
«Пісні  на  шляху 
до свободи» – так називався 
міжнародний  проект , 
над  яким  упродовж 
року працювали учні 
нашої школи спільно 
з ровесниками із Польщі 
та Німеччини: ліцеїстами 
з м. Жешова (Подкарпатське 
воєводство) та гімназистами 
з м. Заарбрюкен (федеральна 
земля Заарлянд). Цей проект 
стартував восени 2012 року 
в Польщі. Друга зустріч 
проектантів відбулася 
у березні 2013 року у Львові 
та Дрогобичі (про ці етапи 
роботи над проектом 
газета «Ми!» уже писала 
у 45, 47 та 48 номерах). 
А у вересні наші школярі 
повернулися з Німеччини, де 
в екологічному шкільному центрі Шпонс Гаус 
(м. Герсгайм) пройшла заключна третя зустріч, 
під час якої відбулася презентація кінцевого 
продукту всієї проведеної роботи – тримовного 
пісенника під назвою «Ми плекаємо свободу».

Підтримку у створенні пісенника 
забезпечувала фундація EVZ (Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft) – Спогад, 
Відповідальність і Майбутнє в рамках програми 
« Європейці за мир».

Працюючи над українською частиною 
пісенника, учні другої школи разом із своїми 
наставниками, вчителями німецької мови 
Ю. С. Михайлишин та С. О. Василюк, 
досліджували історичну роль патріотичних 

пісень на шляху становлення української 
державності, умови їх написання та вплив 
на визвольний рух українського народу. 
До роботи над створенням цієї пісенної збірки 
долучилися й інші педагоги школи: вчитель укр. 
мови І. М. Качмарик, вчитель історії У. В. Угрин 
та вчитель німецької мови Г. О. Дячок. 

Змістовну передмову написав відомий 
правозахисник, філософ, публіцист, Почесний 
громадянин Дрогобича і до того ж випускник 
другої школи Мирослав Маринович. Музичне 
оформлення виступів наших учнів забезпечили 
вчителі музики А. Д. Пінчак та О. І. Мурза.

(закінчення на 2 стор.)

НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

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

К. Ушинський
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Екологічний центр Шпонс Гаус з висоти пташиного польоту

Новини освіти

Від 2018  року 
Міністерство освіти й науки України 
планує дозволити старшокласникам 
самим обирати предмети, 
орієнтуючись на майбутню професію. 
Обов’язковими залишаться лише такі 
предмети: українська мова й література, 
іноземна мова, історія України та 
всесвітня історія, математика, 
природознавство, фізкультура. Також 
будуть чотири вибірково обов’язкові 
предмети: основи здоров’я, технології, 
мистецтво, прикладна економіка. Кожна 
школа обиратиме з них два: один 
вивчатимуть у 10 класі, другий – в 
11-му.

(результатом міжнародної співпраці Дрогобицької СШ №2 
став випуск тримовної збірки пісень визвольної боротьби)
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30 вересня у читальному залі шкіль-
ної бібліотеки відбулося свято, приуро-
чене Всеукраїнському дню бібліотек.

Святково прибраний зал, звучить 
“Гімн бібліотек”. Гостинно зустрічають 
усіх бібліотекарі  Катерина Василів-
на Дятко та Ольга Олегівна Іваночко. 
Катерина Василівна розпочала свято 
розповіддю про те, яку важливу роль 
у житті кожного з нас відіграє книга.

Учні 4-Б класу (класний керівник - 
Гоцій Тетяна Дмитрівна) цікаво, як 
справжні артисти, розіграли перед 
усіма присутніми сценку  “Як звірятка 
лікували книгу”.  Діти співали, з вели-
кою шаною і подякою читали віршики 
про бібліотеку та професію бібліо-
текаря. Їхні виступи  ілюструвалися 

оригінальними мультимедійними 
заставками.

Музичний супровід виступів учнів 
забезпечили вчителі Орест Іванович 
Мурза та Ігор Мирославович Качмарик.

Віримо, що усе побачене і почуте під 
час свята маленькі читачі запам’ятають 
надовго і завжди з шаною ставитимуть-
ся до книги.

Актив бібліотеки

(початок на 1 стор.)
Було проведено інтерв’ю з мешканцями Дрогобича та знято фільм, 

який демонструвався під час презентації. Матеріали досліджень, 
зібрані учнями трьох націй, направлено у Берлін, де за підсумками 
усієї роботи буде дано оцінку пошукової праці школярів.

Приємною несподіванкою для учасників проекту стало запрошення 
посла Німеччини у Польщі відвідати Краків і ознайомити місцеву 
громаду з напрацюваннями молоді.

P. S. Уже в наступному році планується розпочати роботу 
над новим проектом, тема якого знову об’єднає історичну долю 
трьох народів: України, Польщі та Німеччини. Молоде покоління 
досліджуватиме життя та творчість дрогобичанина єврейського 
походження Бруно Шульца, який писав польською мовою. Його 
твори перекладені більшістю європейських мов і добре відомі 
у Німеччині. Міжнародна співпраця триває.

Юлія Михайлишин та Світлана Василюк, керівники проекту

(Е. Хемінгуей)
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Наприкінці минулого навчального 
року (21 травня) другу школу знову 
відвідав наш випускник 1966 року, 
відомий правозахисник, публіцист, 
філософ, Почесний громадянин 

Дрогобича, а сьогодні віце-ректор 
Українського Католицького Університету 
у Львові Мирослав Маринович. Зустрітися 
із паном Мирославом ми планували 
на традиційному шкільному святі «Від 
шкільної стежини до зірок України», де 
він мав вручити свою іменну премію її 
лауреатам. Та через зайнятість Мирослава 
Франковича зустріч довелося трішки 
перенести, що, врешті, вийшло на краще, 
бо учням 10-11 класів випала нагода 
поспілкуватися із паном Мирославом на 
найрізноманітніші теми у неофіційній 
обстановці.

Мирослав Маринович розповідав про 
роки дитинства, навчання у другій школі. 
З особливою теплотою згадував наш 
гість про розмови на шкільній алейці 
із своїм учителем  Іваном Рафою, про ті 
заборонені вірші поетів-шістдесятників, 
які Іван Рафа читав юному Мирославові 

по дорозі додому, бо в шкільних стінах 
це вже було дуже небезпечно. Саме 
такі задушевні розмови визначили 
майбутню життєву позицію пана 
Мирослава, яка й сьогодні не дозволяє 
миритися із лицемірством, брехнею, 
підлабузництвом. 

Почули наші старшокласники і 
роздуми про правозахисний рух у 
Радянському Союзі й участь у ньому 
самого Мирослава Мариновича, що 
стало причиною його десятилітнього 
ув’язнення. Розповідав пан Мирослав про 
Український Католицький Університет, 
віце-ректором якого працює сьогодні, 
відповідав на запитання старшокласників 
про проблеми сучасної  журналістики, 
і, звичайно ж, познайомився з Ірою 
Процикевич та Соломією Тихою 
(тодішніми ученицями 11-А класу), 
які завдяки своїй активній життєвій 
позиції стали лауреатами іменної премії 
Мирослава Мариновича.

Учитель німецької мови Юлія 
Михайлишин розказала про роботу 
наших старшокласників над тримовним 
пісенником «Пісні визвольної боротьби», 
передмову до української частини якого 
написав саме Мирослав Маринович.

Година зустрічі пролетіла непомітно. 
Фото на пам’ять, і наш гість відбув до 
Львова, де ще у той день мав безліч 
невідкладних справ. Але ми впевнені, 
що вже у 2014 році зустрінемося знову, бо 
стежину до рідної школи пан Мирослав 
не забуває ніколи.

Ігор Качмарик, 
організатор зустрічі
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- Оксано Іванівно, Ви 
закінчували нашу дру-
гу школу, тут працю-
єте, живете в мікро-
районі школи… 

- Та й уся моя родина 
пов’язана з другою 
школою. Мама, се-
стра, донечка – ви-
пускники цієї школи, 
а Максимко – учень 
5-го класу.

- Згадайте якийсь най-
яскравіший спогад із 
дитинства.

- У 7 років на шафі ви-
дряпала звукобук-
вений аналіз слова 
«заєць». За зіпсовані 
меблі була покарана, 
але твердо вирішила 
стати вчителем. Любо-
ві до майбутньої про-
фесії мені додала пер-
ша вчителька Коваль 
Олена Петрівна, яку я 
дуже поважаю і дякую 
їй за найкращі безтур-
ботні роки життя. 

- Ким Ви б могли стати, 
якщо б не обрали про-
фесію вчителя?

- Інколи мені здається, 
що я могла б стати лі-
карем.

- Здебільшого у кожної 
жінки є своя історія ко-
хання. Яка вона у Вас?

- Моя історія кохання дуже коротка: побачив і завою-
вав.

- Чи завжди Ваші рідні з розумінням ставляться до не-
нормованого робочого дня вчительки, та  ще й заступ-
ника директора школи?

- Завжди вдячна своїй родині за розуміння і допомогу, 
адже вони найбільше знають, яка важка вчительська 
праця.

- Чи любите запрошува-
ти гостей?

- Я щаслива, коли за ро-
динним столом збира-
ються мої рідні, друзі, 
куми, сусіди, коли да-
леко лунає українська 
пісня, звучить дитя-
чий сміх, от тоді радіє 
серце і співає душа.

- Що найбільше цінуєте 
в інших людях і що най-
більше дратує?

- Скажу словами по-
етеси Лесі Лужецької: 
«Ненавиджу брехню 
і лицемірство, під-
ступності, підлоти не 
терплю. Таврую за-
здрість, злість, блюз-
нірство, а от життя по-
справжньому люблю».

- Як правило, із плином 
літ ми по-іншому почи-
наємо сприймати красу 
світу, що нас оточує…

- Мене по-новому дивує 
осінь, зима зачаровує 
візерунками на вікнах і 
солодкими споминами 
минулих років.

- Які квіти Вам найбільше 
до вподоби?

- Ромашки та орхідеї.
- Якою  бачите нашу 

школу років через 
 десять - двадцять?

- Я впевнена, що школа 
багатітиме, процвіта-
тиме. Учителі будуть 
щасливими, а учні з 
любов’ю і бажанням 
здобуватимуть знання.   
Розмовляв із ювіляркою 

Ігор Качмарик

Бліц-інтерв’ю після ювілею

Оксана Іванівна 
з «рідною» кафедрою учителів-філологів та з учнями «рідного» класу



Протягом жовтня 2013 
року проходив перший етап 
конкурсу проектів виховних 
справ «Тарас Шевченко і наш 
край», присвяченого  200-річчю 
з дня народження великого 
Кобзаря. Учасники конкурсу 
з усієї області повинні були 
розробити систему заходів, 
які реалізовуватимуться в 
їхній школі, місті, районі про-
тягом 2013-2014 навчально-
го року і будуть пов’язані з 
відзначенням ювілею Тараса Шевченка. Умовами конкурсу 
передбачалося придумати назву проекту, визначити його 
актуальність, мету. А найцікавішою була вимога створення 
інтернет-газети, пов’язаної із творчістю Шевченка. 

Обласне журі конкурсу отримало 60 проектів виховних справ, що 
уже перемогли у своїх містах чи районах, співрозробниками яких 
були педагоги, учні 8-11 класів та батьки цих учнів. 7 листопада у 
Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
відбулося очне представлення проектів і визначено 15 найкращих, які 
стали його лауреатами. Серед переможців є і команди з Дрогобича: 
ЗОШ №1, педагогічного ліцею та нашої СШ №2. Декілька команд від-
значено додатково. Зокрема, наша робота перемогла за масштабність 
охоплення теми. 

Назвали ми наш проект словами Юрія Рибчин-
ського з відомої пісні «Шлях до Тараса» - «Ні, не 
в минуле, а в майбутнє до тебе я, Тарасе, йду». 
Ключове питання – «Роль і місце Тараса Шевченка 
в житті сучасної молоді Франкового краю». У  роз-
робці проекту взяли участь заступник директора Д. 
О. Живчин, учителі кафедри української мови та 
літератури, учитель інформатики Р. З. Хлопик та 
старшокласники, серед яких особливо відзначимо 
ученицю 11-Б класу Ірину Лозинську. 

Наголошуємо, що робота над проектом триває і 
далі, адже головні 
шевченківські свят-
кування проходити-
муть навесні. А зараз 

найважливішими є пошуково-до-
слідницька робота, збір матеріалів 
і заповнення ними рубрик на-
шої інтернет-газети «Шевченко 
і ми». Запрошуємо усіх активно 
переглядати цю газету за адресою 
drschtaras.blogspot.com

Думаємо, що серед рубрик ін-
тернет-газети кожен знайде щось 
цікаве для себе:
• Завжди сучасний Шевченко 
(відеоряд, творчі майстерні).
• Велетень у царстві прикар-

патської вишивки 
(вишивані портрети Кобзаря, майстри їх створення).
• “В моєму серці слово Кобзаря”(результати анкету-
вання школярів про роль і місце поета в їхньому житті).
• Вінок Кобзарю (вислови відомих людей про Шевченка).
• “Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття, і голос твій нам 
душі окриля”  (фонотека пісень на вірші Т.Шевченка у 
виконанні сучасних українських  виконавців).

• “На вічному шляху 
до Шевченка” (соціо-
логічні опитування 
серед студентської 
молоді).
• Шевченкова крини-
ця (афоризми велико-
го Кобзаря).
• “Струни Кобзаре-
вого серця” (пісні на 
слова Тараса Шевчен-
ка, створені учнями та 
випускниками другої 
школи). 

Ігор Качмарик, 
співрозробник проекту
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21 вересня у День міста Дрогобича на сцені, що 
розташовувалася на площі Ринок під оплески дрого-
бичан та гостей міста Олексій Радзієвський вручив 
сертифікати на отримання стипендій міського голови 
тринадцятьом талановитим школярам, котрі своїми 
високими здобутками в навчанні, спорті, творчих 
конкурсах прославляють наше місто. Це учні: Ліліана 
Весела та Роксолана Тезбір (СШ №2), Віталія Ко-
блянська (ЗОШ №4), Христина Кобиринка та Марія-
Марина Копач (педліцей), Орест Костюк (музшкола 
№2), Олексій Войтович (ЗОШ №1), Назар Дмитрів 
(художня школа), Марія Олексюк та Христина Нога 
(ПДЮТ), Роман Постойко (СЗОШ №16), Мар’яна 
Стецько (гімназія), Мар’яна Штука (ДЮСШ).
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Шкільна програма Китаю, 
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Тема: які предмети вивчати в школі

США, Великої Британії

за матеріалами журналу «Країна»
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 Уже  четвертий  рік 
поспіль учні другої школи 
мали можливість провести 
два тижні літніх канікул 
у мовному таборі в Шпонс 
Гаусі у місті Герсгайм. Але 
це літо виявилося дещо 
особливим. Відома німецька 
фірма Hager, яка займаєть-
ся випуском електронної 
техніки, виступила спонсором 
даного проекту. Це дало 
можливість нашим дітям 
поїхати за пільговою ціною, 
і не одній групі, а двом: 
у липні та в серпні.

Однією з основних умов 
перебування у Шпонс Гаусі є 
40-годинний курс німецької 
мови, після відвідування якого 
учні дістають відповідний 
сертифікат. Традиційними є 
екскурсії у Страсбург, Париж, 
Заарбрюкен. У третьому заїзді 
додались іще міста Гайдельберг 
та Мец (Франція). Незабутні 
враження справили екскур-
сія в музей техніки у місті 
Спаєр і прогулянка по річці 
Некар на човні, який пра-
цює на сонячних батареях, 
а також прогулянка по річці 
Сена у Парижі. Врешті, 
Париж завжди залишається 
кульмінаційним моментом 
у програмі перебування 
в літньому таборі.

З великим захопленням 
діти брали участь у різних 
«верстатах» ,  а  саме : 
майстрування  прикрас , 
виготовлення  листівок 

за допомогою воску, стрільба з лука, велотури, катання на роликах, 
відвідування басейну тощо.

Усі ці заходи сприяли досягненню мети, яку ставить перед собою 
Шпонс Гаус – інтернаціональне єднання молоді, виявлення спільних 
інтересів та бажань.

Тетяна Капіца, 
учитель німецької мови
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Осінь. Перша, проведена не в шко-
лі. Ми так раділи, коли прощалися зі 
стінами рідного навчального закладу, 
а зараз у всіх – ностальгія: мріємо про 
те, щоб ще раз пробігтися коридорами, 
змокнути під традиційним першове-
ресневим дощем і почути шкільний 
дзвоник. Але я не про це. У мене, як і у 
всіх випускників, почалося нове життя, 
але так хочеться подякувати тим, хто  
стежинами дитинства провів нас до  
нього. Дорогі вчителі, прийміть мої 
вітання з вашим нещодавнім про-
фесійним святом!

Ларисо Іванівно, cьогодні я дякую Богу за те, 
що закінчила саме нашу другу школу. Жоден 
київський ліцей не дав своїм випускникам 
того, що отримала я. Коли розказую, яке в 
нас насичене шкільне життя, про нашу газету, 
проекти, поїздки, то мені по-доброму заздрять. 

Хочу побажати Вам завжди залишатися 
такою ж толерантною, розумною, оригі-
нальною, красивою людиною. Ви дали мені 
шанс розвиватися, запалили в мені вогник. 
Тож  бажаю Вам виховати ще не одне по-
коління учнів, і в кожному з них відкрити  
маленький талант.

Тетяно Дмитрівно,  дякую Вам за те, 
що показали маленькій дівчинці Іринці 
дорогу до світу літератури. Адже це Ви 
привили мені любов до слова, любов до 
книжок, у Вас я написала своє перше опо-
відання. Бажаю Вам залишатися взірцем для 
своїх учнів, робити їх творчими, цікавими, 
адже я пам’ятаю ще Ваші чудові малюнки, 
ті різноманітні креативні завдання, які ми 
отримували кожного уроку.

Оксано Іванів-
но, Ви – унікальна 
людина, у Вас просто неймовірне почуття 
гумору, яке могло завжди розрядити навіть 
найнапруженішу ситуацію, а ще Ви дуже ро-
зумна, комунікабельна, могли  пожертвувати 
особистим заради нас. Саме тому, напевне, до 
Вас завжди хочеться прийти в гості, зателефо-
нувати, спитати поради чи просто поговорити. 
Дуже Вас люблю і бажаю залишатися такою ж 
квітучою, натхненною, оптимістичною. Щоб 
навіть у погану погоду, хтось із учнів, як то 

сонечко, міг підняти Вам настрій і дати отой заряд позитиву!
З повагою Ірина Процикевич, 

студентка І курсу Київського Національного університету 
ім.Тараса Шевченка, спеціальність – політологія

У жовтні-грудні 2013 року від-
бувається чотирнадцятий дитя-
чо-юнацький фестиваль мистецтв 
«СУРМИ ЗВИТЯГИ». Він унікальний 
тим, що заохочує молодь до плекан-
ня мистецької спадщини січових 
стрільців, вояків УГА, революційного 
підпілля ОУН та УПА, а також до 
творення сучасного українського 
патріотичного мистецтва. 

Уже пройшли міський та облас-
ний етапи фестивалю, а на початку 
грудня у Львівській опері відбудеться 
його заключний гала-концерт. 

Другу школу на фестивалі пред-
ставляли солісти Марія Качмар та 
Лілія Турчин, читець Галина Івани-
шин та наші Зразкові танцювальні 
колективи «Калиновий цвіт» та «Free 
Dance». Галинка Іванишин та «Кали-
новий цвіт» стали у місті перемож-
цями і захищали честь Дрогобича на 
обласному етапі фестивалю, де їхні 
виступи супроводжувалися гучними 
оплесками та зацікавленням з боку 
компетентного журі.
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Але найважливіше, що цього-
річ учнями школи було вперше 
в нашій 70-річній історії здійснено 
ряд рекордів під гаслом «Тобі, 
наш рідний Дрогобиче!» і запо-
чатковано КНИГУ РЕКОРДІВ 
ДРУГОЇ ШКОЛИ.
Наші перші рекорди

і рекордсмени:
Віджимання
І місце – Лучечко Мирослав, 

9-Б – 124 р.

ІІ місце – Пагутяк Тарас, 7-Б – 
111 р.

ІІІ місце – Пилипів Панас, 
9-Б – 70 р.

Підтягування
І місце – Куцюк Станіслав, 

9-В – 22 р.

ІІ місце – Лагуш Олег, 9-В – 20 р.
ІІІ місце – Микитин Олег, 8-Б – 

17 р.

Жонглювання м’ячем
І місце – Дуб Артур, 8-А – 284 р.

ІІ місце – Павлюх Андрій, 9-А – 
148 р.

ІІІ місце – Пилат Максим, 9-В – 
84 р.

Вправи на прес
І місце – Василюк Ростислав, 

9-Б – 61 р.
ІІ місце – Сторонський Роман, 

9-В – 60 р.

20 вересня  2013 року  запам ’яталося  у  нашій  шко-
лі цікавими, особливими подіями, приуроченими до Дня 

Дрогобича. Насамперед – це Осінній ярмарок, проведення 
якого стало вже доброю традицією. Столи були наповнені 
смачними наїдками, приготування яких лягло на плечі госпо-
динь – матусь і бабусь учнів 3–7-их класів. Окрім смаколиків 
на столах деяких класів були викладені прекрасні композиції 
з квітів та гарбузів.

Стрибки на скакалці
І місце – Грех Артур, 8-В – 408 р.

ІІ місце – Кобільник Тетяна, 
10-Б – 381 р.

ІІІ місце – Дятко Вікторія, 8-А – 
209 р.

Найшвидший писар
І місце -Урдей Тарас, 9-Б – 141 

знак за 5хв. 57 сек.

Мисів Марія, 7-Б – 141 знак 
за 6 хв.

ІІ місце – Михайлишин Владис-
лав, 7-Б – 141 знак за 7 хв.

ІІІ місце – Микитин Софія, 
5-В – 141 знак за 7 хв. 3с.

Найоригінальніший гарбуз
І місце – 5-В
ІІ місце – 5-А

Найбільший гарбуз
І місце – 7-В – 134 см. в об’ємі

ІІ місце – 6-Б – 104 см.
ІІІ місце – 6-В – 88 см.

Найдовше волосся
І місце – Зубрицька Анна-Ма-

рія, 3-В – 117 см.

ІІ місце – Ступницька Софія, 
5-В – 109 см.

ІІІ місце Ступницька Соломія, 
9-В – 108 см.

Одягнені у вишиванку – 560 
учнів і вчителів

Найкрасивіша гірлянда
І місце – 6-В
ІІ місце – 7-В
Загальна довжина гірлянд – 

36м. 97см.
Найдовша гірлянда з квітів
І місце – 7-Б – 8м. 70 см.
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Найдовша гірлянда з квітів
ІІ місце – 7-В – 8м. 37 см.                     ІІІ місце – 6-А – 7м. 60 см.

Ідейним натхненником започаткування Книги рекордів другої школи стала педагог-організатор Романів Н. А.:
«Я завжди намагаюся знайти нові шляхи, які давали б можливість проявити себе нашим учням. Так хочеться, щоб вони завжди були ак-

тивними, ініціативними та небайдужими. Сподіваюся, що День рекордів стимулюватиме до участі щоразу більше школярів.»

26-27 жовтня цього року у ку-
рортному місті Моршині відбувся 
VI Всеукраїнський фестиваль-
конкурс «Джерела Моршина – 
2013». Зразковий ансамбль 
сучасного танцю «Free Dance» уже 
вдруге брав участь у конкурсній 
програмі серед танцювальних 
колективів. Цього року наша 
школа була представлена учнями 
середньої та старшої груп. Журі 
оцінювало по два танці від групи, 
а потім один з  номерів кожної 
групи брав участь у гала-концерті. 
Танцюристи середньої ланки 
(учні 3-6 класів) вибороли другу 
премію, а старші дівчата (7-10 
класи) – першу, що і засвідчено 
відповідними  дипломами . 
Окремим дипломом журі 
відзначило діяльність керівника 
ансамблю Й.М.Карпіна.

«FREE DANCE»  уже вдруге «пiдкорив» Моршин«FREE DANCE»  уже вдруге «пiдкорив» Моршин
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Всі ми знаємо, що починати щось нове – це 
складно, але водночас дуже цікаво. Цьогоріч до 
когорти старших школярів долучилися наші 
п’ятикласники.

Діти даної вікової групи, як констатують 
психологи, надзвичайно вразливі та емоційні. 
Вони намагаються всебічно проявити себе, 
демонструючи при цьому інколи надмірну 
гіперактивність. Але ці ж діти є дуже допитливі, 
справедливі, чуйні та уважні до проблем, що ви-
никають навколо них. Важливо у даний період 
адаптації п’ятикласників не втратити зв’язок із 
дітьми, з їх багатогранним внутрішнім світом. 
Не слід оцінювати цих школярів лише за рівнем 
їхньої поведінки, потрібно зрозуміти душею та 
збагнути серцем сутність кожної дитини. 

Учні 5-В класу поступово звикають до нових 
правил їхнього життя. Вони успішно проде-
монстрували свої творчі та кулінарні доробки 
на шкільному осінньому ярмарку, відвідали 
музей-садибу Івана Франка у Нагуєвичах.

Під час екскурсії школярі почерпнули для 

себе багато корисного з життя нашого славетного Каменяра, а потім 
відпочивали на природі, адже погода цьому лише сприяла: видався 
погожий день золотої осені. Діти вчилися варити рибну юшку, прово-
дили різноманітні рольові ігри, насолоджувалися красою рідного краю. 

Щиро дякуємо першій учительці та батькам 5-В класу, 
які активно долучаються до навчально-виховного процесу, 
підтримують дітей морально.

Радісні моменти, хвилюючі несподіванки, цікаві розмови 
назавжди закарбуються у пам’яті учнів, бо дитинство їхнє 
продовжується, а п’ятий клас – це лише маленька, приємна 

і важлива сходинка у світ дорослого життя.
Наталія Заблоцька,

класний керівник 5-В класу    

Колектив другої школи перед відвідинами Львівської опери (20.10.2013 р.)
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21 вересня, коли Дрогобич святкував 
День міста, у сесійній залі ратуші проходила 
зустріч з організаторами Всеукраїнського 
«Параду вишиванок» та конкурсу «Диво-
птах». До Дрогобича зі столиці завітали 
організатор Параду Ігор Добруцький та 
керівник проекту Юлія Яткекич, щоб 
нагородити найактивніших учасників 
дрогобицької делегації та авторів розпису 
«Диво-птаха».

Нагадаємо, 24 серпня в Києві відбувся 
Всеукраїнський «Парад вишиванок». 
Участь у карнавалі взяли понад 5 тисяч 
осіб, які представляли традиції та культурні 
набутки двадцяти міст та регіонів України. 
Святкова хода проходила від «Мистецького 
арсеналу» до Майдану Незалежності. 
Попереду кожної делегації, одягнутої у 
вишивані строї, на возі їхали «Диво-птахи», 
розписані майстрами в різних куточках 
країни. Приємно відзначити, що Дрогобич – 
єдине місто Львівщини, яке брало участь у 
цьому Всеукраїнському заході.

Майже два тижні дрогобицькі 
художники працювали над тим, щоб 
скульптура птаха стала справжнім 
мистецьким витвором. Автором розпису 
скульптури у бойківських традиціях 
є 9-річна вихованка художньої школи 
Софія Бойко. Приємно відзначити, що 
дрогобицький «Диво-птах» (котрий влітку 
місяць стояв перед входом до ратуші) за 
рішенням журі посів третє місце.

Нагороди також отримали художні 
керівники та найактивніші учасники 
мистецьких колективів «Верховинка» 
Народного дому ім.І.Франка, «Калиновий 
цвіт» СШ №2, «Азарт» ЗОШ №1, «Мікс-
денс» ЗОШ №14. Відзначили й працівників 
відділу сім’ї, молоді та туризму Дрого-
бицької міськради на чолі з Олександрою 
Пашко. Слів вдячності за підтримку акції 
удостоївся міський голова Дрогобича 

Олексій Радзієвський. У відповідь голова подякував гостям з Києва за візит до нашого міста, 
за добру справу, яку вони роблять і подарував пам’ятні сувеніри.

Ігор Добруцький запросив Дрогобич до участі в чергових проектах, а це – «Фестиваль 
Святого Миколая» та «Всеукраїнський парад вишиванок-2014» на тему «Українське весілля». 
Тепер учасникам заходу доведеться розфарбовувати не «Диво-птаха», а велетенський 
весільний коровай.

Ярослав Грицик (газета «Галицька Зоря»)
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що на вулиці Зарічній. Веселі, 
цікаві конкурси потішили 
і учасників, і глядачів 
(учителів та батьків).

Козачата були поділені на курені, кожен 
з яких мав свою назву і гасло. Ведучою 
свята була педагог-організатор Романів Н.А. 
Оцінювали конкурси вчитель фізкультури 
Андрушко О.М. та заступник директора  
Живчин Д.О.

Учасники змагалися і в кмітливості, 
і в спритності, і у витривалості. Вони 
перевтілювалися на козаків (на швидкість 
одягаючи козацький одяг), піднімали дубову 
колоду, закидували якнайдалі кореневи-
ще дерева, брали участь у різноманітних 

 естафетах. Кульмінацією свята став 
конкурс на приготування найсмач-
нішої козацької страви, що лягло, в 
основному, на плечі батьків.

Зголоднілі після козацьких забав 
школярі із задоволенням смакували 
борщиком, грибною юшкою варе-
никами та іншими смаколиками.

За підсумками забав курені 6-В 
і 7-В класів отримали звання «Най-
кращого куреня»,  6-Б і 7-В класів 
звання «Кращого куреня», 6-А і 7-А 
класів звання «Старанного куреня».

Наталія Романів, 
педагог-організатор

Саме таку назву мало 
дійство, яке проходило 
11 жовтня, коли природа 
подарувала один із 
найкрасивіших осінніх 
днів. Учні 6-7-их класів 
зібралися на забави, 
присвячені святу  Покрови 
Пресвятої Богородиці 
– покровительки всього 
козацтва.

Забави відбувалися на 
просторій галявині біля 
чудового осіннього лісу, 

Дух людини ніколи не обмежувався рамка-
ми тіла чи навколишнього світу. Тому те, що 
з об’єктивних причин не можна було зреалізувати 
в дійсності, він перетворював на реальність 
у казках. Адже лише в казках (і ще, можливо, 
у мріях) можна літати, ставати невидимим, 
оживляти мертвих, говорити зі звірами тощо.

Зібранню, запису, тож і збереженню найкра-
щих німецькомовних казок і переказів завдячуємо 
передовсім Якобу та Вільгему Ґріммам – німець-
ким мовознавцям і збирачам казок. Їхні казки для 
дітей та родини, опубліковані 1812 та 1815 рр., 

познайомили широке коло читачів із духовними 
скарбами Німеччини, Австрії, Швейцарії. Перші 
«великі» видання містили 211 казок і переказів. 
1825 року вийшло друком «мале» видання казок 
братів Ґрімм, у якому було 50 казок, відібраних 
спеціально для дітей. З часом цю збірку переклали 
багатьма мовами, завдяки чому німецькомовні 
казки дуже швидко стали відомими в цілому світі 
і залишаються такими й через 200 років.

Немає кращого способу привернути увагу юно-
го читача до нової країни, аніж розповісти йому 
казку з неї. Саме цією ідеєю керувалась Асоціація 
українських германістів, коли ініціювала серед 
учнівської молоді Всеукраїнський конкурс на кращий 
малюнок для календаря «Казки ніколи не старіють».

Президент Асоціації українських германістів 
Алла Паславська відзначає: «Цей конкурс малюнка 
є доброю нагодою для того, щоб посилити роль 
німецької мови та ознайомити з культурою 
німецькомовних країн.

Водночас, конкурс на кращий малюнок для 
календаря мав завданням спонукати українських 
школярів задіяти свої знання українських казок, 
міфів і переказів, щоб креативно, змістовно і різно-
сторонньо презентувати власну країну.»

Нам особливо приємно, повідомити читачів 
газети, що серед переможців названого конкурсу 

малюнків є учениця 9-Б класу нашої школи 
Анастасія Сурма, ілюстрація котрої до казки 
«Рапунцель» фактично відкриває календар, 
прикрасивши у ньому сторінку січня.

Нових тобі здобутків, Насте!
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Знайомство наших семикласників із старо-
винним Львовом почалось з відвідин Шев-
ченківського гаю. Цей музей просто неба або 
село-музей був відкритий у 1971 році. Ідея його 
створення належить відомому українському 
вченому Іларіону Свєнціцькому, який ще у 
30-х роках ХХ сторіччя започаткував роботу 
зі створення музею просто неба. Експозиція 
налічує близько 120 пам’яток народної архі-
тектури із західних регіонів України. Окрім 
того у постійній експозиції та сховищах му-
зею знаходиться близько 20 тисяч предметів 
щоденного побуту і ужиткового мистецтва. 
Територія музею площею 60 га умовно роз-
ділена на шість етнографічних зон. Кожна 
зона — це міні-село, що складається з 15- 20 
пам’яток народної архітектури. У житлових 
та господарських приміщеннях розміщено 
предмети домашнього повсякденного вжитку, 
сільськогосподарський реманент, транспорт-
ні засоби та ремісничий інструмент. Шість 
таких міні-сіл мають назви: «Бойківщина», 
«Лемківщина», «Гуцульщина», «Буковина», 
«Поділля» і «Львівщина».

Також ми відвідали музей «Арсенал», де 
показано основні види зброї минулих епох: 
холодна, метальна, вогнепальна, предмети 
захисного спорядження. Найширше пред-
ставлена холодна зброя: ножі, кинджали, мечі, 
шаблі, шпаги, ятагани, сокири, алебарди, 
булави, чекани, перначі тощо.  В експозиції 
репрезентовано всі типи середньовічних ме-
чів: поясні, півтораручні, дворучні. Клинки 
позначені клеймами, символічними знаками, 
написами. Цікавим є півтораручний меч 
XIV століття, голівку руків’я якого оздоблює 
латунний хрест - знак Тевтонського орде-
ну. Ця пам’ятка - свідок героїчної боротьби 
слов’янських народів проти німецьких рицарів. 
Велике зацікавлення викликала зброя роботи 
гуцульських майстрів ХVІІІ-ХІХ ст.: рушниці 
(кріси), пістолети, багато прикрашені різьбле-
ним геометричним орнаментом, інкрустацією 
перламутром, срібними, мідними, латунними 
дротиками і бляшками.

Найсолодшою була екскурсія до Львівської 
майстерні шоколаду, де ми придбали шоколадні 
вироби ручної роботи зі справжнього бельгій-
ського шоколаду. Кожна цукерка і фігурка 
виліплені дбайливими руками майстрів. Всього 
асортимент цукерок налічує 42 види, з них 
16 видів трюфелів з різноманітними смака-
ми – від класичних до фруктових, цукерки 
з марципаном, кремові начинки і горішки в 
шоколаді. В майстерні діє маленька кав’ярня, 

де можна скуштувати гарячого шоколаду 
і вишуканої кави. А на першому поверсі 
ми спостерігали за самим процесом 
виробництва, правда, тільки за склом.

Існує також дуже загадкове місце, у 
якому ми побували – це інтерактивний 
музей «Таємна Аптека»… Історія цього 
незвичного музею розпочалася у 2012 
році, коли в одній із найстаріших львів-
ських аптек «Під Угорською короною», 
що на площі Соборній, під час про-
ведення будівельно-відновлювальних 
робіт було знайдено таємний вхід у 
підземелля.. Тут виявили давню фарма-
цевтичну лабораторію, у якій таємничий 
аптекар досі варить мило  і виготовляє 
піґулки для щастя. 

Не могли ми також не піднятися на 
Високий замок,  краєвиди з якого не  
залишають байдужим нікого. Найвища 
гора Львова (413 метрів над рівнем моря і 

близько 130 метрів над рівнем середмістя) 
була штучно насипана наприкінці XIX 
століття на честь річниці Люблінської 
унії.  Біля підніжжя штучного кургану 
чатує кам’яний лев, який колись стояв 
біля міської Ратуші, і якому вже  понад 
чотириста років. Неподалік – фрагмент 
стіни замку, що стояв тут з XIV століття. 
На нижній терасі парку Високий Замок 
велична алея старезних каштанів, на 
ній – пам’ятний камінь, поставлений на 
честь перемоги польського короля Яна 
III Собєського над турецьким військом 
1675 року на Лесиницьких полях, які 
видно з цього місця. Каштанова алея 
завершується будиночком садівника 
(1892 рік), а навколо нього росте багато 
екзотичних рослин. 

Ми отримали незабутні враження від 
поїздки. Сподіваємося, що незабаром 
знову туди навідаємось і радимо всім 
помилуватися  визначними місцями 
чудового міста Львова!

Учні та класні керівники 7 класів:  
Тершак Юлія Миколаївна  



«Коли в душі народжується слово…» – так 
називається книга поезії і прози учнів та вчителів 
другої школи, яка побачила світ навесні цього року 
у видавництві «Коло».

На сцені актового залу школи відбулося 
її урочисте представлення. Відкрив це мистецьке 
дійство упорядник і редактор збірки Ігор Качмарик. 
Із своїми творами виступили автори книги: Ірина 
Процикевич, Соломія Тиха, Олексій Мосевич, Надія 
Шумада, Ірина Лозинська, Софія Михайлюк, Анас-
тасія Мацкевич, Аліна Сенюх, Юлія Лавриненко, 
Діана Тиха та інші. З особливою зацікавленістю 
зустріли глядачі виступи наших педагогів Галини 
Дячок та Олександри Дешевої, бо багато хто, знаючи 
цих милих жінок не один рік, глибоко шануючи 
їх учительську працю, у той день уперше відкрили для себе їхній 
небуденний поетичний талант.

Названа книга вийшла, на жаль, не масовим тиражем, тому в кни-
гарні ви її не купите. Але звернувшись у редакцію газети «МИ!», ви ще 
можете придбати цю оригінальну збірку, де більшість авторів є вашими 
добрими знайомими. Можливо, через декілька років юні автори книги 
стануть відомими у всій Україні та й за її межами письменниками, 
а старт їхнього творчого злету був саме на сторінках нашої книги.

А усіх юних талантів просимо й надалі подавати свої вірші, 
оповідання, казки у редакцію нашої газети або своїм учителям 
літератури, бо наступного навчального року ми плануємо видання 
нової книги. Нагадуємо, що свої твори та й інші дописи в газету ви 
можете вкидати і у поштову скриньку газети «МИ!», яка розміщена 
на другому поверсі напроти методкабінету.

Творчих вам здобутків!
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*   *   *
Осінь – не осінь, зима – не зима.
Кадр неначе завис на екрані.
Дахи дрейфують, немов кораблі
По хвилях димів та осінніх туманів.
Із чорного мережива гілля
Дерев поснулих
Химерні нап’ято вітрила…
Люлі, люлі – 
Гойдається тихенько передмістя

В колисці вечорової імли.
Вже довгі тіні по землі лягли
І догасає день.
Дрімає все в очікуванні дива,
Що першим снігом зветься.
І думає старенький Миколай,
Чи сани, а чи віз
Йому в дорогу лаштувати.
Десь забарились хмари снігові…

Галина Дячок


