
НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

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

К. Ушинський

ВИДАННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2
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КОРДОНІ – 2011

23 лютого у 
рамках шкіль-
ного прес-клубу 
(керівник Ігор 
К а ч м а р и к ) 
відбулася зустріч 
з представниками 
У к р а ї н с ь к о г о 
Католицького 
Університету з 
міста Львова.

Особливе зацікав-
лення у старшоклас-
ників викликала роз-
повідь колишнього 
випускника нашої 
школи, президента 
Інституту релігії та 
суспільства, віце-
ректора з питань призначення та місії Українського Католицького 
Університету Мирослава Мариновича.

Презентуючи УКУ, старшокласникам розповіли про основні 
навчальні програми, а також і про магістерські, куди можуть вступати 
студенти після четвертого курсу з інших українських університетів.

В УКУ опановують богослов’я, історію, соціальну педагогіку 
та журналістику. Можна також додатково вивчати біоетику, 
психологічне консультування, некомерційний маркетинг, управління 
неприбутковими організаціями, менеджмент та адміністрування. 
Щоліта в університеті відбуваються літні школи. Тут можна освоїти 
англійську, італійську та німецьку мови, богослов’я, філософію та 
іконопис.

На завершення зустрічі гості відповіли на численні запитання 
школярів.

МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ 
ЗНОВУ ПОБУВАВ 
У РІДНІЙ ШКОЛІ

 

 

   

 

  

  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 Нашу газету можна також читати в Інтернеті 
на сайті другої школи за адресою www.dr-school2.at.ua
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Уже досить віддалений від на-
ших днів 2008 рік став особливим 
роком в історії другої школи, в її 
подальшому розвитку на міжна-
родному рівні. Саме в цьому році 
нашій школі вперше випала нагода 
презентувати Україну  в Німеччині 
в місті Герсгайм ( Заарлянд ) під час 
тижня Європи у проекті « Зустріч 
на кордоні ». З того часу учні нашої 
школи є постійними учасниками 

найрізноманітніших 
проектів,  які об´єднані,  
проте,  спільною метою – 
навчання і розвиток 
для майбутнього, в ім´я 
прийдешніх поколінь.

Так, уже другий 
рік поспіль учні 
нашої школи (а на 
цей раз їх було аж 18) 
стали учасниками 
міжнародного “три-
національного проекту” 

« Різдво в Європі ». Одна справа дізнаватися про традиції цього величного 
свята у різних країнах світу зі сторінок підручника або з екрана телевізора і 
зовсім інша, коли ти маєш можливість споглядати все дійство на власні очі.

Проте завданням нашої групи  було не лише довідатися про 
святкування Різдва у Польщі і Німеччині, а й достойно представити 
українські різдвяні традиції, з чим ми справились на відмінно.

(закінчення на 3 стор.)

Різдво у колі друзів
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Актори шкільного театру «Зорина» Оля Лазорко (6-А), Владис-
лав Кльок (5-Б) та Софія Саган (6-А)(керівники – Йосиф Карпін 
та Ігор Качмарик) в інсценізації байки Леоніда Глібова «Лисиця і 
Ховрах».

Міський конкурс інсценізацій, 
присвячений 185-річчю 

з Дня народження Леоніда Глібова

Із виставою за п’єсою Юрія Щербака 
«Стіна» в гостях у старшокласників 
побували актори народного театру 
імені Лесі Українки. Сценічну версію 
та постановку здійснили Алла та 

Віталій Мельничуки.
У ролях: Тарас Шевченко – Іван Сех;

Варвара Рєпніна – Олеся Возняк;
Мати Рєпніної – Анна Шмигельська;

Ганна Закревська – Галина Баран;
Язиков – Віктор Власенко.

Костюми учасників вертепу, виконання колядок у супроводі живої 
української музики, різдвяне дійство справили на всіх присутніх таке 
враження, що вони аплодували нам стоячи, дехто навіть зі сльозами 
на очах. А українські вареники вже давно стали улюбленою стравою 
учасників усіх проектів. Добре смакували також і кутя з узваром.

Але  найбільше  сподобалася всім та атмосфера, яка панувала в 
екологічному центрі Spohns Haus і скрізь, де побували учасники проекту. 
Відчуття наближення Різдва Христового заполонило не лише вулиці 
міст, ярмарки, помешкання, а й наші серця. З цим теплом і з новими 
враженнями повернулись ми в Україну, щоб належно приготуватися 
до свого «українського» Різдва.

Юлія Михайлишин, 
учитель німецької мови, учасниця поїздки

Різдво у колі друзів
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22 лютого в актовому залі нашої школи другий рік поспіль відбувся 
конкурс «Хочу стати зіркою». Метою проведення такого дійства є 

виявлення талановитих, обдарованих і 
творчих особистостей. Учасниками стали 
учні 5-7 класів.

Кожен переможець конкурсу отримав 
приз–зірку, що стала символом їхнього обда-
рування у певній номінації. Зірки у номінації 
«Кращий вокал» отримали Ільків Марта (7-В), 
Сабат Соломія і Василишин Наталя (6-Б), та 
Гринів Марічка (5-Б). У номінації «Художнє 
читання» найвищу нагороду-зірку здобула 
Малиш Катя (7-В). У номінації «Акторське 
мистецтво» володарями зірок стали Саган 
Софія(6-А) та Гнатик Артур (7-А).

 Наталія Романів, 
педагог-організатор

ХОЧУ СТАТИ ЗІРКОЮ

Цьогорічні володарі зірок: Цьогорічні володарі зірок: 
Малиш Катерина, Василишин Наталя, Ільків Марта, Сабат Соломія і Гринів МарічкаМалиш Катерина, Василишин Наталя, Ільків Марта, Сабат Соломія і Гринів Марічка
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ЮНІ АКТОРИ 
   5-Б класу         6-А класу

Ведучі свята 
Христина Косован та Владислав Ліщинський
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На відкритому уроці англійської мови на 
тему «Сім’я. Зовнішній вигляд членів сім’ї», який 
провела Наталія Андріївна Романів, високий 
рівень володіння іноземною мовою продемон-
стрували учні 2 -Б класу. Урок був насичений 
піснями, віршами, цікавими руханками, які 
так полюбляють діти. Учні захищали перші в 
їхньому житті проекти англійською мовою.

НАШІ ДРУГОКЛАСНИКИ УЖЕ ДОБРЕ ВОЛОДІЮТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

У конкурсі читців, присвяченому пам’яті героїв Крут, який про-
водився відділом сім’ї молоді та туризму Дрогобицької міської ради, 
учні другої школи Олексій Мосевич (10-Б) та Галинка Іванишин (2-Б) 
здобули відповідно перше та друге місця.

Олексій Мосевич з поемою Тараса Шевченка «Кавказ» виборов по-
чесне друге місце і на міському конкурсі читців поезії, присвяченому 
198-ій річниці з дня народження Кобзаря. 

Наші найщиріші вітання!
Ігор Качмарик, учитель української мови

Перемоги юних читців поезії

Усний журнал для учнів 
дев’ятих класів 

«Ісповідник віри», 
присвячений 120-річчю 

із дня народження Кардинала 
Йосифа Сліпого 

(керівники – Ірина Фіголь 
та Олександра Дешева)
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Усі ми любимо поекспериментувати, 
пізнавати щось нове, захоплююче та 
цікаве. Ось і тепер вчителі англійської 
мови та хімії разом з учнями 8-Б класу 
вирішили провести незвичайний урок 
«Подорож кораблем в океан Речовин», 
використовуючи свої знання за темами 
«Подорож» (англійська мова) та «Осно-
вні класи неорганічних сполук» (хімія).

На нашу думку, бінарні уроки допо-
магають дітям не тільки збільшувати 
свій лексичний запас, вміння володіти 
граматичними структурами чи мати 
досконалі знання за конкретною темою 
з певних дисциплін. Вони розширюють 
світогляд учнів на межі двох предметів, 
удосконалюють їхнє логічне мислення 
та творчу уяву.

Усі учні 8-Б класу були пасажи-
рами експериментального корабля 
«Класифікатор», на борту якого було 
п’ять кают. Кожна група («каюта») ви-
конувала конкретні завдання з хімії, 
подорожуючи від острова до остро-
ва («Основи», «Оксиди», «Кислоти», 
«Солі»), демонструвала досліди, давала 
визначення багатьох хімічних термі-
нів. Перед цією нелегкою мандрівкою 
до Великої Британії учні пакували у 
свої валізи слова англійською мовою, 
що стосувалися теми «Подорож ко-
раблем», повторювали граматичний 
матеріал.

Вся робота на уроці супроводжува-
лася використанням мультимедійної 
дошки, карти Великої Британії, му-
зичного супроводу. А наприкінці учні 

заспівали відому пісню групи «The 
Beatles» - «Yellow submarine».

Хочемо особливо відзначити найак-
тивніших учнів даного уроку: Лаврика 
Богдана («Капітан»), Кобільник Тетяну 
(«Юнга»), які продемонстрували усім 
своє гарне володіння англійською мо-
вою; Веселу Ліліану, Бандуру Галину 
(за чудовий показ дослідів з хімії); 
Мартишин Марту (за професійне ху-
дожнє оформлення допоміжних засо-
бів), а також всіх учнів 8-Б класу, які 
сміливо погодилися піти разом з нами 
на такий незвичайний експеримент. 

Заблоцька Н.Ю., 
вчитель англійської мови,

Панчишак Г.Є., 
вчитель хімії 

«ПОДОРОЖ В ОКЕАН РЕЧОВИН»
(бінарний урок «Англійська мова - хімія» у 8-Б класі)
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У рамках проекту «Мандруємо Україною» 1 березня у 2-Б класі від-
бувся урок - майстер-клас «Українські обереги». Діти здійснили ман-
дрівку у світ українських традицій та обрядів, дізналися багато нового 
та цікавого про історичне минуле нашого народу. Спільно з батьками 
та вчителями другокласники виготовляли українські обереги. Особливо 
захоплюючим був процес виготовлення ляльки-мотанки. Адже це перша 
лялька, виготовлена власними руками; не лише іграшка, а й оберіг від 
нещасть та злих сил. Кожен намагався взяти активну участь у оздобленні 
українського костюму. Якою радістю сповнилися дитячі очі, коли ляльку 
було виготовлено. У класі тепер створено виставку учнівських робіт.

Тож пам’ятаймо та бережімо традиції та обряди українського народу.
Тетяна Гоцій, керівник 2-Б класу 

Українські обереги у 2-Б класі
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Конкурсно-розважальне шоу, яке традиційно проводиться у нашій школі до Дня закоханих, особливо очікували 
старшокласники. Ось і цього року глядачів порадували виступи учнів 10-11 класів. Участь у святі взяли чотири пари. 
Кожна пара отримала своє звання. Козловський Дмитро і Рекшинська Наталя – «Найромантичніша пара», Волошин 
Володимир і Романишин Марта - «Найзакоханіша пара», Гнатишин Олег та Мельнікова Наталя – «Найоригінальніша 
пара», і вони ж отримали приз глядацьких симпатій. 

«Валентиною і Валентином» 2012 року стали Стефко Лілія і Бейзик Роман.
Наталія Романів, педагог-організатор
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Світлини Романа Хлопика
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Àíòîíîâà Ë³ÿ 
(2-À êëàñ)

Де тут правда, а де ні? 
(вірш-небилиця)

Випав сніг серед літа,
Взимку виросли квіти,
Кущ цукерками вкрився,
Пташка об місяць спалила крильця.
Танцювало слоненя
Розміром, як мавпеня.
Сонце світить із зірками.
Діти не знають імені мами.
Учень робить задачу не так.
Хата каже слово «мак».
А тепер скажіть мені,
де тут правда, а де ні?

Тепер гарний наш сад….

Тепер гарний наш сад,
Метелик вдягає барвистий наряд.
Чути «кряк» каченят,
Батько вчить літати пташат.
Зайчики крокують на парад…
Милує природа око моє.
Захоплююсь тим, що вона така є!

Ìîñåâè÷ Îëåêñ³é 
(10-Á êëàñ)

Весна

Іде вона! Вона!!! Вона!!! Страшна?
Чи ні? Чи золота?

Не золота і не страшна,
А молода іде Весна.
Прекрасна дівчина, красуня.
Не зріла жінка, не манюня,
А чисто юна, молода...
Десятикласниця Весна?
Та ні, я б дав сімнадцять років...
Одразу після перших кроків
Розтанув сніг, стопився лід,
В природі зав’язався плід.
Вода тече, снігу немає,
Розумний люд уже співає.
Танцюють діти і батьки,
Родини цілі і дядьки.
Прийшла Весна! Радійте, друзі!
Вже сонце йде по виднокрузі
І своє тепло розсилає,
Людей усіх щедро вітає.
Весна торкнулася барлогу,
І після довгого прологу
Встає ведмідь, ще позіхає
І ліжко своє застеляє.
Зайчата шубки одягають,
Нові, сіренькі. І співають
Пташки, що знову прилетіли,
Бо дівчину зустріть хотіли.
Весна дарує усім щастя,
Вирощує зелене листя.
Весна красна - пора кохання,
Любові, здійснення бажання…

Моя сестра Анастасія 
(акровірш)

Моя сестра Анастасія.
Огненні зерна вона сіє,
Своєю мудрістю втішає.
Етично дуже поважає
Всіх злопців і дівчат планетИ
і знає, що таке сонети.
Чому вона така велична?

А це тому, що екзотичну
Німецьку мову вона знає.
Англійську теж добре вивчає,
Стипендію солідну має
Та ще й працює, не дрімає.
Анастасія краща за усіх!
Співає, грає, а про її сміх
І усмішку чаруючу, і вдачу
Я розкажу, як знов її побачу!!!

Учителю, якби не ти... 

Учителю, якби не ти,
То ми б не жили, а були,
Ми б існували, наче тінь.
Ви - проводири поколінь!
Учителі, для вас ми всі,
Неначе квіти навесні.
Ви нас старанно поливайте, 
Знання у голови вкладайте.
Без вас нікуди не піти,
Ви нас ведете у світи.
За роком - рік, за класом - клас
Ви обробляєте алмаз.
Коли ж він стане діамант - 

Відкриється новий талант,
То ви зрадієте тоді…
І сльози щастя на лиці,
І краплі гордості в душі...

Alex Mossewytsh
Вірші Олексія шукайте на його 

блогах за адресами:
www.regosso.blogspot.com

www.myworrks.blogspot.com

 Í³ìèëîâè÷ 
Â³òàë³íà (8-Ã êëàñ)

Тихо ходить осінь

Коло мої хати
Ходить тихо осінь…
Може вона бідна
і щось в мене просить?
Осінні тумани
Щедро дарувала,
Частими дощами
Землю напувала.

Щоб родило жито
І пшениця всюди,
Щоб раділи наші
Працьовиті люди.

З колосків сплітала
Золоті куделі,
Щоб діти зростали
Добрі і веселі.

Своїми дарами
Щедра та багата,
овочів та фруктів
повна наша хата.

Коло мої хати
Тихо ходить осінь,
Все дає нам щедро -
Нічого не просить.

З думкою про Бога

Спатоньки лягаю, 
Рученьки складаю,
Матір Божу і Ісуса
Про любов благаю.

Кожен день до школи
Стелиться дорога.
Я іду до школи 
З думкою про Бога.

Щоб в тяжку годину
Уберіг родину:
Татуся, мамусю, дідуся, бабусю,
братика малого, і мене - дитину.

Пам’ятайте, діти,
Що завжди до Бога
Добра й милосердна
нас веде дорога.

* * *
Вишила сорочку
матуся для мене - 
Кетяги калини
й листячко зелене.

Одягну сорочку,
Сплетений віночок - 
Гарно любо буде, 
піду у таночок.

У таночок піду,
Розквітають квіти,
І берізки низько
Стелять мені віти.

Ñåíþõ Àë³íà 
(5-Á êëàñ)

Надходить нічка

За полями, за горами,
Понад бистрими ріками
Вітер тихо повіва.
Пісня ніжна гаями лунає,
Місяця вже закликає.
І сон прийти не бариться,
А до дітей чимдуж спішиться.
Мама дитину колихає,
І маля на руках засинає.
Сон милий дитині сниться,
І нічого вона не боїться.
Це нічка надходить,
Чари свої наводить.

КОЛИ В ДУШІ НАРОДЖУЄТЬСЯ СЛОВО...



11№ 43 – квітень 2012 

З 22 по 24 березня 2012 року у містах Львові та Жешуві ( Польща) 
проходила шоста міжнародна конференція освітян України, Німеч-
чини і Польщі. Учасниками конференції були керівники відділів 
освіти, директори шкіл, учителі цих країн. Вперше були розширені 
рамки проведення міжнародної конференції: її учасниками стали 
освітяни Львівщини.

Як зазначалось у привітальному слові одного з організаторів пе-
дагогічного форуму пана Ганса Боллінгера, співпраця з Україною 
почалась із налагодження партнерських зв´язків саме із Дрогобицькою 
спеціалізованою школою 1-3 ступенів №2.

Учасники конференції обмінялися досвідом роботи. З презента-
цією участі Дрогобицької спеціалізованої школи №2 у міжнародних 
проектах виступила директор школи Панькевич Л.І. Великий успіх в 
учасників конференції викликала концертна програма, в якій взяли 
участь учителі музики Орест Мурза і Андрій Пінчак.

Міжнародна конференція освітянМіжнародна конференція освітян

Відвідини українською делегацією археологічного музею під 
відкритим небом «Карпатська Троя» біля польського міста Ясло

Співорганізатори конференції Роман Шиян – директор Львівського 
обласного інституту післядипломної освіти (перший зліва) та 
Ганс Боллінґер – директор екологічного центру міста Ґерсґайм 
(Німеччина) із дрогобицькими освітянами

Із заслуженим артистом України Олегом Кульчицьким

У залі засідань в Маршальському Управлінні 
міста Жешува



12 № 43 – квітень 2012 

 «Ми прийшли до школи малюками. Радо вчителі вітали нас». 
Хвилювались ми і наші мами, коли вперше завітали у наш клас. Тут 
у нас з’явились вірні друзі. Ми вчимося, трудимось гуртом. Часто 
у тіснім дитячім крузі ми читаємо і мріємо разом. Любимо ще й 
біля школи погуляти, в різні ігри вже навчились грати, знаємо, 
що один одному потрібно помагати. Хочемо здоровими зрости, 
щоб не хвилювалися батьки. А недавно (не повірите!) два рази 
на великій сцені виступали! Вірші залюбки декламували, пісеньки 
охоче всі співали та з батьками заколядували. І до нас у гості 
завітав сам наш чудотворець Миколай! Ох, було веселощів і сміху, 
нам на радість, а дорослим на потіху, коли подарунки загубились, 
і тому ми з чортиками бились... Потім, як годиться, довелось усім 
мириться й подаруночками поділитись та продовжувати веселитись. 

А іще на святі нас почастували й пампушками, і кутею, й пирогами. 
В залі на підлозі було сіно. ( Ми на ньому трішки подуріли, квокали 
і кокали, й стрибали, щоби кури гарні яйця мали!) На сокиру клали 
свої ніжки, щоб могли ходить сто років пішки! Ланцюгом обвили 
ноги столу, часничок й горішки по кутах розклали, щоб у мирі та в 
здоров’ї всі зростали! На прощання ми усім повіншували, зерном-
пашницею усіх та й позасівали... « Сію, вію, посіваю, з Новим роком 
Вас вітаю! Щоб було у Вас і в стіжку, і в мішку, і в коморі, і в оборі, 
в ложці, в мисці, ще й в колисці. Мир цьому дому в році новому! У 
щасливій вашій хаті, щоб Ви всі були багаті, щоб були у всій оселі 
і щасливі, і веселі!» 

 Враження учнів 1-Б класу зібрала і заримувала 
Ольга Чайківська – класна мама 

ЗНАЙОМТЕСЬ! МИ – 1-Б!

Цікаво й змістовно пройшла презентація проекту «Дивосвіт» у 3-В 
класі. Цей проект охоплював чотири категорії «Сонце», «Повітря», 
«Вода», «Зорі». На презентацію запросили батьків та учнів третіх класів.

Діти з усією відповідальністю працювали над проектом. Кожен 
учень обирав тему за своїм  уподобанням. Протягом місяця школярі 
збирали наукову інформацію, цікаві повідомлення, прислів’я, загадки 
до однієї із обраних тем. Вони дослідили, що людина – частина 

природи і без неї не може існувати. Адже сонце – джерело світла і 
тепла. Повітря необхідне для життя. Вода – джерело життя рослин, 
тварин, людей. Зорі – небесні світила, які вказують шлях подорожнім. 

У своїй групі школярі складали казки, малювали малюнки, 
розігрували сценки та розучували пісні. Саме так дитина розкривається 
як особистість, саме так кожен може розкрити свій творчий потенціал 
та досягти своєї мети.

Орися Флюнт, керівник 3-В класу   

«Дивосвіт» у 3-В класі
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Заняття за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» для учнів 9-В класу – класний керівник Процикевич Г.Л.

Семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи та соціальних педагогів 
міст Дрогобича і Стебника «Презентація інформаційно-консультативного центру 

соціально-правової підготовки для учнів з питань протидії торгівлі людьми»

Тренінгове заняття із заступниками директорів та соціальними педагогами «Торгівля людьми як порушення прав 
людини» - соціальний педагог Живчин С.В.

Заочна подорож у світ емігранта для учасників кваліфікаційної 
програми «Sprachdiplom» - учитель християнської етики Дешева О.Г.
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Веселі миті карнавалу
22-23 лютого в актовому залі школи пройшов щорічний карнавал для учнів молодших класів, які поглиблено вивчають німецьку мову
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Вирішили дослідити цю тему і учні 3-Б класу, розпочавши роботу 
над пізнавальним проектом «Здорово бути здоровим». Оскільки 2012 
рік в Україні оголошено роком спорту та здорового способу життя, 
тема проекту виявилася дуже актуальною і цікавою. 

Діти розучували фізхвилинки, складали правильний режим дня 
третьокласника, давали поради щодо здорового харчування, вивчали 
правила гігієни, випускали книжечки-порадники, стіннівки,  знайо-
милися з видатними українськими спортсменами та їх досягненнями. 
Цікавою і повчальною була зустріч із шкільним лікарем-стоматологом 
Христиною Львівною Хмелєвською, яка навчила правильно доглядати за 
зубами та вибирати засоби гігієни. Викликала інтерес і зустріч з мамою 
однокласників лікарем-фтизіатром Рудик С.С., яка продемонструвала 
фільм і розповіла про захворювання на туберкульоз.

Учні працювали у чотирьох групах. Група «Здоровчик» доводила, 
що загартування, міцний сон та дотримання правил гігієни – запо-
рука здоров’я. Команда «Вітамінка» збирала інформацію про корисні 
продукти, багаті вітамінами, ділилася рецептами поживних страв та 
напитків. Група «Стрибунець» доводила, що здоров’я – це рух, фізкуль-

тура і спорт, ігри на свіжому повітрі та 
активний відпочинок. Діти розучували 
цікаві ігри, фізхвилинки, руханки, 
танцювальні вправи. Та найбільше 
піднімала бадьорий настрій команда 
«Веселун». Гуморески, смішне відео, 
весела зарядка викликали щирий сміх, 
а значить – здоров’я. 

Захист проекту «Здорово бути здо-
ровим» став яскравою кульмінацією 
нашої роботи. «Живі» вітаміни, діти-
лікарі, спортсмени та веселі клоуни, ра-
зом з героями мультфільмів, піснями, 
іграми і руханками переконали усіх 
присутніх у залі, що, справді, здорово 
бути здоровим!

 Уляна Ільчишин , 
керівник 3-Б класу

Çäîðîâî áóòè çäîðîâèì!

Що таке здоров’я? Чи модно бути здоровим? Що означає піклуватися про здоров’я і вести здоровий спосіб життя? Від-
повіді на ці запитання люди шукають все своє життя. Адже всім відомо, що здоров’я – найдорожчий скарб.
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Захід сонця… Останні промінці зни-
кають у темряві. При ввімкненому бра 
Кейт розглядала старенькі фото, на яких 
вона, ще зовсім юна Катя, обнімає та цілує 
батьків. Сльози котилися по обличчю. 
Спогади повільно та болісно шматували 
її серце. Кейт важко схлипнула, зробила 
ковток гарячого зеленого чаю і заснула...

 Вранці вона вирушила на кладовище, 
де поховані її батьки. На могили поклала 
двадцять червоних троянд, запалила 
свічки, впала навколішки і молилась, 
плакала та божеволіла від розпачу... А 
навколо не було ні душі, лише вітер чув 
її сповідь...

 Усе почалося з дитинства Каті. Вона 
жила не в багатій сім’ї, але батьки нама-
галися дати їй усе найкраще, що тільки 
могли. Та дівчинці все одно було цього 
замало. Її подругам привозили ляльок із 
Америки, а вона не мала що показати. 
Батьки хоч і хотіли б їй купити іграшки, 
та не було де. Катруся ж не розуміла, чому 
в неї нема красивих забавок і вередувала. 
Мама так любила маленьку дівчинку, 
що продала свої найкращі прикраси, 
щоб тільки дитина була щаслива. Та, як 
не дивно, Катя не оцінила цей вчинок, 
і через деякий час у неї з’явилися нові 
захцянки.

 Пройшло десять років, і Каті вже 
п’ятнадцять.Тепер їй не потрібні біль-
ше ні ляльки, завбільшки з нею саму, ні 
пухнасті медведики, ні дитячий посуд... 
Нічого цього більше вона не бажала, а на 
гори іграшок у своїй кімнаті Катя спо-
глядала із презирством. Тепер вона хотіла 
одяг, але такий, який би був тільки у неї. 
Її бідолашні батьки вже ходили «голі, 
босі», не доїдали, а все старалися для 
своєї маленької дівчинки. Вони думали, 
що на старість Катя віддячить їм за все.

 Але ця маленька принцеса з часом 
перетворювалася на вередливу, розпе-
щену дівчину, яка думала тільки про 
себе. Вона цуралася рідного дому, країни 
і хотіла виїхати туди, звідки ще в часи її 
дитинства привозили «мрії» - в Америку. 

Катя цілеспрямовано йшла до своєї мети, 
принаймні вона так вважала. Дівчина 
годинами проводила час біля дзеркала, 
приміряючи найкращий одяг і прикра-
си, наводячи красу. Принцеса чекала 
свого американського принца… Батьки 
ж, засліплені любов’ю до своєї дочки, не 
помічали цього.

 І ось коли їй виповнилося двадцять – 
мрія здійснилася. Катя познайомилась 
із заможним американцем, вийшла за 
нього заміж та виїхала жити в далечінь. 
Катрині батьки спочатку теж не тямили 
себе від щастя, проте час ішов, а дочка не 
давалася чути.

 Кейт уже народила хлопчика і через 
два роки дівчинку. Її дітвора не знала рід-
ної мови, не знала бабусі й дідуся. Мати 
ніколи не співала їм наших колисанок, 
не пекла пампушків та не готувала борщ. 
Про якісь звичаї та традиції мова взагалі 
не заходила. Кейт стала справжньою 
американкою...

Та час летить швидко, чоловік несподі-
вано помер, діти виросли, палац спорож-
нів, а душа чогось прагнула...Спочатку 
Кейт майже не помічала цієї спраги, але 
потім її почало щось так дусити, що вона 
вирішила поїхати провідати батьків.

 Серпневим ранком стояла Кейт біля 
своєї хатини та відчиняла хвіртку... Двір 
був занедбаний. Речі лежали на голій, си-
рій, не доглянутій ніким землі. Стареньку 
лавку, певно, вже багато разів обмивав 
дощ, змиваючи фарбу і руйнуючи дошки. 
Кейт ходила від одного кутка в інший, 
шукаючи батьків, та замість них до неї 
вийшла сусідка і спитала, хто вона. Після 
того, як Кейт відповіла, що тут мають 
жити її батьки, старенька бабуся сказала: 
«Ти запізнилася, вони вже не з нами».

 Кейт розплакалась, як мала дитина, 
і попросила розповісти сусідку про те, 
як вони жили. Розповідь надзвичайно 
вразила її... У той час, коли в неї було 
все, батьки не мали що до рота покласти, 
вдягались у лахміття і тяжко, дуже тяжко 

працювали, щоб вижити. Та не витримали 
і злягли. Коли почалися холоди, хату не 
було чим обігріти, от і мерзли. А коли 
двоє захворіли на запалення легень, не 
було кому за ними доглянути. Добрі люди 
домомагали чим могли, але не було рідної 
людини поруч, яка б хоча перед смертю 
подала склянку води... Розказала сусідка 
і про те, як вони Катю свою шукали, як 
внуків хотіли побачити...

 Кейт сиділа і не могла в усе це пові-
рити, і хоч як їй важко не було, та вона 
вирішила зайти в дім, поглянути як там... 
Жіночка побачила свої ще іграшки, ті, 
через які її батьки шкодували собі все, 
навіть їжу. А в маленькому креденсі зна-
йшла світлини...

 Від докорів совісті Кейт хотіла вирва-
ти своє серце, щоб воно так не боліло... 
На другий день ранком Кейт прийшла 
на кладовище і принесла з собою 20 
червоних троянд - вдячність за 20 років, 
прожитих разом. Вперше за своє життя 
вона була справжньою, вона була собою. 
Гарячі сльози тихо падали по обличчі, 
а її уста шепотіли: «Пробачте, благаю, 
пробачте!»

 Вітер розгулював між могилами і ви-
свистував свої пісні...

 Весна... Надворі вже тепло. Глибоко вдихнувши, відчуваєш 
цей терпкий аромат початку чогось нового. Як цей запах мене 
п’янить! І непомітні сонячні промінці лоскочуть обличчя, а 
вітер ніжно грається з волоссям...Тут, на лавочці, під вітами 
дерев, я – в раю. Хочеться, щоб ці хвилини тривали вічність. Але 
попри все довкола мене вирує життя – вічний гамір людей. Я 
нічого не бачу, але усією свою сутністю відчуваю кожен крок… 
І можу сказати, хто пройшов повз мене. В цю мить швидко 
прошмигнули дитячі ніжки в легкому взутті. А тепер повільно, 
наче пливе, впенено крокує дівчина на високих підборах. Що 
це? Хтось спіткнувся...хмм..таке важке взуття, залізні вставки.., 
напевно, неформал у Dr. Martens. Десь вдалині чується ков-
зання по землі – це віртуоз на роликах. Ох, які ж він піруети 

робить! Ці легкі помахи… А тепер впевнений виклик долі: на 
великій швидкості...ривок – стрибок, і влучне приземлення.

 .Зненацька мене заскочив дощ… Та я хотіла залишитись. Спо-
чатку музика водяних крапель була тихою, спокійною, але кожен 
удар по землі пришвидшував темп. Ось вже чути крики грому, а 
хмари, знесилившись, починають відпускати на волю краплини, 
і ніби натиснувши кнопку «Старт», струмені води полилися з не-
бес. Ця ніжна гамка раптово перетворилась в одну із пісень групи 
Manowar. Ноти важкого металу заполонили вулиці і моє серце.

 Пройшло трохи часу, і гроза починає вщухати. Уже так 
свіжо, надворі починають з’являтися люди. Лише я далі сиджу 
на лавці, промокла під дощем, чекаючи нового шуму і нових 
відчуттів...

 Іноземка

Світ без примарних картин
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 Ранок... Встаючи з ліжка, Мері обе-
режно обминає дзеркало, бо в неї є 
нездоланна фобія – побачити себе 
некрасивою, тобто ненафарбованою. 
Вмивши обличчя, дівчина, не підні-

маючи очей, рукою наносить на лице 
перший шар тоналки, потім другий, 
вії малює чорною густою тушшю, під-
водить олівцем, щоб увиразнити свій 
погляд. І лише тоді вона споглядає на 
себе, але якщо вже хтось подумав, що 
це кінець, то це був лише початок. А 
тіні, підводка, помада, пудра?..

 Після цих знущань над своїм юним 
обличчям, Мері починає турбуватися 
про зачіску. Зброя в руках у вигляді 
прасочки та плойки наводить жах на 
волосся, яке, ніби протестуючи, стає 
дибки.

 Перетворишившись на ляльку, ді-
вчина прямує до свого гардеробу. Речі 
нагадують братів-близнюків, але їх без-
ліч... Головне правило Мері: неважливо, 
чи одяг пасує мені, головне, щоб був 
модним! За таким принципом дівчина 
надягає піджак, лосини, які обтягують 
її, підкреслюючи габаритність. Але ж 
як це стильно?

 І ось після двох годин тяжкої праці 

(це швидше нагадувало підготовку до 
війни, ніж до прогулянки) Мері стала 
справжньою королевою і була готова 
покорити всіх своєю красою.

 Зустрівшись із друзями, вона трішки 
розчарувалась, адже довкола неї сиділи 
такі ж «королеви». Хлопці були роз-
гублені. Котра з цих дівчат краща? Це 
питання можна було вирішити, лише 
поспілкувавшись із ними самими, але 
говорити виявилося ні з ким. Ці напи-
щені пави ніколи не тримали книжку 
чи газету в руках, не знали, що таке 
«Новини»... Зовнішність – єдине, що 
хвилювало їх.

 Ця пустка всередині зразу ж від-
вернула увагу тих молодих людей, 
які мали якісь цінності у своєму серці. 
Кому потрібна мила мавпочка, якщо 
вона ніколи не заговорить?

 Манекени захоплюють наш світ, 
бо ми забуваємо, що краса не вічна, а 
штукатурка не здатна замінити душу... 

 Ранок почався невдало... Старезний диван тріщав, 
скрипів під Андрієм, ніби благав не ламати його «уже не-
молоді кістки», довколо стояв запах задухи...Такий жаркий 
та нудкий. Здавалось, що це дурман розсіявся по кімнаті. В 
кутку одиноко доживав свій вік сервант. Напевно, колись 
він був красивим, але зараз фарба потріскала на ньому, а 
в середині лежав надщерблений посуд. Крім серванту ще 
був невеличкий стіл, комод, крісла. Все ще з тієї тяжкої ра-
дянської епохи. А підлога, стіни, стеля вимагали ремонту.
Та все ж бруду там не було, бо почорнілі від часу ганчірки 
все ще вимивали цю маленьку хатину. Двір також був 
занедбаний: кривенький парканчик, який, проте, перед 
святами завжди фарбували, декілька грядок і крихітний 
сад. Усе багатсво сім’ї Андрія...

 Ще коли був маленький, втратив батька, майже його 
не пам’ятає, лише зі світлин. А самому Андрію вже 23 рік 
пішов. Вчитись він не вивчився, грошей не було, та й мамі 
постійно допомога потрібна. Коли підріс, шукав роботу, а 
мати настояла, щоб пішов на будівництво, бо там хоч трохи 
грошей заробить. А ось тепер настали тяжкі часи – період 
кризи. І зовсім туго стало. Роботу знайти неможливо, все 
дорожчає. Куди не глянь - всюди добра нема.

 Та, як кажуть, біда не приходить одна, так і тут: мати 
Андрія, Орися Степанівна, тяжко захворіла. Рак - це як ви-
рок, а ще якщо грошей нема, то хоч кошти зразу на похорон 
збирай. Спочатку Андрій продав усе цінне, шукав, де тільки 
міг, роботу, тимчасово йшов працювати і охоронцем, і ван-
тажником, і кур’єром. Проте грошей постійно не вистачало.

 Одного разу Андрій, шукаючи ще щось вдома, щоб 
можна було продати, натрапив на скрипку. Старенький 
футляр був покритий пилюкою, ніби історія власноруч 
загубила на ньому слід, залишений Андрієм. Ще коли був 
маленьким хлопчиком, скрипка ставала для нього єдиною 

розрадою. А потім ніколи не вистачало на неї часу; тепер 
вона знайшлась у найважчу хвилину. На якусь мить хлопцеві 
здалося, що скрипка – жива, і вона підтримує його. Андрій 
з неймовірною ніжністю та повагою взяв інструмент в руки, 
а вже через декілька хвилин у маленькій хатині зазвучала 
музика. Сонети, арії, етюди замінювали один одного. Зда-
валося, що десь на небі усміхаються і Страдіварі, і Штраус, 
і Паганіні... Коли скрипка замовкла, Андрій відчув, що це 
саме те, що він шукав, саме те, що допоможе йому заробити 
хоч трішки грошей.

 Наступного дня він уже стояв у центрі свого міста. Його 
вигляд нічим особливим від інших не відрізнявся. Довгий 
чорний плащ, чорні штани, черевики і синій шарф, який 
розвівався на вітрі. Та коли біля його ніг стояв вже пустий 
старенький футляр, а в руки потрапила скрипка, все ніби 
завмерло, грала тільки його душа... Мелодії зачаровували 
людей. Ніколи ніхто так не володів смичком. Подумки пере-
хожі говорили, що так неможливо грати, а потім додавали: 
« Все-таки в нього талант від Бога» .

 За цей день він отримав більше грошей, ніж раніше за 
тиждень. З’явилися перші прихильники. Далі його не по-
кидав успіх. Усе зароблене він віддав матері на лікування, а 
через деякий час вона почала одужувати. Після цього Андрія 
відвідала муза, натхнення окрилило його, і на вулицях вже 
можна було почути нові талановиті твори. 

 А раз на нього і його скрипку звернув увагу шанований у 
місті багатій і запропонував займатись із сином за такі гроші, 
що більше не потрібно було грати просто неба. Зарплатні 
тепер вистачало на все. Хата поступово новішала, світліла. 
Коли мати нарешті вернулась і побачила таку красу, не 
втрималась і залилась сльозами. Скрипка змінила життя 
Андрія. Все найкраще в нього ще попереду.

Адже тепер він - Скрипаль... 

Коли в душі народжується слово...
Манекени

Скрипаль
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Ведуть сторінку 
Іван Фляга 

та 
Олег Андрушко – 

учителі 
фізкультури

Із цього навчального року наша школа входить до числа 
шкіл Олімпійської освіти. У рамках цього проекту ми про-
вели серед учнів 6-их класів спортивне свято «Олімпійське 
лелеченя». Діти позмагалися, насміялись і активно відпочили. 
Досить несподіваними були конкурси, над якими треба було 
подумати, щоб виконати завдання краще, швидше, сильніше. 

«Олімпійське лелеченя»

П’яті класи – найсильніші!

Вдруге – чемпіони !

На міському етапі традиційного турніру «Шкіряний м’яч» 
команда юних футболістів другої школи успішно виборола 
перше місце. Протягом усіх ігор наші хлопці демонстрували 
добру гру в захисті і гарні технічні дії деяких гравців у атаці. 
У підсумку це призвело до того, що з великим рахунком забитих 
м’ячів ми здобули перемоги над усіма своїми суперниками. Тож 
не де дивно, що ряд наших гравців були відзначені у різних 
номінаціях: кращий нападаючий і бомбардир – Карпин Захар 
(5-В), кращий захисник - Дуб Андрій (4-В).

Склад команди: Цебак О., Бомко А., Пагутяк Т., Грущак А. – 
5-Б ; Карпин З., Козловський П., Романишин М., Карабин М. – 
5-В; Дуб А., Гутман В., Дяків Р. - 4-В.

Футболісти шостих класів відстояли титул чемпіона, який 
завоювали у 5 класі.

Наша команда показала хорошу комбінаційну та інди-
відуальну техніку, завдяки чому ми легко перемагали своїх 
суперників. Виступали у складі команди такі учні : Швець В., 
Дуб А., Макарець Н., Линдюк Ю., Питчал Р., Грудзинський А., 
Малик О., Карпінський Н., Жуков О., Микитин О., Грицик Р., 
Федів Б., Дудзяк А.. Найкращим нападником став Швець В., 
кращий гравець турніру – Макарець Н.

У вправах на техніку ми здобули 2 других місця: Швець В. – 
удари на точність, Дуб А. – жонглювання м’ячем.



Міські змагання з баскетболу

 Місце призове, але минулорічне 
лідерство втратили 
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Цього року учні нашої школи вкотре довели, що вони не тільки добре 
вчаться, а ще й перебувають у відмінній фізичній формі. Так, дівчата 
здобули друге місце у міських спортивних змаганнях з баскетболу. 
На жаль, фінальну гру за першість ми програли, але це теж зробили 
достойно і красиво, адже ще на останніх секундах велася боротьба, 
і розрив між першим і другим місцем є зовсім незначним – всього 
лиш одне очко. Під час гри виділилися Німилович Діана (10-А), яка 
забила два трьохочкові голи, Василишин Анна(10-А) та Надкернична 
Юлія (11-Б), які вели всю гру. Крім цих дівчат у складі команди грали 
Малинівська Анна (11-Б), Сташко Анна (10-А), Процикевич Ірина 
(10-А), Береза Софія (8-А), Чепіль Софія (8-А), Лозинська Ірина (9-Г), 
Качмар Іванка(9-Г), Спариняк Каріна (9-В), Мойсеєнко Оксана (9-В).

 Процикевич Ірина

Цьогоріч на турнірі з футболу «Різдвяний кубок» наша команда 
була непередбачуваною, ніхто не сподівався, що дійдемо до півфіналу. 
Півфінальний матч ми програли, але лише через те, що провели перед 
ним дві дуже складні гри: здобули нічию із ЗОШ №10 (вони пізніше 
стали чемпіонами) і перемогли команду Стебника. Хлопці втратили 
багато сил, але були і деякі помилки у завершенні атак. Місцем ми 
не задоволені, але грою – так.

Кращим гравцем турніру став Павлюх Андрій. Склад команди: 
Павлюх А., Пагутяк Н., Хоцевич В. - 7-А, Пагутяк О. – 7-Б, Швець В., 
Дуб А., Линдюк Ю. – 6-Б, Карпин З. – 5-В.

«Різдвяний кубок»

До дня Св. Миколая відбуваються міські змагання з шахів. 
Цьогоріч вони проходили за новим положенням. Нашу школу 
представляли Ліщинський В. – 9-В, Добош І. – 6-А, Малик О. – 6-А, 
Панчак О. – 5-В, Добош М. – 4-Б. і зайняли почесне 3 місце.

Здобутки  юних  художниківЗдобутки  юних  художників
23 січня міським відділом освіти був проведений конкурс ма-

люнка, присвячений 93-їй річниці злуки між УНР та ЗУНР. Юні 
художники нашої школи з усією відповідальністю поставилися до 
виконання конкурсних робіт і здобули два призові місця. Учениця 
6-А класу Анастасія Модрицька виборола ІІ місце, а Монастирська 
Аліна із 5-Б класу посіла почесне ІІІ місце.

13 березня у відділі сакрального мистецтва Дрогобицького кра-
єзнавчого музею була організована виставка-конкурс учнівських 
малярських робіт, присвячена 198-ій річниці від дня народження 
Тараса Шевченка. Перше місце тут здобула учениця 5-В класу 
нашої школи Марта Ваків, а учениця 8-Б класу Марта Мартишин 
посіла ІІІ місце.

Лідія Пашко, 
учитель образотворчого мистецтва




