
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
 Виходить з 24 травня 1997 року      № 50 – березень 2014 р.

Постать нашого національного генія – винятково 
велична; творчість – всеосяжна, пророча, сучасна. 
Товща часу не в змозі притлумити гостру актуаль-
ність його Слова для кожного з наступних поколінь. 
Шевченкові оцінки тогочасної дійсності в найрізнома-
нітніших її виявах є вражаюче точними ілюстраціями до цьогочасних 
подій в Україні. 

Формально маючи свою державу , ми усі ці роки жили, за точним 
висловом Поета, «на нашій – не своїй землі», бо «Раби, подножки, грязь 
Москви» з України робили руїну.  Сьогодні ми, як ніколи, можемо в 
цьому переконатися. Та Шевченко вірив у силу і міць свого народу, 
у його світлий потенціал, у розум та поривання до правди. У поемі 
«Кавказ» він пише: «Встане правда! Встане воля!». Головне, щоб нена-
висть до ворога не перекинулася на людей, щоб, ідучи до останнього, 
ми відстоювали власні права з добром, з вірою в серці.

Нове життя обов’язково настане після довгої боротьби. Бо наш 
народ на усіх Майданах України поборює неправду у її первісному 

вигляді, зло, яке по-хижацьки дивилося нам у вічі, цинічно брехало і, 
тримаючись за уламки влади, не щадило людських життів, порушуючи 
найважливішу християнську заповідь «Не убий». Але правда за нами, 
і Шевченкове пророцтво обов’язково справдиться:

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі!

Ми – народ! Нам допомагає Всевишній. І Шевченко. Послухаймо 
й почуймо його ще:

Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!

ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÑÒÀÂ Â²ËÜÍÈÌ, 
² ÌÈ ÊÐ²ÏÀÊÀÌÈ ÍÅ ÁÓÄÅÌÎ

У серці – свічечка Майдану!..
Прости нам, Господи, прости.
На розіп’ятій Україні
Ростуть березові хрести.

І важко істину збагнути,
Що вже минає сотня літ,
А на Майдані – знову Крути,
Життя обірваний політ.

Посипте попелом обличчя,
Чорноголові легіони,
За цей страшний і грішний 

звичай – 
Іти у бій на безборонних.

Майдану музика скорботна
Летить, летить понад світами…
І служить Богу наша сотня
Із дерев’яними щитами.

Небесні ангели, моліться,
Щоб розірвали ми кайдани.
Звучить у серці крик: 
            «Не бійся!»
І плаче свічечка Майдану…

 Леся Дешева, 
учитель християнської етики

ПАМ'ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
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Уже традиційно впродовж п’яти років учні 
нашої школи мають можливість провести 
один передріздвяний тиждень у м. Герсгайм  
(Німеччина) та брати участь у міжнародних 
проектах. Цього року 18 учнів Дрогобицької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 працювали 
над тринаціональним проектом «Різдво в 
Європі». До участі у проекті були запрошені 
представники трьох країн. Крім нашої шко-
ли учасниками були Hochwald Gymnasium 
Wadern та Zespol Szkol Licealnych w Ustrzykach 
Dolnych.

Школярі працювали в інтернаціональних 
групах над такими темами: «Виробництво 
мобільних телефонів», «Віртуальна вода», 
«Електросміття», «Довга дорога джинсів». Із 
великим захопленням учні брали участь у ви-
готовленні для всіх учасників проекту іграшок 
на ялинку, сніговичків, а також пекли тістечка 
та складали всі ці подарунки у власноруч ви-
готовлені пакети.

  Надзвичайно важко передати словами ту 
святкову атмосферу, яка панувала в цей час у 
Німеччині. Особливі враження справили на 
нас святкові ярмарки, де нами були придбані 
ласощі та різні сувеніри.

  А як вразив усіх французький красень 
Страсбург, столиця провінції Ельзас. Здається, 
що це місто належить не Франції, а всій Європі. 

Воно привабило нас ароматом кави, смажених 
каштанів і випічки. Прогулянки старовинними 
вуличками дали можливість відчути справжній 
дух Франції.

Приємною несподі-
ванкою була молодіжна 
вечеря у піцерії. Сидячи за 
спільним столом із піцою 
та колою молодь спілкува-
лася між собою без будь-
яких мовних і психологіч-
них бар’єрів. Справжній 
такий собі «teens’ spirit».

  Тиждень перебування 
за кордоном приніс нам 
безліч позитивних емоцій. 

І головне, що здійснюючи такі мандрівки, учні 
гідно представляють Європі нашу школу, 
місто та Україну. 

РІЗДВО В ЄВРОПІ



3№ 50 – березень 2014

Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні

Дивитись, плакать – і мовчать.

*   *   *
Миколай до нас іде,
Всім нам радість він несе.
Діточки його чекають,
Гарні віршики вивчають.

І в кімнаті прибирають,
І матусі помагають,

І малюночки малюють,
І ялиночку готують.

Щастя лине до усіх:
Й до дорослих, й до малих!

Чирка Катерина, 
Микитин Софія, 5-В клас 

19 грудня у школі відбулося свято Миколая, яке організували та 
провели учні 4-Б класу (класовод Гоцій Т. Д.). Гостями святкового 
дійства були учні початкових класів та вихованці д/у «Ангелятко». 

До урочистої зали завітав святий Миколай і приніс щедрі гостинці 
усім присутнім. Школярі радо вітали довгождан ного гостя. Адже чи 
не найдужче люблять це свято діти за його казковість та чарівність. 
Виростають діти – і добра казка зникає, а Миколай залишається. 

17 жовтня 2013 року відбулося за-
сідання круглого столу вчителів ні-
мецької мови, на якому слухали звіт 
учителя Марії Вікторівни Савули про 
проходження курсів підвищення квалі-
фікації у Німеччині. Цього року Марія 
Вікторівна отримала стипендію Гете-
Інституту для участі у семінарі з питань 
методики та дидактики німецької мови 
«Unterrichtshospitation und Lehrpraxis», 
який проходив у місті Геттінген з 2 по 
22 червня 2013 року.

Засідання круглого столу 
вчителів німецької мови

Свято МиколаяСвято Миколая

На засіданні круглого столу Марія Вікторівна ознайомила вчителів 
німецької мови з навчальною і культурною програмою семінару, а також 
провела майстер-клас на тему «Leselust statt Lesefrust: handlungs- und 
lernerorientierte Textarbeit», на якому продемонструвала нові методи 
роботи над текстами на уроці німецької мови.

ÌÀÍÄÐ²ÂÊÀ 9-Â ÊËÀÑÓ ÇÀÌÊÀÌÈ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈÌÀÍÄÐ²ÂÊÀ 9-Â ÊËÀÑÓ ÇÀÌÊÀÌÈ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ
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Сядьте, діти, всі, будь ласка, 
Розпочнеться зараз казка. 
Вона, кажуть, дуже гарна 
І цікава і повчальна. 
Хто тихесенько сидить, 
Не пустує, не шумить, 
Той найпершим зрозуміє, 
Чого казка нас навчить. 
Наші юні актори: Баран 

Яна, Волошин Олександр, 
Геврик Юрій, Грималяк Софія, 
Дмитрів Віталій, Ковали-
шин Тетяна, Лизун Максим, 
Лучечко Аліна, Красінська 
Ольга, Мазур Назар, Мицан 
Юлія, Мойсеєнко Артур, 
Олійник Олександр, Павлюк 
Андрій, Хомин Юлія, Шумик 
Ольга. 

СВЯТО КАЗКИ В 3-А КЛАСІ

Ð²ÇÄÂßÍÅ Ä²ÉÑÒÂÎ 
ó 3-À êëàñ³
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Доброю традицією в нашій школі стало 
проведення на початку другої чверті 
декади української мови.

8 листопада, напередодні Дня 
української писемності та мови, учні 2–11 
кл. взяли участь у І турі Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. Петра 
Яцика, а ввечері цього ж дня чимало 
школярів спробували свої сили у написанні 
радіодиктанту.

Справжній дух свята відчувався 
в школі 11 листопада. П’ятикласники 
змагалися в грі-квесті «Краса й сила 
українського слова», продемонстувавши 
свої знання, ерудицію, кмітливість. Шквал 
позитивних емоцій отримав флешмоб 
«Спілкуймося українською, тому що…», 
де старшокласники висловлювали свої 
думки щодо необхідності за будь-яких 
умов не цуратися своєї материнської мови.

Під час декади учителі-словесники 
провели мовні хвилинки, залучаючи дітей 
до пізнання чарівного світу рідної мови. 
А. Є. Блищак та наші дев’ятикласники 
підготували годину спілкування, Л. Б. Драла та Г. Л. Процикевич 
з учнями 5-Б класу провели презентацію проекту «У пошуках 

хорошого стилю. Історія писемного приладдя». Діти з великим 
зацікавленням розповідали про те, як було створено письмо, 
як з’явилися ручки. При цьому школярі вчилися захищати свою 

роботу, виразно її презентувати.
Учителі української мови

Галина Процикевич та Ігор Ка чмарик

Декада української мови

Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,

А ще гірше – спати, спати
І спати на волі…

Дорога біла,
І краю їй нема.
Сніжок мете,
Прийшла до нас зима!

Спинилася ріка,
Заснула тихим сном вона,
Весняних днів чека…
І ліс дріма.

А в полях морози
Та вітри гуляють,
Зелені ялинки
Ледь гіллям хитають.

Анастасія Мацкевич, 
7-Б клас 

◄ Постійний учасник фестивалю-конкурсу «Різдвяні канікули» 
(м. Львів) Зразковий ансамбль сучасного танцю «FREE DANCE» 
цьогоріч виборов на ньому звання лауреата ІІІ премії 

ЗИМА
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У грудні наймолодші школярі 
нашої школи відзначали 
ювілей–100 днів навчання. Ніби 
вчора батьки привели своїх 
малюків до класу, та вже спливло 
аж 100 днів! Це багато чи мало? 
Чого можна навчитися за цей 
період?

Саме про свої перші здобутки, 
перші досягнення звітували пер-
шокласники на святі для батьків 
«100 днів я вже школяр».

100 днів 
я вже школяр

– Це не вигадка, не казка,
Що 100 днів я вже школяр.
Ось портфелик мій, будь ласка,
А в портфелику — Буквар!

Діти демонстрували свої знання 
і вміння: розв’язували логічні задачі, де-
кламували вірші, виконували цікаві мовні 
завдання, співали пісні, хвалилися успіхами 
з німецької та англійської мов, відгадували 
ребуси, загадки…

А ще розмірковували, чи добре ходити 
до школи. Під час гри «Добре чи ні?» пер-
шачки дійшли висновку, що дуже добре, 
коли діти навчаються в школі. Адже вони 
вміють дружити, допомагати, радіти, бо 
усі разом подорожують Країною знань.

Попереду ще багато цікавого, нового. 
Ще багато потрібно вивчити, дізнатися , 
дослідити. Нехай цей шлях у Країну знань 
для вас, дорогі першокласники, буде лег-
ким і доступним, простим і цікавим!

Вчителі початкових класів 
Флюнт О. І., Петрюк О. Б.
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Ось і школа, ось і клас, 
Він давно чекає нас.

І прийшли ми всі сюди, 
Щоб учитись і рости.

Цим віршиком розпочали своє навчання у школі учні 1-Б класу. 
Уляна Юріївна взяла під свою опіку 29 життєрадісних і непосидючих, 
допитливих і дуже безпосередніх діточок. А класна кімната вже вкотре 
перетворилася на затишне гніздечко з робочими місцями і чудовим 
ігровим куточком, де поселились улюблені іграшки дітей.

Ще зовсім мало часу минуло з того дня, коли діти вперше пересту-
пили поріг другої школи. Але за цей час у їхньому житті багато чого 
змінилося: у них з’явилися нові друзі, вони дізналися багато нового і 
цікавого, навчилися допомагати одне одному, стали організованими, 
дисциплінованими – стали справжніми школярами.

І ось у грудні діти 1-Б класу відзначили свій перший навчальний 
рубіж – 100 днів у школі. Першокласники запросили на цікавий урок-
звіт своїх батьків, щоб похвалитись успіхами у навчанні грамоти, 
продемонструвати знання з англійської та німецької мови, поспівати 
веселих пісень. Та найголовніше, батьки зрозуміли, що в першому 

класі дітям затишно і весело, а знання вони здобувають у дружньому 
колі однокласників і вчителів. 

ОСЬ І ШКОЛА, ОСЬ І КЛАС…

Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!..

Чи часто ми спостерігаємо, що до 
людської гідності ставляться з повагою? 
Чи навчені ми, що в нас є власність, за 
яку, насамперед, відповідаємо ми самі, 

   Щ о  т а к е  г р о м а д я н с ь к і  ц і н н о с т і ?   Щ о  т а к е  г р о м а д я н с ь к і  ц і н н о с т і ?

а не хтось інший? А якщо так, то треба не скаржитися, коли щось 
не подобається, а діяти для утвердження змін. Чи часто викону-
ються договори? На ці питання відповіді очевидні, і вони швидше 
негативні. А це означає, що ми ще не живемо в громадянському 
суспільстві — це дуже сумний, але факт. Щоб з’явилося грома-
дянське суспільство, потрібно виховувати громадянські цінності.

Що таке громадянські цінності, під впливом чого вони фор-
муються, чому важливо мати їх у житті, якою є роль Церкви 
у вихованні громадянина-патріота та багато інших питань, 
що стосуються громадянської освіти та виховання стали темою 
зустрічі учнів 9–11 класів та отця Ігоря Цмоканича, яка відбулася 
6 грудня 2013 року за сприяння вчителя християнської етики 
Ірини Фіголь.



Тиша. Земля покрита пухнастою білою периною. Річки сковані у 
прозоре скло. Сніжинки виблискують на снігу, мов чисті діаманти. 
Дерева стоять собі самотньо. Зійшло сонце. Аж тут на дереві з дупла 
вистрибнула білочка. І в ту ж мить  повз дерево пробігала Лисичка 
й запитала: «Чом ти, Білочко-Сіроспинко, скачеш по морозі?». А 
вона відповіла: «Я гріюся на сонечку поки ще нема якоїсь зимової 
негоди. А тоді, коли станеться, то сховаюся у дупло і чекатиму 
відлиги».  Лисичка запитала: « А Ти знаєш, де живе Бабак?».  «Не 
знаю, але ти можеш запитати дуба. Він то вже знає!»

Побігла Лисичка, аж бачить - дуб, який  важко-важко позіхав. 
Питає вона його: «Чого так  зітхаєш? Чому такий сумний?». А Дуб 
відповідає: «Взимку важко прожити, чи не так?». Бажаючи втішити 
дерево,  Лисичка промовила: «Та не сумуй. Весна прийде!  Ти не 
знаєш, де живе Бабак? Я хочу дізнатися  коли  вона прийде?». «Ні, я 
не знаю, де він живе», - відповів Дуб. «Тоді, до побачення. Я біжу до 
своєї нірки», – сказала Лисичка. Бігла, бігла, аж ось побачила якийсь 
клубок. Так це ж наш Їжачок! « Їжачку!» – покликала Лисичка. Вмить 
клубок розгорнувся і тоненьким голоском тихенько промовив: «Чого 
ти мене збудила, Лисичко-Сестричко?». «Я до Тебе з проханням: будь 
ласка, скажи, де живе Бабак?» – прошепотіла Лисичка. Мовчки Їжачок 
показав у далечінь, в сторону лісу, і додав: «За лісом є старий граб, а 
під ним нора. Там живе Бабак!» «Дякую, Їжачку-голубчику»,- стиха 
промовила рудохвоста.

Ось, нарешті, і цей граб та нора! Лисичка постукала в граб, дверцята 
відчинились, виходить Бабак і запитує:«Чому ти, Лисичко-Сестричко, 
гуляєш в зимовому лісі? Чому розбудила мене?» «Вибач, мені дуже 
кортить спитати тебе, коли буде весна?» «О, Лисичко-сестричко, 
недовго чекати залишилось! Я бачу свою тінь. Вже Весна-цариця на 
порозі!» - відповів Бабак. На душі у лисички було так тепло і весело, 
бо приходить довгоочікувана весна. Подякувавши Бабаку, Лисичка 
радісно побігла до своєї нірки. 

Мишковська Юліана, 5-Б клас
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25 грудня 2013 року в нашій школі відбулося міське методоб’єднання 
класних керівників, на якому розглядалося питання “ Метод проектів 
як засіб підвищення ефективності виховної роботи з громадянського 
виховання “.

Сьогодні сучасна молодь як ніколи потребує готовності до жит-
тя у відкритому європейському суспільстві, соціальної активності, 

громадянської компетентності, усвідомлення своєї ролі в житті 
та впевненості в тому, що вона може позитивно впливати на зміни 
в соціумі. І саме школі випадає відповідальна місія підготувати до 
життя громадянина демократичної держави.

Ірина Фіголь,
голова шкільного методоб’єднання класних керівників

Міське методоб’єднання класних керівників

Презентація міжнародного проекту “ Ми плекаємо свободу”, 
керівники — Михайлишин Ю. С., Василюк С. О.

“Громадянське виховання. 
Сутність і проблематика”. 

Виступ голови шкільного 
методоб’єднання класних 

керівників Фіголь І. І. 

Класовод 3-Б класу 
Чайківська О. Ф.— виступ- 
презентація “ Впровадження 

сучасних інформаційних 
технологій — простір для 
розвитку особистості”.

Класний керівник 6-В класу Лучків О. В. презентувала 
проект “Українська народна пісня у моїй родині“.

1-3 листопада 2013 року в Стрию відбув-
ся кубок України 2013 р. (кордові моделі в 
приміщеннях). У змаганнях взяли участь 
10 команд. Наша команда виступала за 
Львівську область і зайняла 5 місце серед 
станцій ЮТ України і 3 місце серед об-
ластей України.

Склад команди:
Максимів Павло – 4 клас;
Максимів Микола – 6 клас;
Лобський Назар – 7 клас;
Череватий Микола – 2 клас.

Череватий Микола одержав кубок і 
грамоту як наймолодший спортсмен. Мак-
симів Павло отримав медаль і грамоту за 
волю до перемоги.

Тренери команди: Гаврилюк Л.М.,
Здебський А.Д.

P.S. Наша школа за підсумками 2012 – 
2013 н. р. одержала перше місце у рейтингу 
серед шкіл області з технічних видів спорту 
та третє місце у рейтингу серед тринадця-
ти станцій ЮТ області з технічних видів 
спорту.

Чергові здобутки юних техніків школи

ЗИМОВИЙ  ЛIС
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Вдало цьогоріч у нашій школі 
пройшов тиждень англійської 
мови. Було проведено ряд цікавих, 
пізнавальних та захоплюючих 
заходів для учнів різних вікових 
категорій.

Пропонуємо вашій увазі не-
величкий фоторепортаж.

Наталія Заблоцька, 
вчитель англійської мови 

Нещодавно учні 5-Б класу  мали можливість здійснити 
цікаву екскурсію у м. Львів. На власні очі нам вдалося 
побачити музей «Арсенал», де показано основні види зброї 
минулих епох, інтерактивний музей «Таємна Аптека», 
де виявили давню фармацевтичну лабораторію, у якій 
таємничий аптекар досі варить мило і виготовляє пігулки для 
щастя, та львівську майстерню шоколаду, де учні придбали 
безліч шоколадних виробів ручної роботи.

Упродовж  мандрівки  діти відвідали також музей історії 
релігії. Завданням екскурсії було ознайомити школярів з 
релігійними віруваннями давніх слов’ян, їхніми звичаями 
та обрядами на прикладі експозиції «Релігії Давнього світу». 
Дуже цікаво було дізнатися історію походження писемності, а 
також інструментів та матеріалів, що використовувалися  для 
письма у Давньому Єгипті, Греції та середньовічній Європі. 

Екскурсія по місту була дуже цікавою, оскільки ми мали 
можливість побачити своїми очима казковий, неперевершений 
та неймовірний Львів, нас вразили старовинні пам’ятки  
архітектури, вузенькі вулички та аромат львівської кави. Але 

найцікавіше було попереду, а саме зоопарк у 
смт. Меденичі. Різні тваринки, різноманітні 
види птахів шалено захопили наших учнів.

Втомленими, але з неймовірними 
враженнями від побаченого ми 
повернулися додому. 

Тиждень англійської мови (25-29 листопада 2013 року)

*   *   *
За святую правду-волю
Розбойник не стане…

*   *   *
Не вмирає душа наша, 

не вмирає воля.

Казкова мандрівка 5-Б

Інсценізація казок В.Сухомлинського 
англійською мовою юними акторами 

5-В класу.► 

Вікторина The ABC у 3-В класі ▼

Відкриття тижня англійської мови ▲
Свято «В гостях у Вінні Пуха» (3-В клас) ▼

Свято рідної мови у 4-А класі 
(класний керівник – Оксана Огар)
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ПЕРЕМОЖЦI III (ОБЛАСНОГО) ТУРУ ПРЕДМЕТНИХ 
ОЛIМПIАД У 2013-2014 Н. Р.

1 Весела Ліліана 10-Б біологія І Панькевич 
Л. І.

2 Лагуш Олег 9-В біологія ІІІ Михайлишин 
А. Т.

3 Фаб’як Юлія 9-А право-
знавство ІІІ Угрин У. В.

4 Весела Ліліана 10-Б астроно-
мія ІІ Бурий А. Р.

5 Надкернична Яна 10-Б екологія ІІІ Кравців Г. О.

6 Явір Максим 11-А фізична 
культура ІІІ Фляга І. С.

7 Савчак  Роман 9-Б фізика ІІ Бурий А. Р.

8 Качмар Тарас 9-Б фізика ІІІ Бурий А. Р.

9 Курило Діана 9-Б німецька 
мова І Єршова І. Г.

10 Лагуш  Олег 9-В німецька 
мова І Єршова І. Г.

11 Весела Ліліана 10-Б німецька 
мова ІІ Джура Г. І.

12 Тезбір Роксолана 10-Б німецька  
мова ІІ Юрчак І. М.

13 Кобільник Тетяна 10-Б німецька 
мова ІІІ Джура. Г. І.

14 Романко Олена 11-Б німецька 
мова ІІ Джура. Г. І.

15 Євсеєнко Олена 11-Б німецька 
мова ІІІ Джура. Г. І.

16 Тезбір Роксолана 10-Б укр. мова І Тезбір С. О.

17 Процикевич 
Анастасія 8-А укр. мова ІІІ Тезбір С. О.

18 Савчак Роман 9-Б укр. мова ІІ Драла Л. Б.

ПЕРЕМОЖЦI II ЕТАПУ ХIV МIЖНАРОДНОГО  КОНКУРСУ 
З УКРАIНСЬКОI МОВИ IМЕНI ПЕТРА ЯЦИКА

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня Клас Місце Вчитель

1. Зубрицька Софія 6-В І Лучків Л. В.
2 Іванишин Катерина 8-А І Тезбір С. О.
3 Іванишин Юстина 4-Б ІІ Гоцій Т. Д.
4 Котула Соломія 5-Б ІІІ Процикевич Г. Л.
5 Лобода Наталія 10-Б ІІІ Тезбір С. О.
6 Романко Олена 11-Б ІІІ Процикевич Г. Л.

ПЕРЕМОЖЦI II ЕТАПУ III МIЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛIТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ 
УЧНIВСЬКОI МОЛОДI IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

1 Коб’якова Анна 7-В ІІІ Лучків О. В.

2 Іванишин Катерина  8-А ІІІ Тезбір С. О.

3 Савчак Роман 9-Б ІІ Драла Л. Б.

Театр – одна з найдавніших 
людських розваг, яку «винайшли» 
стародавні греки. У всі часи єди-
ним справжнім учителем актор-
ського ремесла залишалася публі-
ка. Одна з учениць після перегляду 
вистави написала: «Я хочу, щоб 
актори грали з любов’ю. Я хочу 
їм вірити».

Сенсом театру є не лише роз-
важальне видовище, це мистецтво 
відображати життя. Кожен, хто 
виходить на сцену, створений 
на образ і подобу Божу. Перед 
актором надзвичайно важке за-
вдання – вийти із власного образу, 
подарованого Богом, і ввійти в чу-
жий образ, створений режисером. 
Чим більша глибина перевтілення, 
тим більше згоряє актор. Така 
правда сцени.

Отже, думки дітей про театр і 
про побачене.

– Театр мають відвідувати всі, 
хто хоче чогось досягти в житті. 
(Копач Віра)

– Мета театру – навчити доб-
рих  людських якостей, життєвих 
принципів і етикету під час пере-
гляду вистав. Мені не сподобалася 
поведінка деяких глядачів і їх 
ставлення до акторів. (Столбець-
кий Максим)

– Театр – це синтез натхнення. 
А кожній людині потрібно на-
тхнення. Театр – це місце духо-
вного розвитку. А без розвитку ми 
мертві. (Федуняк Роман)

– Коли людина ходить в театр, 
вона духовно збагачується. 
(Сторонський Роман)

– Мета театру – донести 
до людей істину. (Паньків 
Василь)

– Мета театру – навчити 
жити, бо вистави завжди є 
актуальні. І це заставляє за-
думатися – а чи не ми є часом 
тими негативними героями. 
(Нечипір Ірина)

– Театр – найцікавіший і най-
кращий засіб пізнання краси світу. 
(Хоцевич Віталій)

– Театр весь час сперечається 
із телебаченням, комп’ютером, 
відеофільмами. Він закликає нас 
ставати цивілізованішими, не 
сидіти весь час перед екрана-
ми, а виходити в люди: красиво 
одягнутися і прийти на виставу, 
познайомитися із світоглядом  
інших людей, пережити нові вра-
ження. Від перегляду фільмів 
не отримаєш тих почуттів, що у 
театрі, коли бачиш акторську гру 
наживо (Фаб’як Юлія)

Центральним елементом де-
корацій вистави було коло-хрест, 
на якому постійно опинялися 
герої вистави. Що ж, на думку 
учнів, означала ця режисерська 
знахідка.

Коло – це…
– Життя і час. (Паньків Уляна)
– Коло відображало роль серця, 

яке билося все швидше і швидше. 
(Копач Віра)

– Коло - страждання людей, 
у даному випадку – головних ге-
роїв. (Андрій Лопський)

– Коло – хрест, центр всіх надій. 
Воно символізує хатній вогонь, 
який спаплюжили і осквернили. 
Мене вразило коло з сіном, яке під-
нялося. Воно найбільш сакральна 
річ у виставі. Мені здається, це – 
дар. Можливо, це єдина річ, яка 
залишилася «чистою». (Федуняк 
Роман)

– Коли коло не крутилося або 
крутилося повільно, життя героя 
було спокійним, та коли розкручу-
валося – наступали зміни. (Малиш 
Катерина)

– Колесо можна розкрутити 
в різні сторони. Так само і нашу 
долю. Ми керуємо колесом. (Смиш 
Галина)

– Колесо – життя, яке крутилося 
до кінця. (Василюк Ростислав)

– Ми крутимо життям, як ко-
лесом. (Савка Марта)

– Коло, на мою думку, симво-
лізувало нещастя, бо на ньому 
відбувалися трагічні події. (Кузик 
Настя)

– Коло символізувало зло, через 
те що там відбувалися погані дії. 
(Петришин Назар)

– Верхнє колесо символізувало 
щастя, гармонію на небесах із Бо-
гом. Коли все добре – колесо біля 
Бога, а коли пішли зрада і сварки, 
герої віддалилися від Бога, то й ко-
лесо опустилося. (Нечипір Ірина)

Думки учнів зібрала 
Олександра Дешева, 

учитель християнської етики

Думки наших старшокласників 
після перегляду вистави за драмою 

Івана Франка «Украдене щастя» у постановці 
акторів театру ім. Юрія Дрогобича
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№ 
з/п Прізвище та ім’я учня Клас Місце Вчитель

 християнська етика
1 Панчак Марта 9-Б ІІ Дешева О. Г.

2 Мала Галина 8-А ІІІ Дешева О. Г.

3 Радченко Анастасія 10-Б ІІІ Дешева О. Г.

математика
1 Савчак Роман 9-Б ІІ Хом’якевич В. В.

2 Кокоєйко Вікторія 8-Б ІІІ Хом’якевич В. В.

3 Мазур Ірина 6-А ІІІ Романюк В. Л.

польська мова
1 Модрицька Анастасія 8-А І Бунь Л. З.

2 Василюк Ростислав 9-Б ІІ Бунь Л. З.

3 Кобільник Тетяна 10- Б І Бунь Л. З.

4 Домбровська Беата 10-Б ІІ Бунь Л. З.

5 Пруська Соломія 11-Б ІІ Бунь Л. З.

інформаційні технології
1 Хащівський Віктор 8-А ІІІ Хлопик Р. З

2 Зубрицький Маркіян 9-В ІІІ Хлопик Р. З

3 Думало Вероніка 10- Б ІІІ Хлопик Р. З

інформатика
1 Хащівський Віктор 8-А І Хлопик Р. З

2 Лагуш  Олег 9-В ІІ Хлопик Р. З

3 Думало Вероніка 10- Б ІІІ Хлопик Р. З

4 Панчак Остап 7-В І Хлопик Р. З

фізична культура
1 Явір  Максим 11-А І Фляга І. С.

фізика
1 Лобський Назар 7-Б ІІІ Бурий А. Р.

2 Лизун  Христина 8-Б ІІІ Винарчик Л.М.

3 Савчак Роман 9- Б І Бурий А. Р.

4 Качмар  Тарас 9-Б ІІ Бурий А. Р.

історія
1 Сабат Соломія 8-Б ІІ Угрин У.В.

2 Процикевич Анастасія 8-А ІІІ Угрин У.В.

3 Федуняк  Роман 9- В ІІІ Погорєла Г.В.

4 Матківська Марія 10-Б ІІІ Угрин У.В.

географія
1 Тезбір Роксолана 10-Б ІІ Коваль Л. П.

2 Зубрицький Маркіян 9-В ІІІ Коваль Л. П.

3 Василюк Ростислав 9- Б ІІІ Коваль Л. П.

4 Федуняк Роман 9-В ІІІ Коваль Л. П.

5 Лазорко Ольга 8-А ІІІ Коваль Л. П.

хімія
1 Михайлюк Софія 7-Б ІІІ Панчишак Г. Є.

технології
1 Маркович Олег 11-Б ІІІ Ілик О. М.

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня Клас Місце Вчитель

українська мова
1 Михайлюк Софія 7-Б ІІ Лучків О. В.

2 Коб’якова Анна 7-В ІІІ Лучків О. В.

3 Процикевич Анастасія 8-А І Тезбір С. О.

4 Іванишин Катерина 8-А ІІ Тезбір. С. О

5 Савчак Роман 9-Б ІІ Драла Л. Б.

6 Тезбір Роксолана 10-Б І Тезбір С. О.

7 Пруська Соломія 11-Б ІІІ Процикевич Г. Л.

8 Романко Олена 11-Б ІІІ Процикевич Г. Л.

біологія
1 Лагуш Олег 9-В І Михайлишин А. Т.

2 Весела Ліліана 10-Б ІІ Панькевич Л. І.

англійська мова
1. Процикевич Анастасія 8-А ІІІ Модрицька Ю. О.

2. Лагуш Олег 9-В ІІІ Модрицька Ю. О.

німецька мова
1. Романко Олена 11-Б І Джура Г. І.

2. Весела Ліліана 10-Б І Джура Г. І.

3. Курило Діана 9-Б І Єршова І. Г.

4. Іванишин Катерина 8-А І Василюк С. О.

5. Євсеєнко Олена 11-Б ІІ Джура Г. І.

6. Пруська Соломія 11-Б ІІ Михайлишин Ю. С.

7. Тезбір Роксолана 10-Б ІІ Юрчак І. М.

8. Кобільник Тетяна 10-Б ІІ Джура Г. І.

9. Савчак Роман 9-Б ІІ Єршова І. Г.

10. Василюк Ростислав 9-Б ІІ Василюк С. О.

11. Процикевич Анастасія 8-А ІІ Василюк С. О.

12. Лизун Христина 8-Б ІІ Василюк С. О.

13. Качмар Іванна 11-Б ІІІ Михайлишин Ю. С.

14. Лаврик Богдан 10-Б ІІІ Джура Г. І.

15. Лобода Наталія 10-Б ІІІ Юрчак І. М.

16. Росоха Соломія 10-Б ІІІ Юрчак І. М.

17. Панчак Марта 9-Б ІІІ Єршова І. Г.

18. Лагуш Олег 9-Б ІІІ Єршова І. Г.

астрономія
1 Стебельська Роксолана 11-Б І Бурий Р. А.

2 Ліщинський Владислав 11-Б ІІ Бурий Р. А.

3 Весела Ліліана 10-Б І Бурий Р. А.

4 Зубрицький Маркіян 9-В ІІІ Бурий Р. А.

основи економіки
1 Регей Ольга 9-В ІІІ Іваночко О.О.

правознавство
1 Фаб’як Юлія 9-А І Угрин У. В.

2 Федуняк Роман 9-В ІІ Угрин У. В.

3 Огар Назарій 11- А ІІІ Угрин У. В.

екологія
1 Надкернична  Яна 10-Б ІІ Кравців Г. О.
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Протягом першого семестру наші учні 
активно залучалися до участі в різноманітних 
заходах мистецького спрямування. Про кілька 
із них хочемо розповісти усім читачам газети.

З 18 грудня 2013 р. у м. Києві в приміщенні 
Українського дому тривала Всеукраїнська 
виставка-конкурс «Фестиваль Святого Ми-
колая». Наші учні представили свої творчі 
роботи у двох номінаціях – «Екоіграшка 
на ялинку» та «Пряниковий будиночок». 
Тож висловлюємо їм подяку за активність та 
гідне представлення нашого міста у столиці. 
Згадаємо майстринь поіменно та побажає-

мо їм нових творчих досягнень та перемог. 
Номінація «Екоіграшка»: Харів Андріана 
(5-Б клас) Монастирська Аліна та Михайлик 
Софія (7-Б), Карпин Вікторія (8-А), Басараб 
Вікторія, Кокоєйко Вікторія, Крупач Марія, 
Лизун Христина, Сенюх Світлана (8-Б), Сурма 
Анастасія (9-Б), Дудяк Ірина, Колінко Олена, 
Лебіщак Ірина, Русевич Анастасія (9-В), Весела 
Ліліана, Кльок Божена, Мишолівська Тетяна 
(10-Б). Номінація «Пряниковий будиночок»: 
Єсип Олена та Стебельська Роксолана (11-Б).

З 23 грудня у м. Львові тривала обласна ви-
ставка-конкурс «Український сувенір». І хоча 
організатор виставки Львівський обласний 
центр   еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді оголосив з десяток номінацій 
та три вікові групи учасників, на жаль, бажання 
взяти участь у даному творчому заході вияви-
ла лише одна учениця нашої школи – Кльок 
Божена (10-Б). За умовами виставки-конкурсу 
необхідним було виготовлення виробів з глини, 
дерева, лози, соломи, трави, тканини, паперу, 
солоного тіста, сиру, тощо. Від нашої пред-
ставниці було презентовано ляльку-мотанку 
«Мій оберіг». 

Одними з оригінальних та найкращих 
стали наші іграшки на міську ялинку. За 

умовами акції іграшки мали 
бути виготовлені з вологостійких 
матеріалів і містити українську 
та євросимволіку. Ми зробили 
круглі іграшки з оргпласти-
ку, оздоблені синьою (фон) та 
жовтою (герб-тризуб та зірки 
Євросоюзу) клеючою плівкою. 
Оцінити результати цього твор-
чого задуму міг кожен охочий, 
поглянувши на ялинку у центрі 

міста. Наші іграшки були розміщені навколо 
верхівки дерева.

Ще одним прикладом творчої активності 
учнів нашої школи стала акція Дрогобицької 
міської ради – «Одягни місто до свят». За її 
умовами кожна школа мала одягнути одне 
із  дерев навколо Ратуші у різнобарвні те-
плі в’язані шалики. Дерево, яке нам випало 
одягнути, росте навпроти магазину взуття 
«Родина». Висловлюємо подяку учням, які 
активно долучилися до в’язання  шаликів: 
Макарець Анні (5-В), учням 6-А класу, Тихій 
Соломії (6-В), Войтусишин Олександрі (7-А), 
Сороці Наталії (8-А), Лещишин Наталії, Сабат 
Соломії (8-Б), Фаб’як Юлії (9-А), Коваль Ірині 
(9-В), Кручай Марії (10-А). Окрема подяка 
учням 10-А класу – Павліву Любомирові, Мо-
дрицькому Романові, Кручай Марії та Свищ 
Ірині, які власне і одягали дерево у шалики.

Учитель трудового навчання
Веретко Н.П.

НАШІ МИСТЕЦЬКІ ЗДОБУТКИ

26 грудня, обласна конкурсна комісія ви-
знала найкращою вчителькою початкових 
класів  Львівщини Тетяну Дмитрівну Гоцій. 
Вона блискуче пройшла усі етапи напруженої 
боротьби і набрала найбільшу кількість балів, 
що забезпечило їй великий відрив у змаганні з 
головною конкуренткою.

Тепер дрогобичанка готується до 
всеукраїнського етапу конкурсу «Учитель 

року – 2014», у якому директор школи Лариса 
Панькевич їй також пророкує перемогу.  «Уроки 
Тетяни Дмитрівни - це синтез її таланту, глибоких 
педагогічних знань і дивовижної енергетики, – 
каже Лариса Іванівна. - Кожне заняття для 
дітей є святом душі і багатогранним джерелом 
знань з усіх сфер людського буття, це школа великої 
любові до людей, до України, школа доброти і глибокого 
патріотизму».

ТЕТЯНА ГОЦІЙ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ ДРУГОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «ВЧИТЕЛЬ РОКУ – 2014»


