька Миколи.
–  а дядько знає?
–  знає! він довго за мною гнався...

☺  Хлопчик звертається до продавця:
–  дайте мені, будь ласка, два кілограми кар-

топлі, тільки дрібної – щоб легше було нести...

☺  стоматолог сварить вовочку:
–  ну чого ти кричиш? я ще навіть не тор-

кнувся твоїх зубів!
–  так, але ви вже п’ять хвилин стоїте на 

моїй нозі!

☺ – Юрку, ти навіщо п’єш так багато води?
–  я з’їв яблуко.
–  ну то й що?
–  а помити його забув.

☻  “снігуронька дуже подобалась хлопцям із країни бе-
рендеїв”.

☻ “татаро-монголи робили набіги на радянський союз”.
☻  “з ополонки виглядали двоє смугастих шапочок. саме 

від них і було чути пронизливе волання”.
☻  “кожен член сім’ї мав начебто своє улюблене заняття. 

воно називалося у них талантом”.
☻  “клітини мають бабоподібну форму”.
☻  “ви повинні виділити із себе п’ятеро хлопчиків і дівча-

ток, які братимуть участь у суботнику”.
☻  “сидоров випусти із себе водень”.
☻  “а потім випереджуємо і біжимо позад нього”.
☻  “пиши письмово!”
☻  “зовні око вкрите бровами та віями”.
☻  “сніг пішов і упав”.

зібрала
Панасенко Ганна, 11-а кл.

задачки для маленьких розумників

Сміх продовжує життя

Кумедні висловлювання вчителів, 
учнів, уривки з творів

петрик біжить 
гуляти в місь-
кий парк. Йому 
назустріч йдуть 
люди з тваринка-
ми – чоловік, жін-
ка, дві дівчинки, 
хлопчик, песик, 
котик і півник. 
порахуйте, скіль-
ки ніг йдуть гуля-
ти в парк.

(Якщо ви не зуміли 
порахувати, шукайте 
відповідь на наступній 
сторінці)
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ВІТаЄМо
переможців ІІ туру предметних олімпіад

Прізвище, ім’я та 
по батькові учня Клас Міс-

це Предмет Вчитель, 
який підготував учня

захарія оксана 9-б
і Математика Хом’якевич в. в.
і німецька мова дяків о. М., Манзілевська у. і.
і англійська мова Модрицька о. Ю.

кравців руслана 9-б
іі біологія Михайлишин а. т.
ііі німецька мова гаврилюк і. і.

кетова наталія 11-б
ііі українська мова ярошович М. і.
ііі Хімія панчишак г. Є.
ііі німецька мова джура г. і.

Максимів оксана 9-б
іі біологія Михайлишин а. т.
ііі економіка буга н. л.

стецко ольга 11-б
іі географія коваль л. п.
іі німецька мова дячок г. о., джура г. і.

кобилецька оксана 8-в
ііі Хімія панчишак г. Є.
ііі німецька мова бутрий о. г.

денис ольга 10-в і Християнська етика дешева о. г.
зелінко андрій 8-б іі Математика Чугаєва г. і.
рапач ростислав 10-в ііі Математика Хом’якевич в. в.
приріз Марта 8-а іі біологія Михайлишин а. т.
Маліш Христина 9-а ііі біологія Михайлишин а. т.
рахель ольга 7-б ііі українська мова тезбір с. о.
роговик Марта 7-б ііі українська мова тезбір с. о.
пляцко олена 9-б іі Фізика гаврилюк л. М.
кочерєва Юлія 9-в ііі Фізика винарчик л. М.
Чайка іван 9-б іі історія турмис л. і.
буга андрій 9-б іі економіка буга н. л.
регей ярослав 10-в іі економіка буга н. л.
рєпіна яніна 11-б іі економіка буга н. л.
Федорчук галина 10-б ііі географія буга н. л.
савчишин віта 10-б ііі правознавство снайчук н. т.
заверач наталія 10-в іі трудове навчання тиміш н. і.
провозін ольга 11-а ііі трудове навчання кулиняк н. п.
Миколайський назарій 10-а ііі трудове навчання ілик о. М.
кир’яцький олександр 10-в ііі інформатика Хлопик р. з.
Мацкевич Юлія 7-б ііі Фізика бурий а. р.
урдей наталія 8-в і німецька мова капіца т. і.
Мацигін анастасія 10-б і німецька мова гаврилюк і. і.
Мосевич анастасія 11-б і німецька мова бутрий о. г.
бащук уляна 8-б іі німецька мова Михайлишин Ю. с.
Мороз уляна 9-б іі німецька мова гаврилюк і. і.
дорошевич ольга 9-б іі німецька мова дяків о. М.
пілько зоряна 10-б іі німецька мова гаврилюк і. і.
рудавська олеся 10-б іі німецька мова джура г. і., семенишин д. в.
новікова вікторія 8-б ііі німецька мова Михайлишин Ю. с.
дуб Мар’яна 8-в ііі німецька мова джура г. і.
колесник назарій 9-в ііі німецька мова Хемич о. Ю.
дума Марта 10-б ііі німецька мова гаврилюк і. і.

Сміх 
продовжує життя

Відповідь на задачку, поміщену на попередній сторінці: в парк ідуть гуляти дві 
ноги – хлопчика петрика, а всі інші ноги та лапи йдуть йому назустріч, тобто повер-
таються з парку.


