
10 квітня 2014 року 
у приміщенні Черкась-
кого обласного інсти-
туту післядипломної 
освіти педагогічних 
працівників відбулося 
урочисте закриття Все-
українського конкурсу 
«Учитель року — 2014» 
у номінації «Початко-
ві класи». Перед цим 
упродовж 6 днів кра-
щі вчителі початкової 
школи, представники 
25 регіонів України, 
брали участь у непро-
стих випробуваннях: 
проведення уроків, 
самоаналіз, практична робота. Свою фахову 
майстерність конкурсанти демонстрували 
під час уроків, які проводилися у Черкаській 
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 
та Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів № 27 імені М. К. Путейка. Дітвора 
цих шкіл висловила захоплення проведеними 
заняттями, майстерністю вчителів.

На останньому етапі залишилося 12 най-

сильніших педагогів, а саме представники 
Вінницької, Волинської, Донецької, Київ-
ської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Харківської, Хмельницької, 
Черкаської та Чернігівської областей. Саме 
вони боролися за те, щоб увійти в п’ятірку 
лауреатів. За час конкурсних випробувань 
фіналісти здружилися, відбулося своєрідне 
єднання різних регіонів України.

За результатами другого етапу кон-
курсу журі змагань визначило 5 кращих 
учителів, серед яких один — абсолютний 
переможець конкурсу «Учитель року — 
2014». Сім конкурсантів, які не увійшли до 
фінальної п’ятірки, відповідно до умов кон-
курсу отримали почесне звання дипломантів.

Голова журі А. Цимбалару подякувала 
організаторам конкурсу та оголосила рішення 
журі, за яким переможцем Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року — 2014» у номінації 
«Початкові класи» визнано Ольгу Петричен-
ко, вчителя початкових класів Артемівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 
Донецької області.

Лауреатами конкурсу стали: Тетяна Гоцій, 
учитель початкових класів Дрогобицької спеці-
алізованої школи І — ІІІ ступенів № 2 Львівської 
області; Світлана Прихожай, учитель початко-
вих класів Броварської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Київської області; Людмила 
Чуб, учитель початкових класів Полтавської 
гімназії № 31; Олена Мартинюк, учитель по-
чаткових класів Ладижинської загальноосвітньої 
школи І –ІІІ ступенів № 2 Вінницької області.

Отож, наша Тетяна Гоцій фактично зайняла 
почесне друге місце у рейтингу найкращих 
учителів молодших класів з усієї України. 
24 квітня вшанування талановитої колеги від-
булося у стінах рідної школи. Привітати Тетяну 
Дмитрівну прийшли не тільки вчителі другої 
школи, а й багато гостей: завідувач кафедрою 
педагогіки ЛОІППО М. М. Барна, начальник 
відділу освіти м. Дрогобича П. Я. Сушко, за-
відувач методичним кабінетом Г. Марчук, 
методисти, вчителі початкових класів шкіл 
Дрогобича і Стебника, сьогоднішні та колишні 
учні Тетяни Дмитрівни та їхні батьки. Від імені 
виконувача обов’язків міського голови Романа 
Курчика Петро Ярославович Сушко вручив 
Тетяні Гоцій відзнаку “За заслуги перед містом».

(закінчення на 2 стор.)

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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У 2011 році Дрогобицька спеціалізована школа 
І-ІІІ ст. №2 підписала угоду про співпрацю із ліцеєм 
№12 м. Вроцлав (Польща). А почалася міжнародна 
співпраця названого ліцею ще 20 літ тому. З цієї 
нагоди із 7 по 12 квітня у Вроцлаві відбулася зустріч 
шкіл-партнерів, де зібралися гості із Німеччини, 
Голландії, Франції, Ізраїлю та України, яку 

представляла Дрогобицька спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів №2. Кожна делегація презентувала 
своє місто і навчальний заклад. 

Учні із шести європейських країн працювали 
у майстер-класах з хореографії, вокального 
співу, сценічної майстерності та образотворчого 
мистецтва. Результати своєї роботи вони 

представили на заключному 
етапі святкувань. Із захопленням 
с п р и й н я л и  в с і  у ч а с н и к и 
урочистостей український «Гопак» у 
виконанні дрогобицьких школярів.

Директор нашої школи 
Л. І. Панькевич подякувала 
організаторам міжнародної зустрічі 
молоді та висловила сподівання щодо 
подальшої співпраці між навчальними 
закладами країн-учасниць, адже таке 
співробітництво українській державі 
зараз дуже потрібне, бо допомагає 
учням-ровесникам з європейських 
країн глибше пізнати культуру та 
історію України і формує прагнення 
відвідати наш край.

Учасники делегації СШ №2

Делегація дрогобицької СШ №2 взяла участь 
у ювілейній зустрічі шкіл-партнерів у Вроцлаві  

(закінчення, поч. на 1 стор.)
Про свою найулюбленішу першу вчительку дуже теплі слова 

написала наша минулорічна випускниця Соломія Тиха: «Великий 
той учитель, який проймається справою, якої навчає», - гласить 
народна мудрість. Ці слова, без сумніву, про Тетяну Гоцій. Її велич 
постає з любові, якою вона огортає усе і всіх. Любов - твердиня 
усіх її життєвих висот. На світло обличчя Тетяни Дмитрівни 
усміхаються діти і тягнуться до неї, як квіточки до сонця. Про-
стота і скромність – це ті окраси, що ваблять до спілкування з 
цією вчителькою і дітей, і дорослих. Її професійна одержимість, 

невпинний творчий пошук помножені на глибинну людяність, 
духовну ошатність. 

Влучно порівняв учителя з атлантом, який тримає небо, начальник 
відділу освіти Петро Сушко. Я б ще провела паралель між учителем 
і Прометеєм. Таке порівняння доречне, коли говорити про Тетяну 
Гоцій. Її вогонь запалює. Палахкотливими багаттями любові роз-
горяються заронені іскри вчительської мудрості в серцях усіх, кого 
вона барвистою стежкою дитинства вивела на велику дорогу життя.» 

Пишаємося Вами, Тетяно Дмитрівно, 
і бажаємо нових творчих злетів!

На відзначення 200-річчя від 
дня народження великого Кобзаря 
з метою підвищення професійної 
майстерності вчителів, виявлення 
їхніх творчих здібностей та кращих 
методичних розробок з вивчення 
творчості Т. Шевченка, популя-
ризації передового педагогічного 
досвіду було проведено обласний 
конкурс на кращий конспект уроку 
української літератури в 9 класі. 

Приємно, що конспект інте-
грованого уроку (українська лі-
тература та християнська етика) 
з використанням інтерактивних 
технологій на тему «Збережи ко-
хання чистим» (за поемою Тараса 
Шевченка «Катерина»), поданий 
на цей престижний обласний кон-
курс учителями нашої школи, 
посів на ньому ІІІ місце.

Вітаємо автора конспекту Гали-
ну Львівну Процикевич, а також 
усіх, хто допомагав у його розроб-
ці: учителя християнської етики 
О. Г. Дешеву та вчителів української 
мови і літератури І. М. Качмарика, 
О. В. Лучків, С. О. Тезбір.
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Із 20 по 22 березня 2014 року у 
м. Жешув (Польща) відбувалася 
VIII Міжнародна конференція 
освітян. До 2010 року щорічно 
зустрічалися тільки німецькі і 
польські педагоги. Ініціатором 
таких професійних зустрічей був 
Ганс Болінгер – педагог, музикант, 
директор екологічного центру у 
м. Герсгайм (Німеччина), ініціатор 
багатьох міжнародних проектів. 

Ганс Болінгер неодноразово 
відвідував Дрогобицьку спеціалізовану школу І-ІІІ ст. №2, у 2013 році 
він одержав відзнаку «За заслуги перед Дрогобичем». Власне завдяки 
результативній співпраці СШ №2 із освітніми установами Німеччини і 
Польщі з 2012 року на міжнародну зустріч освітян стали запрошувати і 
представників з України (Львівщини). Міжнародні конференції стали 
тринаціональними. 

Тема цьогорічної конференції «Старі і нові можливості подальшого 
розвитку міжнародного партнерства. Що можна зробити для того, 
щоб воно було успішним».

Керівники освіти, директори шкіл, учителі обговорювали пробле-
ми регіонального співробітництва і розвитку партнерських відносин 
шкіл, використання інтернетних можливостей в освітніх проектах та 
повсякденній роботі вчителів. 

Львівську делегацію очолювала С. Книшик – начальник управління 
дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти та соціального 
захисту департаменту освіти і науки ЛОДА. Від Дрогобиччини 
учасниками конференції були начальник відділу освіти Сушко П. Я., 
директор СШ №2 Панькевич Л. І. та вчитель німецької мови нашої 
школи Михайлишин Ю. С.

У роботі конференції взяли участь Генеральний консул Німеччини 
у Кракові Вернер Килер, куратори освіти всіх 15 воєводств Польщі. 

У період проведення конференції була підписана політична частина 
асоціації України з ЄС, що було схвально сприйнято учасниками 
конференції.

Наступна IX Міжнародна конференція освітян відбудеться в 
Німеччині. А Х (ювілейну) запропонували провести у Львові. 

Лариса Панькевич, директор школи, учасник конференції

Міжнародна конференція освітян

Я вибрала долю собі сама,
І що зі мною не станеться, —
У мене жодних претензій нема
До Долі — моєї обраниці.
 Ліна Костенко

У читальному залі Дрогобицької спеціа-
лізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 відбувся 
поетичний бібліотечний урок за творчістю 
визначної української поетеси Ліни Костенко.

Метою цього свята поезії було утвердження 
чеснот кожної людини, яке відбувається під 
магічним, чаруючим впливом поетичного 
слова Л. Костенко — добра, любові, пам’яті, 
відповідальності людини за кожну «тваринку 
і травинку» на планеті Земля…

Звучали вірші у виконанні учнів 11-Б класу 
(класний керівник Г. Л. Процикевич) і їх-
ніх наставників: Л. І. Панькевич, О. І. Кіліян, 
Д. О. Живчин, К. В. Дятко, І. М. Качмарика, 

Г. Л. Процикевич. Поетичні рядки вдало 
доповнювали інструментальні мелодії, пі-
дібрані І. М. Качмариком, а також мульти-
медійні заставки, створені О. О. Іваночко. 
Всіх об’єднувала висока, ніжна сила великої 
жінки-поетеси Ліни Костенко.

Чарівності заходу надало виконання пі-
сень на слова поетеси у виконанні доцента 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Франка, лауреата всеукра-
їнських конкурсів, співачки і композитора 
Лілі Кобільник.

Кажуть, коли читаєш поезію, на плече сідає 
ангел… Упродовж цього незвичайного уроку 
всі присутні причастилися святим і духов-
ним, земним і людським, читаючи і слухаючи 
рядки поезії Ліни Костенко, такої таємничої, 
небесної, і водночас рідної й доступної, яка 
завжди поруч…

Бібліотекарі К. В. Дятко та
О. О. Іваночко

Ïîåç³ÿ — öå çàâæäè íåïîâòîðí³ñòü…



Українське слово єднає нас – 
основний меседж ХХVIII учнівської 
олімпіади з української мови і лі-
тератури, яка у березні цього року 
пройшла на Черкащині – землі, 
яка дала світові Тараса Шевченка. 
На Чернечій горі юні філологи 
вшанували пам’ять Т. Г. Шевчен-
ка,  поклали квіти, схилили голо-
ви в пошані та стримано раділи 
можливості побувати на могилі 
великого Кобзаря.

На урочистостях з нагоди наго-
родження переможців з вітальним 
словом до учасників олімпіади, 
гостей звернулася голова оргкомі-
тету олімпіади, директор Депар-
таменту освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації 
Галина Гаврилюк: «Полум’яне 
слово Шевченка об’єднує українців усього 
світу… Ми впевнені, що ваше перебування 
сьогодні на землі, осяяній величним духом 
Тараса, додасть вам сили та творчої наснаги 
у майбутніх здобутках».

Вручаючи дипломи переможцям та учас-
никам олімпіади, заступники голови журі, до-
цент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Світлана Дяченко 
та науковий співробітник Інституту літе-
ратури імені Т. Г. Шевченка НАН України 
Дмитро Дроздовський, експерт-конусльтант 
олімпіади, завідувач кафедри Гуманітарного 
університету імені Бориса Грінченка Станіс-
лав Караман відзначили високий рівень знань 
учасників, побажали дітям нових перемог та 

звершень з Тарасовим словом 
у серці. 

Для переможців олімпіади 
від Сентенніал коледжу (Ка-
нада) та Лондонської бізнес-
школи було оголошено гранти 
на навчання. Від організаторів 
Всеукраїнської мовознавчої гри 
«Соняшник» переможці за пер-
ше місце отримали електро-
нні книжки, за друге – фото-
камери, учасники, які посіли 
треті місця, отримали флеш-

накопичувачі. Усі 
учасники олімпіади 
отримали книги від 
Центру навчально-
методичної літерату-
ри. Ще однією наго-
родою для учасників 
олімпіади, членів 
журі та гостей  від ор-
ганізаторів олімпіади 
стала екскурсія у му-
зейному комплексі.

За словами учас-
ників олімпіади, ці 
мовно-літературні 
змагання збагатили 
їх досвідом, познайо-
мили з однодумцями, 
допомогли знайти 
нових друзів, а ба-
гатьом – вперше від-

відати Чернечу гору, 
вклонитися Кобзарю.

І особливо приєм-
но, що, представляючи 

на олімпіаді Львівщину – землю 
Івана Франка, – учениця 10-Б класу 
нашої школи Роксолана Тезбір 
набрала майже максимальну кіль-
кість балів і виборола найвище 
перше місце серед десятикласни-
ків України. Найщиріші вітання 
Роксолані, а також її мамі й за су-
місництвом учительці української 
мови і літератури та класному ке-
рівникові Світлані Орестівні Тезбір. 
У такому творчому тандемі вам під 
силу подолати ще не одну наукову 
вершину, чого від душі й бажаємо!
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Роксолана Тезбір – переможець Всеукраїнської 
олімпіади з української мови і літератури

Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад!

24-28 березня 2014 року відбувся ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. Вітаємо переможців – 
учнів нашої школи!!

Навчальна дисципліна Прізвище, ім´я учня Клас Місце Прізвище, ім´я, по 
батькові вчителя

німецька мова Весела Ліліана Ігорівна 10 I Джура Галина Іванівна

німецька мова Лагуш Олег Михайлович 9 II Єршова Ісанна Григорівна

німецька мова Романко Олена 11 IV Джура Галина Іванівна

Галичанка Роксолана Тезбір і представниця 
волелюбного кримськотатарського народу 
Лалє Делялова на священній для кожного 
українця Чернечій горі
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Перед Великодніми святами у Світлиці міської ратуші відбулася зустріч віце-ректора Українського 
Католицького Університету, відомого правозахисника, випускника другої школи Мирослава Мариновича 
із молоддю міста. Активну участь в обговоренні проблем сучасного українського суспільства взяли й учні 
другої школи. Побувала на зустрічі і минулорічний лауреат премії Мирослава Мариновича, студентка 
Національного університету ім. Т. Шевченка Ірина Процикевич.

200-літтю від дня народження
Т. Г. Шевченка присвячується

Хто Він?
«Хто Ти, Тарасе,
Для своїх нащадків?» - 
Один хлопчина тихо запитав.
Крізь лихоліття нашої епохи
Йому так скромно відповів Кобзар:
«Я – не пророк, не геній, не мислитель,
Як всі ви звикли бачити мене.
Я – просто син величного народу, 
Який уперто до зірок іде.
Оспівую красу свого я краю
І велич лицарів його палких.
Про біди України пам’ятаю:
Вони є завжди у віршах моїх.
Для тебе я, дитино, лиш сторінка
Твого ще ледь початого життя.
Не згадуй ти про мене, коли гірко,
Згадай, коли зійде нова зоря,
Коли Вкраїна буде рівноправна
Серед держав великих і малих,
Згадай тоді, що був Тарас Шевченко,
Який життя поклав до ваших ніг!»

Класний керівник 
Наталія Заблоцька та 

творчий колектив учнів 5-В класу

Завершилася п’ята Всеукраїн-
ська гра “Соняшник», яка цього 
року була присвячена 200-літтю 
з дня народження Тараса Шев-
ченка. Цілями та завданнями гри 
є формування у школярів сталої 
зацікавленості українською мовою 
і літературою та українознавством, 
активізація позакласної та поза-
шкільної роботи, надання учням 
можливості змагатися в міжрегіо-
нальному масштабі, не виїжджа-
ючи зі свого населеного пункту. 
Учасниками гри можуть бути учні 
з першого по одинадцятий клас, 
які у визначений час (одночасно по 
всій Україні) повинні дати відпо-
віді на ряд тестових завдань. Після 

Названі переможці Всеукраїнської гри «Соняшник»

цього всі роботи 
відправляються 
організаторам 
гри на перевір-
ку, де й визнача-
ються перемож-
ці. Юридична 
адреса творчого 
об’єднання “Со-
няшник» знахо-
диться у Харкові, 
що засвідчує про  
серйозне ставлен-
ня до україністи-
ки не тільки на 

Заході чи в центрі нашої держави, а й у її східних областях.
Учні другої школи цьогоріч уперше взяли участь у грі, 

але усі, від першачків до випускників, виявили до неї велику 
зацікавленість і стали рекордсменами у місті за кількістю 
учасників (загалом 98 учнів). Дев’ятеро з них (це в основному 
учні молодших класів) не зробили жодної помилки і стали 
Переможцями конкурсу. Інші, у залежності від кількості 
правильних відповідей, отримали дипломи Всеукраїнського та Регі-
онального рівнів. Усі діти були нагороджені грамотами і невеликими 
сувенірами від Творчого об’єднання “Соняшник».

Наступного року гра відбудеться третього березня. Із правилами її 
проведення можна ознайомитися на сайті гри: gra-sonyashnyk.com.ua .

Ігор Качмарик, 
координатор гри “Соняшник» у СШ №2
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9 квітня у Дрогобицькій спеціалізованій школі 
І-ІІІ ст. №2 пройшов День цивільного захисту. 
Розпочався він о 8.30 зі зборів керівного складу ЦЗ 
школи. О 9.00 відбулося урочисте відкриття Дня 
ЦЗ та огляд невоєнізованих формувань. Одночасно 
учні всіх класів зібралися разом із 
класними керівниками на годину 
спілкування за тематикою безпеки 
життєдіяльності, правил поведінки 
під час виникнення надзвичайних 
ситуацій природного характеру. 

Для старшокласників учитель Качмарик І.М. підготував засідання 
прес-клубу, під час якого учні мали змогу переглянути кадри 
документальних фільмів про буревії на території України, торнадо 
в Америці та обговорити способи захисту від природних катаклізмів.

Для найменших школяриків керівник лялькового театру 
Шулик Ю.М. разом зі своїми маленькими акторами показали виставу 
«Колобок повертається додому». Цікаво й змістовно пройшов День ЦЗ 
і у 3-В класі (учитель Беззубова Л.М.). Учні знайомилися з правилами 
поведінки під час стихійних лих: грози, буревію, повені, землетрусу; 
висловлювали свої думки про наслідки небезпечних ситуацій; роз-

мірковували про цінність життя та здоров‘я. Завершальним етапом 
стало виготовлення Пам‘яток для першокласників. 

Учні 4-их класів із захопленням змагалися в комбінованій естафеті, 
яку для них провели вчителі фізкультури Фляга І.С. та Андрушко О.М.

Традиційною для школи стала інтерактивна гра «Квест», під час якої діти 
мають змогу проявити не тільки свої знання, а й спритність, кмітливість, 
уміння логічно мислити. А тому п‘ятикласники із задоволенням та азартом 
включилися в гру. Після проходження всіх етапів та підрахунку балів 
було визначено переможців – учнів 5-Б класу. Усі учасники отримали 
від організатора заходу Черхавської Л.В. солодкі призи. 

Можливість показати свої знання про стихійні лиха та способи захисту 
від них мали й учні 6-Б класу, адже разом із ними вчитель Кравців Г.О. 
провела відкритий урок. Для семикласників учителі фізкультури також 

організували комбіновану естафету, у якій перемогу здобула 
команда 7-Б класу, яка найкраще продемонструвала вміння 
злагоджено діяти в екстремальних ситуаціях.

 Завершальним етапом Дня ЦЗ став «Лицарський турнір» 
між учнями 9-их класів, які мали нагоду показати свою силу, 
спритність та кмітливість. Окрасою турніру стали танцювальні 
номери дівчат із групи підтримки. Перше місце виборола 
команда 9-В класу.

Коли несподівано посеред дня пролунав сигнал евакуації, 
усі швидко й організовано, незважаючи на сильний дощ, 
покинули приміщення школи.

О 15.00 штаб ЦЗ провів засідання, де було зроблено 
детальний аналіз усіх заходів та відзначено їх високий 
методичний рівень. Проведення Дня ЦЗ у другій школі 
оцінено на «відмінно».

Мозоль Б. Д., представник штабу ЦЗ м. Дрогобича,
Наталя Лобода, учениця 10-Б класу

ДЕНЬ ЦЗ 
У ШКОЛІ
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числа», Блохіну Анас-
тасію - «Ремінісценції з 
поезій Тараса Шевченка 
в сучасній культурі», 
Федуняка Романа – 
«Підліткова залежність 
від комп’ютерних ігор. 
Наслідки дитячої ігро-
манії», Качмар Марію  – 
«Екологічний моніто-
ринг пришкільної 
території», Ліщинського 
Владислава - «Екомобілі». 

Звичайно, у цьому юним науковцям допо-
магали їхні керівники: А. Р. Бурий, У. В. Угрин, 
С. В. Живчин, О. Г. Дешева, А. Т. Михайлишин, 
І. І. Фіголь, Г. О. Дячок, І. М. Качмарик, С. О. Тез-
бір, Л. П. Коваль, Р. З. Хлопик, Г. Є. Панчишак, 
Г. О. Кравців. Також учні вчилися виступати 
перед аудиторією, дола-
ти своє хвилювання, що 
неодмінно придасться 
їм у майбутньому.

Слід додати, що 
учні школи беруть 
участь у наукових 
проектах не тільки на 
рівні нашого навчаль-

4 квітня 2014 року в школі відбувся захист науково-дослідницьких 
робіт шкільного наукового товариства «Еврика». Учні 8-11 класів брали 
участь у роботі різноманітних секцій: української літератури, фізики, 
біології, німецької літератури, географії, педагогіки і психології, іс-
торії, християнської етики, хімії, художньої культури, інформатики, 
екології. Кожен творчо й сумлінно підійшов до підготовки проектів. 
Школярі чітко, обґрунтовано викладали суть свого дослідження, 
представивши матеріали в мультимедійній формі. Та хотілося б 
відзначити тих учнів, які своїми роботами найбільше зацікавили 
глядачів, а зокрема: Дем’янчик Тамару з її презентацією «Психічні за-
хворювання і їх вплив на здоров’я людини», Курило Діану - «Старіння 
і довголіття», Савчака Романа, Василюка Ростислава і Качмара Тараса 
з роботою « З історії викладання фізики у нашій школі», Кобільник 
Тетяну - «Історія СШ № 2», Дудник Оксану - «Харчові добавки. Е – 

ШКІЛЬНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕВРИКА» ПРЕЗЕНТУВАЛО
РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ В 2013-2014 н.р.

ного закладу, але й міста та 
області. Вихованка Галини 
Остапівни Дячок Іванна 
Качмар (11-Б клас) із науко-
вою роботою «Вірші-речі 

Р. М. Рільке та їх переклади українською 
мовою» представляла Дрогобич на обласному 
етапі захисту наукових робіт МАНу і зайня-

ла друге місце. Це 

дало можливість 
Іванці взяти участь 
і в ІІІ (всеукраїн-
ському) етапі кон-
курсу науково-до-
слідницьких робіт 
МАН і вибороти 
почесне ІІІ місце. 
Наші найщиріші 
 вітання!

Ірина Лозинська, 
11-Б клас
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Митцю не треба нагород, 
його судьба нагородила.
Коли в людини є народ, 
тоді вона уже людина.

Ліна Костенко
У вівторок 6 травня Дрого-

бицька спеціалізована школа 
І-ІІІ ст. № 2 гостинно зустрічала 
шановану випускницю школи, 
дрогобичанку, заслуженого май-
стра народної творчості, члена 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України 
Мирославу Петрівну Кот.

Її життя, немов вишитий руш-
ник, у якому переплітаються 
барвисті та темні ниточки. Тут 
і щасливе дитинство у Варшаві 
(Польща), і тривожний переїзд 
у Дрогобич, яскраві спогади із на-
вчання у школі, учительському 
інституті та старанна учитель-
ська робота, і романтична зустріч 
із чоловіком та оспіване відчуття материн-
ства — народження синів… Тож невипадково 
зустріч із майстринею, яку ми назвали «Мамині 
рушники», була приурочена відразу двом 
подіям, знаменним у житті п. Мирослави — 
70 річчю нашої школи, випускницею якої 
вона є (1949 р. випуску) та Дню матері, який 
традиційно святкують у другу неділю травня.

Шкільна родина гостинно вітала п. Мирос-
лаву віршами про вишиті рушники, дарувала 
пісні у виконанні шкільного вокально-інстру-
ментального ансамблю та зразкового ансамблю 
сопілкарів «Чарівна сопілка». А популярну 
«Пісню про рушник» («Рідна мати моя») із за-
хопленням співали усі присутні: учні, учителі, 
гості. Цікавим та приємним було спілкування, 
яке супроводжувалося презентацією фото-

графій про життя та творчість виши-
вальниці. Захоплюючим став момент, 
коли п. Мирослава, розповідаючи про 
вишиті сорочки, аналізувала особли-
вості вишиванок, у які були одягнені 
учениці. Як виявилося, серед них були 
не лише куплені, але й вишиті матерями 
та бабусями дівчаток. Бурхливі оплески 
отримала Галина Бандура, учениця 10-Б 
класу, яка продемонструвала власноруч 
вишиту бісером сорочку та крайку. 
На зустрічі були присутні учні майстри-
ні, одна із них – Надія Іванівна Кузан 
(кандидат пед. наук, доцент ДДПУ 
ім. І. Франка). Вона розповіла про від-
криття та роботу творчої лабораторії 
«Мистецька Бойківщина» при ДДПУ, 
яка створена під патронатом п. Мирос-

лави. Надія Іванівна запросила до співпраці 
учителів трудового навчання зі шкіл міста 
та району, які завітали на зустріч. Запропо-
нувала спільне проведення майстер-класів, 
семінарів, презентацій на базі лабораторії, 
поділилася досвідом проведення спільних 
проектів із вчителями львівських шкіл.

Приємним та цікавим сюрпризом для 
п. Мирослави стали подарунки дівчаток 6-х 
класів: яскрава писанка у техніці оріґамі, ніжні 
квіти конвалії та орхідеї. Майстриня ж подару-
вала учням та вчителям свою книгу вишиванок 
«Українська сорочка». Та найціннішим пода-
рунком для всіх присутніх залишаться спогади 
про щире родинне спілкування, милозвучні 
пісні, барвисті рушники та сорочки.

Наталя Веретко, учитель трудового 
навчання, організатор зустрічі

ЗУСТРІЧ ІЗ ВИШИВАЛЬНИЦЕЮ МИРОСЛАВОЮ КОТ

«І слово, і пісня, матусю, тобі»:

ученицю 9-Б класу Курило Діану (І місце 
у номінації «Авторська поезія» серед учнів 
другої вікової групи); 

ученицю 9-Б класу Дем’янчик Тамару 
(ІІІ місце у номінації «Авторська поезія» серед 
учнів другої вікової групи);

ученицю 4-В класу Цибульську Христину 
(ІІ місце у номінаціїї «Авторська проза»).

Згідно правил конкурсу його переможці (І місце) 
взяли участь у обласному турі, який відбувся 
6 травня. Серед них і наша Діана Курило. 
Чекаємо підсумків цього творчого змагання.

Вітаємо переможців міського 
туру обласного конкурсу

Вітаємо із недавнім Днем народження 
прекрасну жінку, чуйну матусю, гарного 
педагога, людину із золотим серцем 
Тришневську Олену Осипівну. Від усього 
серця бажаємо Вам, імениннице, усього, 
що сказано в цих поетичних рядках:

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я радість і достаток
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І Господь дарує ще багато літ.
Ви у нас така чудова,
Що і не сказать словами,
Як тепле сонечко у дощик,
Як наша рідна друга мама.

²ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äî Âàñ ó÷í³ 
òà áàòüêè 2-À êëàñó.
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Відповідно до наказу Департа-
менту з питань освіти, науки, сім’ї 
та молоді Львівської облдержадмі-
ністрації «Про організацію роботи 
авторських творчих майстерень 
учителів на базі Львівського об-
ласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти у 2013 році» 7 
травня 2014 року на базі Дрого-
бицької спеціалізованої школи І–
ІІІ ступенів №2 відбувся обласний 
семінар-практикум «Інтеграція 
природничих наук як сучасна 
освітня технологія». У роботі се-
мінару взяли участь понад два 
десятки педагогів Львівщини, які 
є учасниками творчої майстерні 
з проблеми «Українознавчий ас-
пект у процесі вивчення фізики 
й астрономії».

Відкриваючи практичну час-
тину семінару, учасник творчої 
майстерні, учитель фізики і ма-
тематики Дрогобицької спеці-
алізованої школи І–ІІІ ступенів 
№2, кандидат філософських наук 
Андрій Бурий згадав досвід реа-
лізації міжпредметних зв’язків у 

педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського. 
Наголошено, що цей 
видатний педагог був 
вчителем української 
мови та літератури за 
фахом, однак володів 
кількома іноземними 
мовами, перекладав для 
себе підручники з педа-
гогіки, знав програми 
усіх шкільних предметів 
і в разі потреби міг на 
високому методичному 
рівні провести фактично 
урок із будь-якого пред-
мету. Тож, посилаючись на 
В.Сухомлинського, варто 
не просто цитувати ви-
словлювання педагога, а 
орієнтуватись на його коло-
сальний досвід самоосвіти 
й намагатись досягти рівня 
його ерудиції. А.Бурий підкреслив 
також, що в окремих випадках 
використання інтегрованих уро-
ків має зворотній ефект, навів 
конкретні приклади таких анти-

результатів і познайомив учасни-
ків семінару з власним досвідом 
реалізації проблеми «Спільна роль 
фізики, математики, астрономії та 
філософії у розвитку світогляду 
школярів».

Гості семінару відвідали бінар-
ний урок фізики та хімії «Отри-
мання й використання радіоактив-
них ізотопів» у 9-ому класі, який 
провели вчитель фізики Андрій 
Романович Бурий і вчитель хімії 
Галина Євстахіївна Панчишак. 
У ході обговорення уроку були 
з’ясовані причини вибору теми 
уроку, проаналізовано його струк-

туру, обґрун товано до-
цільність проведення, 
а також місце проде-
монстрованих на уроці 
підходів до здійснення 
інтеграції природни-
чих наук крізь призму 
перспективи реалізації 
нового стандарту се-
редньої освіти. В обго-
воренні взяли активну 
участь В.Р.Шаромова, 
координатор творчої 

майстерні, О.М.Тимовчак, учи-
тель Львівської правничої гімназії, 
С.С.Вольська, вчитель Львівського 
технологічного ліцею, Л.Т.Мізик, 
методист Стрийського міського 
відділу освіти, О.І.Чайка, вчи-
тель СЗШ І–ІІІ ст. №23 м. Львова, 
а також директор Дрогобиць-
кої спеціалізованої школи № 2 
Л.І.Панькевич, завіду вач ММК 
Г.Г.Марчук, методист ММК 
Я.Й.Гевко і головний спеціа-
ліст відділу освіти м.Дрогобича 
О.Р.Войцеховський.

Детальніше про хід роботи 
семінару можна прочитати в Ін-
тернеті на сайтах нашої школи та 
міського відділу освіти.

Семінар-практикум учасників творчої майстерні при Львівському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти

Із превеликим задоволенням 
школярі використовують різні 
форми роботи на уроках ан-
глійської мови. Завдяки цьому 
збільшується їхня мотивація до 
навчання, діти пізнають багато 
нового, захоплюючого та цікавого 
про Україну та про країну, мову 
якої вони вивчають.

Так, протягом березня 2014 
року учні 6-В класу працюва-
ли над проектом «Туристична 
книга: міста України та столиця 

Великої Британії Лондон». На 
першому етапі діти «мандрува-
ли» містами нашої Батьківщини. 
Були тут і древній Дрогобич, і 
княжий Львів, і, звичайно, сто-
лиця держави Київ, який постав 
для школярів у новому револю-
ційному образі. 

Другий же етап «туристи» 6-В 
класу розпочали знайомством з 
державною символікою Великої 
Британії, а завершили оглядом 
культурно-історичних місць 

Лондона – Бекінгемським 
палацом, і так званим 
«Лондонським Оком». Все 
демонструвалося за допо-
могою чудових плакатів, 
а коментували побачене 
«екскурсоводи», «туристи» 
та «доповідачі».

Метод проектів учням над-
звичайно сподобався, допоміг 
залучити до роботи майже усіх 
дітей класу, спонукав їх до по-
шукової та творчої роботи. По-

дорожуйте хоча б уявно, адже 
згодом мрії збуваються і до-
зволяють нам побачити все те, 
про що ми вчимо, на власні очі! 

Наталія Заблоцька, вчитель
англійської мови

«Òóðèñòè÷íà êíèãà» 6-Â êëàñó
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Які терплячі все-таки
Ці наші класні керівники…

Вона нас то в театр водила,
То на екскурсію возила,
Завжди ідеї подавала,
Ходити в школу заставляла.

А ще до пізньої пори
Робила з нами вечори…
І непомітно вчила доброти,
Порядку на усі часи,

Щоб ми дорослі, повні сили,
Уже самі добро творили.
Ваші поради не забудем,
За них ми вдячні завжди будем.

Ірино Ігорівно, тільки Ви мо-
жете нас так зрозуміти та підтри-
мати в різних ситуаціях. А Ваші 
уроки християнської етики просто 
незабутні. Ви у нас — найкраща!

Спасибі ніжне і велике за те, 
що Ви у нас були і є!

Дорога Ларисо Іванівно!
Доземний уклін Вам за працю велику
Хай доля дарує Вам довгого віку.

В господарстві шкільнім дуже часті 
проблеми,

Та умієте їх розв’язати миттєво.
Ми любимо Вас і бажаєм щоднини,
Щоб були Вам завжди лиш хороші 

новини.
Щиро вдячні за роки дитинства 

і юності, проведені в найкращій 
у світі школі!

Любити українську мову, літе-
ратуру, український народ, бути 
патріотом і незламним духом нас 
навчала вчитель української мови 
та літератури Галина Львівна 
Процикевич. На її уроках було 
цікаво завжди, навіть коли йшлося 
про написання «не» з іменниками, 
про тире між підметом та при-
судком…, а особливо, коли на лі-
тературі ми обдумували, чи ревуть 
воли, як ясла повні, чи як шелес-
тять липи… Дякуємо Вам за те, 
що навчили нас гордитися тим, 
що ми — українці!

А слабо було у зрізаний конус 
вписати шестикутну призму і для 
цього спроектувати верхню основу 
на нижню, в яку і вписати нижню 
основу призми? І ми це зробили, 
бо з нами був мудрий, вимогли-
вий учитель математики Андрій 
Романович Бурий. Дякуємо Вам 
за цікаві уроки і обіцяємо, що 
в майбутньому ми будемо до-
давати тільки наші успіхи, а від-
німати негаразди, множити досвід 
і ділити його зі своїми друзями.

Ми знаємо, що майбутнє за но-
вітніми комп’ютерними техно-
логіями. І якщо в через декілька 
років комусь із нас буде важко, він 
підійде до свого персонального 
комп’ютера й натисне кнопку F 10. 
І тоді станеться диво — на екрані 
з’явиться Роман Зіновійович Хло-
пик і знайомим до болю голосом 
скаже: «Інформатику треба було 
вчити на уроці!» Та все ж неодмін-
но підкаже і допоможе.

«Краса врятує світ», «Соромно 
бути щасливим одному», «Добре 
бачить тільки серце, найголо-
внішого очима не побачиш», 
«У кожної людини свої зорі», 
«Людина не для того створена, 
щоб терпіти поразки» — ці фрази 
ми чули з вуст учителя світової 
літератури, а ще й завуча школи 
Оксани Іванівни Кіліян, лю-
дини, яка є дуже вимогливою, 
але водночас здатною зрозуміти 
кожного учня. Це були своєрід-
ні дороговкази, як поводитись 
у розбурханому життєвому морі. 
Прочитання «Чуми» та «Анни 
Кареніної» для багатьох пере-
творювалося на «Злочин», бо не 
завжди твори були дочитаними, 
а потім підходила «Кара» — лі-
тературний диктант. Але врешті 
все це закінчувалось «Усмішкою», 
уроки з Вами були веселими та ці-
кавими. 

Коли ми вперше прийшли 
до школи, то були маленькими 
і пухкими, тепер ми великі і ху-
дорляві. І це називається — «ево-
люція». Дане слово і безліч інших 
складних термінів ми вивчили 
завдяки вчительці біології Галині 
Олександрівні Кравців. Дяку-

ємо, що навчили нас розуміти 
свій організм, любити природу 
і пізнати складні процеси, що 
відбуваються в ній.

Метр, кілограм, секунда, ампер, 
кандела, кельвін, герц — складні 
поняття, але саме Лідія Макси-
мівна Винарчик, учитель фізи-
ки, була для нас як те Ньютонове 
яблуко, завдяки якому ми не один 
раз вигукували «Еврика». Дякую-
чи Лідії Масимівні, ми пізнавали 
закони фізики, розвивали в собі 
допитливість, жагу до знань, фор-
мували своє мислення та пам’ять. 
А сила тяжіння нас завжди повер-
татиме до отчого дому, до рідної 
школи. І линути сюди ми будемо 
зі швидкістю світла.

Галина Євстахіївна Панчишак 
є тим вчителем, яка навчила нас 
«хімічити» із реактивами. Це за-
вжди було надзвичайно цікаво 
і захоплююче, але обіцяємо всім, 
що у житті ми «хімічити» не бу-
демо, а йтимемо чесним шляхом 
до поставленої мети.

Одним із найсерйозніших 
предметів у школі була історія. 
300 воїнів-спартанців, Жанна 
Д’арк, Богдан Хмельницький, 
Іван Мазепа, Пилип Орлик, герої 
Крут та інші борці за незалеж-
ність України — це далеко не весь 
перелік історичних персон та по-
дій, вивчених на уроках. Як цікаво 
було мандрувати на «машині 
часу», пізнаючи світ та людину 
в ньому. І все це завдяки вчителям 
історії Галині Володимирівні 
Погорєлій та Мар’яні Михай-
лівні Ференц.

(закінчення на 11 стор.)

Ми – випускний клас
11-А
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(закінчення, поч. на 10 стор.)

П’ять в одному — кіндерсюрп-
риз. Так можна сказати про вчи-
телів початкових класів, бо вони 
дарують дітям: 1) лагідність, як мо-
лочний шоколад, 2) материнську 
турботу, 3) радість від перебуван-
ня в школі, 4) дисципліну — зо-
всім не іграшку, 5) кожен урок 
для учнів — приємний сюрприз. 
І це наші перші класні мами — Те-
тяна Василівна Слюсар та Оксана 
Володимирівна Мірошник. Саме 
завдяки вчителям початкових кла-
сів ми пізнали перші літери, перші 
цифри та раділи першим успіхам 
у школі.

Людина й праця, як сіамські діти, 
Нізащо їх не можна розділити. 
Труд без людини просто не існує, 
Людина ж без труда — життя 

марнує. 
Тому до праці нас привчали в школі. 
Трудились ми в майстернях 

й на подвір’ї. 
Навчилися чогось-таки робити, 
І буде легше нам у світі жити. 

Спасибі вчителям Наталії 
Петрівні Веретко та Олегу Ми-
хайловичу Ілику за розуміння 
і натхнення. 

Ми в праці бачим наше сьо-
годення.

Німецьку мову ми вивчали,
Не розуміючи слова.
Але ми вчили, вчили, вчили,
Що аж боліла голова.
Тепер зізнаємося Вам,
Що, не даремними були турботи,
Бо підкорилася німецька нам.
Тетяно Іванівно Капіца,
дякуєм за терпеливість з нами,
Хай не минає Вас з роками
Здоров’я і весела вдача,
І зустрічається завжди удача!

Фізкультура забирала
Сили наші без останку,
Бо Ви вчили на уроці
Всіх стрибати через планку.
Всі ми стали дуже сильні
І осанку враз придбали.
Ми б за всі Ваші зусилля
Вас по черзі цілували.
Ви, як батько, настанови
Мудрі нам щодня давали.
Ми поради Ваші добрі
На всі 100 запам’ятали.

Дякуємо Вам, Іване Степано-
вичу Фляга!

Ольго Олегівно Іваночко! За-
вдяки Вам ми зможемо порахувати 
бюджет нашої держави і не заблу-
кати у власному, визначити ВВП 
і попит! Можливо, хтось із нас 
колись стане великим економіс-
том! Спасибі Вам!

Олександро Григорівно Деше-
ва! Дякуємо Вам за ті роки, коли Ви 
для багатьох із нас були класним 
керівником, за Ваші неймовірно 
духовні уроки етики, за усі зна-
ння про фрески, мозаїки, ікебани 
ну і, звичайно, про культуру інших 
країн і народів. Ваші цікаві, за-
хоплюючі заняття запам’яталися 
нам надовго. Ви дуже весела та не-
ймовірно щира людина, і за це Вам 
велике СПАСИБІ!

О, вчителі! Невже ви не втомились 
У юні душі сіяти зерно? 
Для цього ви на світі і з’явились, 
Щоб в учнях буйно проросло воно. 

О, вчителі! І слів не підібрати, 
Епітетів, метафор, порівнянь, 

Щоб вдячності рядочки проказати 
За те, що щедро віддаєте нам. 

О, вчителі! Прекрасного ви гідні, 
Бо вибрали в житті свою мету; 
І нині скажемо за всіх: — Спасибі, 

рідні, 
За вашу місію подвижницьку й святу!

Нехай у домі вашім завжди буде 
світло, 

Хай люди усміхаються привітно, 
Нехай земля квітчає шлях до школи! 
Здоров’я вам, надії та любові!

Дорогим учителям 
з любов’ю та повагою від 

учнів 11-А класу!

«Дитячі роки — той вік, який ми вважаємо 
віком безтурботної радості, гри, казки — це дже-
рело життєвого ідеалу від того, що відкрилося 
дитині в навколишньому світі в роки дитинства, 
що викликало її подив, і захоплення, що обурило 
і примусило плакати не від особистої образи, 
а від переживання за долі інших людей — від 
цього залежить, яким громадянином буде наш 
вихованець».

В. О. Сухомлинський

Практично кожна дитина хоче стати шко-
лярем. Але минає час, й інтерес до школи 
зникає. Чому?

Жахлива програма, вчителі-монстри, бать-
ки-деспоти, діти ніким не контрольовані… 
Це наче нічне жахіття…

Та чи справді все так страшно? Мабуть, 
більшість із нас, згідно загальнолюдської теорії 
самозахисту «кращий захист — це напад», 
намагаються захистити себе. Якщо я мама — 
то вчитель несправедливий, якщо я вчитель — 
то мама байдужа, якщо я учень — то вчитель 
несправедливий, а мама байдужа. І жоден 

з нас не бажає взяти на себе відповідальність 
за прогалини у навчанні та вихованні.

Але ж є діти, які перемагають на кон-
курсах, олімпіадах, вчаться на відмінно. 
Погодьтесь, і батьки, і вчителі, і самі  учні 
для цього докладають дуже багато зусиль. 
Та чи всім це потрібно, чи всі народжені 
стати переможцями?

Насправді, ми повинні шукати не при-
чини неуспішності, поведінкових порушень 
та недоліків учнів, а їх позитивні риси, 
особливі здібності. Потрібно бачити їх від-
криті серця, щирі усмішки, любити за те, що 
вони поруч. Адже саме діти вчать нас, що 
життя — це все навколо нас. Як часто ми про 
це забуваємо, перестаємо любити і намага-
ємося тільки вчити, вчити і ще раз вчити…

Подорож у весняний ліс надихнула нас 
на філософські роздуми. Насправді відверті 
бесіди з учнями вдаються саме за межами 
шкільного приміщення. Діти готові бути 
відвертими лише з тими, хто може бути від-
вертими з ними: чи то вчителі, чи то батьки, 
чи то друзі.

Весняний ліс, свіже повітря, спортивні роз-
ваги — саме такими повинні бути шкільні ка-
нікули — час відпочинку та весняних роздумів.

Кожна пригода — до мудрості дорога.
Наша подорож допомогла нам не лише 

відпочити від буденності, а й подивитися 
на шкільне життя іншими очима, впустити 
весну у наші серця…

Шкільний психолог Ірина Шустова та 
учні 9-Б класу

ВЕСНА У НАШИХ СЕРЦЯХ…
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Згадаймо всі шкільні роки
Я пам’ятаю, як раз перший 
Алейку та шкільний поріг
Побачили з-за гори квітів
Маленькі очі першачків.
На святлінійці нас вітали
Директор, також вчителі
І урочисто побажали
Світлих і повчальних днів.
Словами теплими до нас 
Зверталась перша вчителька -
Голос назавжди в серцях
Любої Ольги Федорівни.
Спасибі Вам за ці роки,
За «Мудрагелика» й книжки,
За зошит зустрічей щоранку,
За саморобний глобус й казку!
І ось ми трохи підросли,
«Відкрили» нові кабінети.
Вже вчитель не один – багато,
І класний керівник новий.
Була боязнь невдачі й страх,
Що все так важко й нам
Ніколи тих висот не досягти,
що Ви змогли, шановні Вчителі!
День у день Ви нас навчали,
А ми вдячно з джерела
Знання важливі зачерпали
І пізнавали світу багатогрань.
Ішли роки, мінялись класи,
Аж раптом - знову у бантах
Йдемо до школи вже востаннє
І витираєм сльози на очах.
Стоїть у дверях друга Мама,
Привітно кличе ще хоч раз
За парти сісти з Букварями,
Згадати весь шкільний наш шлях.
Дорога наша  Галино Львівно!
Ви нас виховували, як рідних,
Ви нас повчали, не сварили,
Ви розуміли наші всі дії.
І школа - це, по суті, дім,
Де ми навчались і росли,
А вчителі - наші «батьки»,
Яких ніколи не забудем ми!!!

Соломія Пруська, 11-Б

Ось і закінчується цей на-
вчальний рік. Він був сповнений 
радості, тривог, щастя, різно-
манітних перемог і незабутніх 
вражень у рідній школі. Але ще 
зовсім трішки - і ми всі підемо 
своїми шляхами в доросле життя. 
Найбільше спогадів пов’язано, 
звичайно ж,  із нашими вчителя-
ми. Тому хочеться подякувати 
Вам, дорогі наставники, за ваше 
терпіння, любов та ласку. Ви ви-
ховали нас, вклали частинку свого 
серця у кожного, завдяки Вам ми 
стали такими, якими є зараз. 

Ларисо Іванівно, насамперед 
ми хочемо подякувати саме Вам. 
Ваш ентузіазм, ваша наполеглива 
праця, жага до вдосконалення, до 
досягнення найвищих результатів 
привела школу до сьогоднішнього 
високого рівня та рейтингу. За-
вдяки Вам наша школа відома у 
багатьох містах України, про неї 
знають у країнах Європи. Ви пере-
даєте свою енергію та запал усьому 
педагогічному колективу школи 
№ 2, робите все, щоб життя у нас 
вирувало не тільки у стінах рідної 
школи, але й за її межами. Адже 
ми неодноразово брали участь у 
різноманітних інтернаціональ-
них проектах, завдяки чому само-
вдосконалювалися,  розвивалися 
і відчули себе європейцями. Ви 
вмієте приділити увагу всім кла-
сам школи та кожному учневі 
зокрема. Ви завжди раділи кожній 

нашій перемозі і вміли 
підтримати при пораз-
ках. Хочеться побажати 
Вам залишатися такою 
ж енергійною, чуйною 
і успішною у всіх по-
чинаннях.

Галино Львівно, Ви - 
наша друга мама. Важ-
ко уявити собі кращого 
класного керівника, ніж 
Ви. Щира, чуйна, завжди 
добра, усміхнена, турбо-
тлива й уважна. Немож-
ливо підібрати слова, 

щоб висловити нашу 
подяку Вам. Ви за-
вжди були готові нам 
допомогти, зрозумі-
ти і підтримати. Ми 
могли покластися на 
Вас у сумні і радісні 
хвилини. Без Ваших 
теплих слів, старань 
та терпіння ми б не 
були зараз такими, 
якими є.  Емоції пере-
повнюють серце, коли згадуєш усі  
уроки, поїздки, спільні перемоги. 
Наше життя з Вами і в школі, і поза 
її стінами було надзвичайно ціка-
вим і незабутнім. Ви навчили нас 
бути самостійними, впевненими в 
собі та своїх силах. Ви вклали в нас 
частиночку своєї душі, стали для 
кожного справжнім другом. Гали-
но Львівно, дякуємо, що берегли і 
плекали нас, захищали і любили. 
Нам було з Вами тепло і затишно. 
Ви стали надзвичайно важливою 
людиною в житті кожного з нас. 
Від щирого серця бажаємо Вам 
завжди випромінювати радість, 
позитив, отримувати від життя 
задоволення і берегти у пам’яті 
наш 11-Б. 

Ольго Федорівно, Ви - наша 
перша вчителька, яку ми дуже лю-
бимо і поважаємо. Ви перші дали 
нам зрозуміти, що в школі цікаво, 
тепло і затишно. Ви навчили нас 
завжди мати свою думку, творчо 
мислити. У нас назавжди зали-
шаться спогади про «Ранковий 
зошит», про цікаві уроки, сонечка 
у щоденнику. Дякуємо за Вашу 
креативність та індивідуальний 
підхід до кожного. Ви виховували 
в нас чесність, щирість, сміливість, 
відкривали та розвивали наші та-
ланти. Ви назавжди залишитеся у 
нашій пам’яті та серцях. Бажаємо 
Вам творчої наснаги, терпіння 
до Ваших малюків, позитиву та 
сонячної енергії від життя. 

Любомиро Михайлівно, Ви - 
наша перша вчителька. Саме Ви 
завели нас 1 вересня 2003 року в 

наш перший кабінет, посадили 
за парту і дали початок усьому 
шкільному життю. Ви, Любомиро 
Михайлівно, завжди були з нами 
добрими, чуйними й справедли-
вими. Назавжди запам’ятаєм,  як 
Ви вчили нас правильно виводити 
букви, читати, за що ми отримува-
ли солодощі «від білочки». А ще 
добре пам’ятаємо наш телевізор, 
у якому часто читали казки. Дя-
куємо Вам за ці чудові перші роки 
шкільного життя!

Оксано Іванівно! На Ваших 
уроках світової літератури ми 
подорожували у фантастично-
му світі художніх творів, разом 
з героями переживали драми, 
пригоди, а Ви були нашою «про-
відницею» на безкраїх шляхах 
прозової та поетичної спадщини 
світових майстрів пера. Велике 
спасибі за Ваші душевні, теплі роз-
повіді про романи, новели, вірші. 
Дякуємо за те, що вміли знайти 
індивідуальний підхід до кожного, 
зрозуміти нас та прислухатися до 
наших сердець. 

Любове Петрівно, для бага-
тьох із нас Ви були першим клас-
ним керівником, нашою другою 
мамою. На жаль, Ви були з нами 
лише до 9 класу, але ці 5 років 
були надзвичайно цікавими й 
незабутніми. Ви завжди стимулю-
вали нас до навчання, до участі в 
різних проектах. З Вами пов’язані 
наші поїздки, екскурсії, позакласні 
святкування. Ви вчили нас бути 
самостійними, добрими у став-
ленні один до одного й  чесними. 

Ми – випускний клас
11-Б
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Звичайно, були моменти, коли ми 
були нечемними, неслухняними, 
за що просимо вибачення. Але ми 
Вас дуже любимо і шануємо! Не 
забувайте Ваш 9-Г клас. 

Ігоре Мирославовичу, Ви не 
просто вчитель. Ви – Вчитель з 
великої букви! У будь-який мо-
мент Ви прийдете на допомогу. 
Для нас Ви були, є і завжди будете 
не лише вчителем, а й хорошим 
другом. І ми впевнені, що таких, 
як Ви, більше немає. Якщо Гали-
на Львівна стала нашою другою 
мамою, то Ви - наш другий тато. 
Коли було сумно, Ви заряджали 
нас позитивом. У спогадах наза-
вжди залишаться свята, які Ви про-
водили з величезним ентузіазмом 
та відданістю.  Дякуємо за все. З 
любов’ю Ваш 11-Б!

Андрію Романовичу, Ви за-
вжди вміли зрозуміти кожного з 
нас, наші нестандартні жарти... 
Тільки Ви знаєте про довгі руки 
Марковича та про те, як вітаєть-
ся Єсипка. Ми поважаємо Вас за 
те, що Ви з відповідальністю та 
серйозністю підходите до вико-
нання своєї роботи і при цьому 
ніколи не забуваєте розповісти 
цікаву історію чи влучний жарт. 
Це робить наш навчальний процес 
цікавішим, і ми завжди відчуваємо 
себе на Ваших уроках впевнено та 
легко. Дякуємо Вам за терпіння 
до нас, за людяність і за те, що Ви 
були для нас не тільки вчителем, 
але й другом.

Віро Василівно, протягом семи 
років Ви були поруч із нами і на-
вчали всього того, що знали самі. 
Ми дякуємо за Вашу наполегливу 
працю і старання зробити нас 
кращими, за ті знання, які Ви нам 
дали. Ви були завжди доброю 
та справедливою, вірили в нас і 
навіть у моменти, коли ми опус-
кали руки, завжди підтримували 
і допомагали. Ми Вас ніколи не 
забудемо, а уроки математики 
згадуватимемо з посмішкою. 

Галино Євстахіївно! Хоча не 
всі з нас планують пов’язати своє 
життя з хімією, все ж ми завжди 
з цікавістю йшли на Ваші уроки. 

Ви змогли продемонструвати 
нам багатогранний світ хіміч-
них властивостей речовин і 
наочно довести потрібність 
знань з хімії. Тепер ми за-
вжди, вибираючи товари в 
магазинах, звертаємо увагу 
на наявність E - чисел і точно 
знаємо, що шкодить нашому 
здоров’ю, а що - ні. Спасибі 
за розуміння наших потреб і 
прагнень та індивідуальний 
підхід до кожного з нас.

Велика історія наших 
предків ніколи не буде за-
бутою, поки є такі вчителі, як 
Ви, Галино Володимирівно. 

Ви розповідали нам про великі 
битви, про царів, про життя лю-
дей у давні часи. І Ваші розповіді 
так захоплювали, що з ними не 
зрівняється жодна кінострічка. 
Спасибі за Вашу наполегливу 
працю. Завдяки Вам ми тепер 
знаємо свою історію, знаємо все 
про рідну Батьківщину. Дякуємо 
за ці знання!

Мар’яно Михайлівно, спасибі 
Вам за те, що провели нас сторін-
ками  історії. Від Вас ми дізналися 
дуже багато нового, цікавого і 

захоплюючого про іноземні дер-
жави, саме на Ваших уроках ми 
мали можливість торкнутися часів 
Другої світової війни, подумки 
уявляючи битви і баталії тих тра-
гічних років. Щиро сподіваємося, 
що Ваші розповіді із захопленням 
слухатимуть  ще багато поколінь 
учнів. 

Уляно Василівно, Ви винятко-
вий учитель у нашій школі, адже 
ведете винятковий предмет – пра-
вознавство, який нам неодмінно 
пригодиться в майбутньому. Наші 
з Вами уроки були завжди весе-
лими, нудьгувати не доводилося 
ні на історії, ні на правознавстві. 
Ваші влучні жарти доповнювали 
заняття, роблячи їх незабутніми. І 
хоча в 11-му класі Ви нас не вчили, 
та ми Вас любимо і згадуємо зі 
щирою посмішкою на обличчі. 
Дякуємо Вам за це.

Олександро Григорівно, за-
вдяки Вашим урокам художньої 
культури ми розвивали свій вну-
трішній світ, збагачували знання 
про культурну спадщину різних 
країн та народів світу. Ви допо-
могли нам зрозуміти справжню 
цінність мистецтва, віднайти 
своїх улюблених митців, показа-
ли зв’язок художньої культури із 
соціальним розвитком людини. 
Дякуємо за Ваші цікаві, неорди-
нарні розповіді та за працю, яку 

Ви вклали в нас.
Ірино Ігорівно, ми хочемо по-

дякувати Вам за Ваше терпіння і 
працю. Ви для нас надзвичайно 
важлива особистість, адже навчи-
ли нас усьому, чим має володіти 
людина, тобто усіх християнських 
чеснот і цінностей: вірити, наді-
ятись і любити.

Галино Олександрівно, Ви 
талановитий учитель біології, 
який вміє подати матеріал так, 
щоб діти хотіли вчитися. Ви за-
вжди допомагали нам, розуміли 
нас. Ви не тільки давали знання, а 
вчили людяності, щирості. Завдя-
ки Вам ми знаємо більше про свій 
організм та його будову, вміємо 
відрізнити амебу від інфузорії 
туфельки. Ви переконали нас, що 
базові знання з біології та екології 
потрібні кожній людині  для її 
власного розвитку, для розуміння 
і оберігання природи. Завдяки 
Вам ми зрозуміли, що є унікаль-
ною частинкою цього Всесвіту. 
Дякуємо за Вашу працю і турботу! 

Галино Іванівно Джура, Ви 
прекрасний, талановитий педагог. 
Дякуємо за Ваші креативні уроки, 
оригінальні методи навчання. 
Кожного дня завдяки Вам ми зба-
гачували свої знання з німецької 
мови. Ви завжди створювали ціка-
ву, неординарну, теплу атмосферу 
в себе на уроці. Ви вміли вдало по-
жартувати, допомогти, підказати 
у скрутну хвилину. Ми дякуємо 
Вам за самовіддану працю, яку ви 
вклали в нас, готуючи до мовного 
диплому, ніколи не забудемо наші 
посиденьки з чаєм та німецькими 
солодощами, різноманітні презен-
тації, цікаві фільми. Ви привили 
нам любов не тільки до німець-
кої мови, але й до літератури. 
Дякуємо за те, що вірили в наші 
сили. Ваші уроки принесли нам 
багато досвіду та відкрили двері 
у Європу!

Юліє Степанівно, дякуємо Вам 
за ці прекрасні 2 роки, які Ви нас 
навчаєте, за те, що любите нас, як 
би ми не вчилися, за те, що завжди 
допомагаєте та підтримуєте. За 
такий короткий час наша група 
стала однією невеличкою сім’єю. 

(Закінчення на 14 стор.)
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(закінчення, поч. на 13 стор.)
Дякуємо за уроки, які ми ніколи не забудемо, 

за солодощі на свята, за ваше розуміння всіх і 
кожного. Особлива подяка за співпрацю над 
проектом, адже саме тоді Ви стали для нас дуже 
близькою людиною. Дякуємо за те, що щиро ра-
діли нашим успіхам і  втішали у важку хвилину. 
Ви - найкращий учитель, який тільки міг у нас 
бути. Бажаємо Вам хороших учнів, завжди вдо-
сконалюватися та ніколи не забувати Ваш 11-Б. 

Ірино Миронівно, Ви чудовий учитель 
німецької мови. За декілька років Ви стали для 
нас справжнім другом, який завжди допоможе, 
підтримає, а головне - ніколи не залишить у 
біді. Вам завжди вдавалося у складний момент 
знайти потрібні слова, які вселяли надію. Ваші 
уроки для нас були надзвичайно цікавими, 
а головне - веселими.. Ми будемо любити і 
пам’ятати Вас завжди. 

Галино Остапівно! Ви - найдобріша та 
найчуйніша вчителька в нашій школі, а  ще 
й авторка неперевершених віршів. Саме Ви не 
одному школяреві допомогли знайти себе в 
поезії та розвинути власний талант. Не одному 
Ви допомогли повірити в себе та досягнути 
своєї мети. Дякуємо Вам за все.

Тетяно Іванівно Капіца, ми розуміємо, 
як важко було Вам з такими «титанами на-
уки і праці», тобто з нами. Ми байдикували, 
здавали вірші та проекти місяцями, часто не 
могли сказати коло дошки й двох слів, а осо-
бливо проявляли свої здібності у здогадках 
при перекладі слів. Але Ви завжди опускали 
нас з неба на землю, вірили в нас, вкладали в 
кожного з нас не тільки знання, а й частинку 
своєї душі. Хочемо, щоб Ви знали, що ми дуже 
любимо Вас та завжди згадуємо з посмішкою 
всі ті моменти, які пережили з Вами.

Юліє Орестівно, ми щиро дякуємо Вам 
за цікаві та такі неординарні, нестандартні, 

веселі уроки англійської мови. 
Сподіваємося, Ви нас не забу-
дете, як не забудете розповіді 
про Власа, «гречку», біологію, 
фільми і німецьку мову. Ми Вас 
з Арсенчиком дуже-дуже люби-
мо, Ви назавжди залишитесь у 
наших спогадах і серцях.

Наталіє Юліанівно, Ви - 
надзвичайно талановитий, 
цікавий і водночас веселий 
учитель. Ви найкраще серед  
учителів розумієте наші про-
блеми. Ви завжди встигали з 
нами у навчальному процесі. 
Крім англійської мови, ми мали 
нагоду пожартувати, провести 
дискусії, обговорити політичну 
ситуацію в країні. Ми із великим 
задоволенням відвідували Ваші уроки, тому що 
здобували тут не тільки знання англійської, а 
й життєві поради та настанови. Залишайтеся 
й надалі такою ж доброю, щирою, світлою та 
позитивною людиною. Дякуємо Вам за все! Ми 
Вас поважаємо і дуже любимо!

Іване Степановичу й Олеже Михайло-
вичу!  Ви завжди були веселими, ввічливими 
і добрими до нас. З Вами завжди приємно 
спілкуватися, Ви нас розуміли з півслова. 
Відвідуючи  уроки фізкультури, ми стали 
більш дружніми, навчилися бути командою. 
І все завдяки спортивним змаганням, різно-
манітним іграм. Ви навчили нас допомагати 
один одному, підтримувати у всьому. І за це 
дякуємо Вам щиро, ми ніколи Вас не забудемо!

Наталю Петрівно! На Ваших уроках нам 
ніколи не було сумно. Ви вміли зацікавити нас 
неординарними та креативними завданнями. 
Ваші золоті руки завжди допомагали нам у ви-
готовленні різноманітних речей. Подарунки 
для наших мам і вчителів, які ми робили разом 
з Вами на уроках трудового навчання, завжди 
подобались усім. Ви навчили нас бути справ-
жніми господинями. Щиро вдячні Вам за це!

Олеже Михайловичу Ілик, Ви - особливий 
учитель. На Ваших уроках праці завжди весело 
та цікаво. Ми завжди можемо з Вами пожарту-
вати, поговорити на різноманітні теми. А ще 
Ви добре розумієте нас. Залишайтеся й надалі 
таким добрим, оптимістичним та веселим!!! 
Дякуємо Вам за все!!! 

Романе Зіновійовичу! Ми, як покоління 
ХХІ століття, завжди цікавилися технікою. 
Протягом останніх трьох років Ви навчили 
нас максимально корисно використовувати 

комп’ютери, показали нам цікаві функції і 
програми, які пригодяться кожному, супрово-
джували нас у всесвітній павутині Інтернету і 
були готові допомогти нам щомиті. Особливо 
хочеться подякувати за Вашу величезну цьо-
горічну працю - за наші випускні альбоми. 
Дякуємо за терпіння, розуміння, креативний 
підхід до роботи і за безмежну кількість просто 
суперових фото!

Ольго Олегівно, Ви були з нами не так 
уже й довго, але впевнені, що пам’ятатимете 
нас, бо ми Вас точно не забудемо. Економі-
ка - складна наука, та Ви зуміли пояснювати 
нам матеріал зрозуміло і доступно. А тест на 
наявність у нас підприємницьких здібностей 
був не тільки цікавим, але й дуже корисним. 
Залишайтеся й надалі такою ж усміхненою 
та життєрадісною.

 Оресте Івановичу та Андрію Даниловичу, 
саме Ви привили нам любов до музичного 
мистецтва. З раннього дитинства нас супрово-
джують Ваші веселі мелодії. Особливо вдячні 
Вам за допомогу у проекті «Ми плекаємо свобо-
ду», адже саме Ви змогли донести неповторні 
мелодії українських пісень усім учасникам про-
екту. Ми ніколи не забудемо звучання Ваших 
скрипки та баяну, наш маленький концерт 
у автобусі, коли поверталися з Німеччини в 
Україну. Велике спасибі Вам за все!

Йосифе Михайловичу, Ви навчили нас 
відчувати музику і знаходити гармонію у 
танцях. Ви - талановитий хореограф і режисер, 
ваші постановки завжди непередбачувані, 
а костюми яскраві. Спасибі за дисципліну 
і влучні повчання. Вдячних Вам учнів і ще 
більше творчих злетів!

Паралельно до основного голосування щодо визна-
чення переможців у номінації «Симпатія року», яке 
проходило у приміщенні школи, також проводи-
лося опитування в Інтернеті. Інтернет-голосування 
не мало, так би мовити, юридичної сили, але його 
результати теж для нас дуже цікаві. Перемогу серед  
дівчат тут також  здобула Марічка Качмар, а от серед 
юнаків пальма першості у Тараса Карпінського, що 
свідчить про велику кількість Тарасових друзів в 

мережі Інтернет. Вітаємо! Маркович Олег – 11-Б клас                                              Качмар Марія – 11-Б клас

 С и м п а т і я   р о к у
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Кожного року у нашій школі про-
водяться різноманітні заходи. Для того, 
щоб зробити шкільне 
життя цікавішим, ми 
намагаємося завжди 
вигадати щось креа-
тивне, втілити в жит-
тя нові ідеї та задуми. 
Ось і взимку цього 
року учні 11-Б класу 
організували «Свято 
сміху», залучивши до 
нього учнів 10-11 кла-
сів, а також учителів. 

Ідея свята вини-
кла спонтанно, бо 
випускникам завжди 
хочеться яскраво та 
незабутньо провести 
останній рік у стінах 
рідної школи з улю-
бленими вчителями. 
Спочатку сам задум 
такого КВК здався 

КВК

Уже вкотре учні десятих класів мають 
можливість брати участь у німецькомовних 
молодіжних шкільних дебатах. Цього року в 
другій школі четверо дебатантів висловлювали 
свою думку та наводили аргументи стосовно 
питання, чи потрібно заборонити учням 
користуватися планшетами у школі.  Школярі 
показали цінні вміння захищати свою думку, 
яку інколи сам не поділяєш, побудувати чітку 
аргументацію у відповідь на запропоновану тему, 
шукати компроміс та переконувати опонентів.

У дійсно напруженій і надзвичайно цікавій 
боротьбі перемогу здобули Весела Ліліана і 
Кльок Божена. Вони представляли другу школу 
на регіональних дебатах у Чернівцях, де Весела 

Ліліана (вчитель Дяків О.М.) виборола право 
представляти західний регіон у півфіналі, 
який відбувся 12-13 квітня в Києві (Гете-Інсти-
тут). 16 учнів з України дебатували стосовно 
двох питань: «Чи потрібно вводити 12-річну 
систему освіти» та «Чи мають право учні 
користуватися планшетами на уроках». 
Особливо приємно, що учениця 10-Б класу 
нашої школи Весела Ліліана увійшла у фінал 
змагань, який відбувається якраз у ці дні, коли 
верстається наша газета. 

PS. За останніми повідомленнями, Ліліана 
пройшла у фінальну четвірку дебатантів, між 
якими і визначиться трійка лауреатів. 

Віримо в перемогу Ліліани!

Міжнародні молодіжні дебати

нам майже нереальним, і 
згода вчительського колек-
тиву нас неабияк приємно 
здивувала. Більше того, 
наші педагоги виявили ве-
лику ініціативу, бажання 
і суттєво допомогли нам 
у самій організації. За це 
ми їм дуже вдячні. Споді-

ваємося, що «Свято сміху» стане хо-
рошою традицією школи №2 й серед 

команд-учасників 
завжди буде коман-
да наших учителів. 
І хоч цей рік був де-
бютним для них, але 
вони показали най-
кращий результат. 

Розповісти про 
свято сміху в газет-
ній статті є майже 
нереальною спра-
вою, тому тим, хто 
не зміг побувати 
на ньому, рекомен-
дуємо обов’язково 
переглянути його 
відеозапис у розділі 
«Новини» на сайті 
другої  школи.

Організатори 
КВК 

учні 11-Б класу

Роки дитинства – це, перш за все, 
виховання серця.

Василь Сухомлинський

Із метою зацікавлення учнівства етичними 
проблемами , піднятими у творах, адресованих 
дітям, видатним українським педагогом 
Василем Сухомлинським, поглиблення 
національно-патріотичного виховання 
підростаючого покоління, розвитку творчої 
уяви, літературних, акторських, художніх 
здібностей школярів у квітні було проведено 
міський літературно-театралізований конкурс 
«Бо я - людина».

Усі загальноосвітні навчальні заклади 
Дрогобича і Стебника представили на 
конкурс інсценізацію однієї з казок Василя 
Сухомлинського. Журі оцінювало оригіналь-
ність режисури, цікаву хореографію і музичне 
оформлення, ансамблевість виконавчого скла-

ду, артистичність та костюми виконавців і т. п. 
І ось оголошено список переможців, у якому 

відзначено юних акторів п’яти навчальних 
закладів (конкретні місця не визначалися): 
ЗОШ № 14, ЗОШ №1 ім. І. Франка, СШ №2, 

Дрогобицької гімназії та ЗОШ №18.
Друга школа одержала на конкурсі 

перемогу за інсценізацію казки «Материнське 
щастя», де в образах гуски і гусенят розкрита 
одвічна проблема вболівання матері за долю 
своїх дітей, і, як це часто буває, байдуже 
ставлення до мами її дочок і синів. Цікава 
хореографія та режисура Йосифа Карпіна, 
оригінальне музичне оформлення та вдала 
аргументація вибору казки Ігорем Качмариком 
забезпечили успішний виступ наших юних 
акторів: сестричок Галинки та Юстинки 
Іванишин у ролі ведучих, Лучечко Вікторії у 
ролі мами-гуски, а також Снятинської Оленки, 
Дятко Юліани, Андріїва Михайла, Рупняка 
Владислава та Чуми Вероніки у ролях діток-
гусенят. Костюми для постановки створила 
наша колишня випускниця і солістка ансамблю 
«FREE DANCE» Божена Шмега.

До 95- річчя з дня народження Василя Сухомлинського
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РІДНА МОВА
Мово моя українська,
Моя люба пісня гомінка,
Як пташина вільная у небі, 
На Україні лише ти така.

Нехай радіє вся земля,
Не стане й сліду чужака…
Всміхаються озера і моря - 
Це ж українська мова ось така.

Нехай багатство мови розцвітає
І милозвучністю чарує всі світи,
І хай позаздрять інші нам країни
За щастя, що ми маєм на землі.

Анастасія Васьків, 6-В клас

СВЯТИНЯ МОЯ
О рідна мова, солов’їна пісня…
Люблю слова, що дбали їх віки.
Ти - ніби сонце, ніби мамина колиска,
Ти - як притока повсякденної ріки.

Твою красу, нестримну й гарну,
Зрівняти можна лише з співом солов’я.
О мово, ти прекрасна, ніжна, мов троянда,
Яскраво сяє в небі зіронька твоя.

Де не полинь тебе я завжди чую:
Чи то дзвенить струмок, чи то 

хвилюються поля,
І в серці завжди цей лунає звук твій 

ніжний,
Бо ти - мій світ, і хто ж без тебе я?

Матвій Васьків, 6-В клас 

РІДНА МОВАВсе, що живе на світі,
Уміє розмовляти.
Уміють говорити зайці й зайченята,
По-своєму говорять і риби серед моря,
І у садочку пташки, і у траві комашки…
Говорять навіть квіти з блискучими 

зірками.

- А як говорять діти?
- Так, як навчила мама!
 Прийми ж, моя матусю,
Подяки слово від дитини
За нашу рідну мову,
За мову України.

Котів Анна-Марія, 6-В клас

ЄДИНА ДЕРЖАВНА МОВА – ЄДИНА УКРАЇНА

Є у світі лиш одна
Мова рідна, солов’їна,
Мов калина розцвіла,
Ніжним цвітом проросла.

Як та квітка у траві,
Змалечку сподобалась мені.
Лиш одна із тисячі
Мила мені до душі.

Зубрицька Софія , 6-В

ХТО ЯК ГОВОРИТЬ 

У музеї «Дрогобиччина», відділ сакраль-
ного мистецтва, 05.03.2014 відбулось урочисте 
відкриття виставки-конкурсу дитячих малюн-
ків, присвяченої 200-літтю з дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка. Конкурс від-
бувся за сприяння відділів освіти та культури 
виконавчих органів Дрогобицької міської ради 
з метою поглиблення знань учнів про спадщину 
Т. Г. Шевченка – поета, художника, – виявлення 
художньо обдарованих учнів та формування їх 
національної свідомості.

У 200-ті роковини конкурс був особливим – юві-
лей великого Кобзаря відбувався в історичний та 
буремний час для України. Наша Батьківщина на 
Майдані чотири місяці поспіль виборювала європей-
ські цінності. Тому не було для журі несподіванкою, 
що в номінації «Тарас Шевченко і сучасність» учні 
зобразили Тараса на Майдані, а перед ним у повній 
величі козак Михайло Гаврилюк, герой Майдану, 
палаючі шини і протистояння Добра і Зла.

Ювілейна дата та події в державі сприяли тому, 
що цьогорічні роботи були виконані на високому 

мистецькому рівні. Після тривалих обговорень 
журі назвало переможців. Є серед них і учні нашої 
школи. Так, у номінації «Живопис» у віковій кате-
горії 5-6 класи ІІ місце зайняла учениця 6-го класу 
Хомин Діана. Її робота «Одне-однісіньке під тином 
сидить собі у бур’яні” відзначалася багатством барв 
та любов’ю до рідної землі.

Завжди собливої уваги заслуговують роботи 
виконані в техніці за вибором. Зокрема, в номінації 
«Декоративний живопис» І місце цього разу вибо-
рола учениця 7 класу СШ № 2 Монастирська Аліна 
(учитель образотворчого мистецтва Пашко Л. І.) за 
роботу «Село на нашій Україні, неначе писанка 
село…» Серед інших малюнок Аліни виділявся 
яскравим колоритом, життєрадісною композицією, 
де приділено увагу кожній квіточці, кожній деталі. 

Переможців та учасників ювілейного конкурсу 
малюнку було нагороджено дипломами Дрогобиць-
кого відділу освіти.

Детальніше про конкурс можна прочитати на 
сайті міського відділу освіту: http://www.osvita-
drogobych.com/novini/

ПОКЛІН ТОБІ, ТАРАСЕ! 

На міському фестивалі-конкурсі студентської та учнівської моло-
ді, присвяченому 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка 
учні другої школи зайняли відразу три перших місця: 

- у номінації «Вокальне мистецтво» І місце здобула вокальна група 
зразкового ансамблю пісні і танцю «Калиновий цвіт» у супроводі 
оркестру народних інструментів під керівництвом Ореста Мурзи;

- у номінації «Хореографія» І місце посів зразковий ансамбль пісні 
і танцю «Калиновий цвіт» (керівник Леся Колотило);

- у номінації “Читання поезії Т. Шевченка» І місце виборола учениця 
9-В класу Малиш Катерина.
Також вітаємо ученицю 6-В класу Малиш Юліану за зайняте ІІ місце 

серед читців поезії Тараса Шевченка.

26  березня 
2014 року на базі 
Палацу дитячої 
та юнацької твор-
чості проведено 
міський конкурс 
читців, присвяче-
ний 200-річчю від 
дня народження 
Т. Шевченка, се-
ред учнів 4-х кла-
сів мм. Дрогобича 
та Стебника. 

Вітаємо лауре-
ата третьої премії 
цього конкурсу 
ученицю 4-Б класу 
Іванишин Галину 
(учитель Гоцій Т.Д.)



Учень року
Тезбір Роксолана – 10-Б клас
Весела Ліліана – 10-Б клас
Лагуш Олег – 9-В клас
Савчак Роман – 9-Б клас
Процикевич Анастасія – 8-А клас
Романко Олена – 11-Б клас
Кобільник Тетяна – 10-Б клас
Курило Діана – 9-Б клас
Василюк Ростислав – 9-Б клас
Фаб’як Юлія – 9-А клас

 Премія Дж. Фінлі
Іванишин Катерина – 8-Аклас
Лизун Христина – 8-Б клас
Сабат Соломія – 8-Б клас
Панчак Марта – 9-Б клас
Росоха Соломія – 10-Б клас
Кльок Божена – 10-Б клас
Лаврик Богдан – 10-Б клас
Євсеєнко Олена – 11-Б клас
Качмар Іванна – 11-Б клас
Пруська Соломія – 11-Б клас

  Премія ім. Михайла Попеля
Кокоєйко Вікторія – 8-Б клас

Премія ім. Корнелії Мельникевич
Весела Ліліана – 10-Б клас

 Премія Ігоря Процикевича
Думало Вероніка – 10-Б клас

 Актор року
Іванишин Галина – 4-Б клас
Малиш Катерина – 9-В клас

Премія Мирослава Мариновича

Косован Христина – 11-Б клас

 Лідер року

Шемеляк Анастасія – 11-Б клас

 Художник року
Монастирська Аліна – 7-Б клас
Хомин Діана – 6-Б клас

 Пісня року
Гой Богдан – 5-Б клас
Бобровський Олег – 4-В клас
Качмар Марія – 11-Б клас
Турчин Лілія – 11-Б клас
Крупач Марія – 8-Б клас

 Технік року
Череватий Микола – 3-А клас
Максимів Павло – 4-А клас
Максимів Микола – 6-А клас
Лобський Назар – 7-Б клас
Лех Олександр – 9-В клас
Куцюк Станіслав – 9-В клас

 Танець року
Снятинська Олена – 4-В клас
Рупняк Владислав – 4-В клас
Зубрицька Софія – 6-В клас
Мисів Марія – 7-Б клас
Регей Ольга – 9-В клас
Сов’як Діана – 8-А клас
Самардак Юрій – 10-Б клас
Бандура Галина – 10-Б клас
Раківський Назар – 10-Б клас
Дівчур Соломія – 11-А клас 
 

 Спортсмен року
Шостак Мар’яна – 7-А клас
Павлюх Андрій – 9-А клас
Лебіщак Ірина – 9-В клас
Іванішин Юрій – 10-А клас
Явір Максим – 11-А клас
Карпінський Тарас – 11-А клас
Павлюк Василина – 11-А клас
Маркович Олег – 11-Б клас
Ліщинський Владислав – 11-Б клас

Клас-лідер року
 5-В
 8-Б 
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5-6 квітня цього року в Трускавці відбувся фестиваль-
конкурс дитячої творчості «Кришталевий Трускавець». 
Конкурсні змагання проходили в трьох номінаціях – вокал, 
інструментальне сольне виконання та хореографія. Саме в 
останній номінації наше місто і, зокрема, другу школу пред-
ставляв зразковий ансамбль сучасного естрадного танцю 
«FREE DANCЕ»

Юні танцюристи виступили у двох вікових категоріях: 8-11 
та 12- 15 років. Старша група виконала два номери: «BLACK 
AND WHITE» та уже добре відомий « Ретро, ретро…» . Журі 
відзначило виступ наших уже досвідчених танцюристів 
першою премією. Дуже приємним сюрпризом стала теж 
1-ша премія, отримана юними дебютантами – учнями 2-4-х 
класів. Із чотирнадцяти учасників десятеро були на такій 
сцені вперше – це учні 2-х класів. До того ж вони виконали 
повністю нову програму: «Бабусину дискотеку» та «Полонез». 
Але всі малюки – і «досвідчені» четвертокласники, і «дебю-

танти» з других класів – гідно показали себе на сцені санаторію 
«Карпати», де проходив фестиваль-конкурс.

Вітаємо всіх учасників з досягнутими успіхами, зичимо здоров’я, 
наполегливої творчої праці та подальших звершень. 

Керівник зразкового ансамблю сучасного естрадного танцю 
«FREE DANCЕ» Й. М. Карпін

Від редакції. Додамо, що дипломом «За високопрофесійну плідну 
діяльність і подвижництво в галузі культури і мистецтва» Всеукра-
їнського фестивалю-конкурсу «Кришталевий Трускавець – 2014» 
нагороджено керівника колективу Йосифа Карпіна. Наші ґратуляції!

«Кришталевий Трускавець - 2014»«Кришталевий Трускавець - 2014»

Переможці шкільних номінацій 
за підсумками 2013-2014 н.р.
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Кожна дитина має свою «родзинку»,
потрібно лише її вчасно помітити.

  В. Сухомлинський
26 грудня 2013 року відбулося свято «Зірка 

класу», яке підготували учні 5-В класу. До цього 
заходу діти ретельно готувалися, адже було 
визначено учасників у кількох номінаціях: 
«Танець і вокал», «Найоригінальніший малю-
нок», «Найкраща поезія». Додавало снаги і те, 
що на це свято були запрошені батьки і журі 
у такому складі: перша вчителька Флюнт О. І., 
учитель української мови та літератури Про-
цикевич Г. Л. і голова учнівської ради школи 
Косован Христина.

Кожна дитина мала свої обов’язки, що 
забезпечило нашому святу злагодженість і по-
рядок. Але, звичайно, найбільше хвилювалися 
учасники, бо ж хотіли продемонструвати усі 
свої таланти якнайкраще. Так, третє місце 
посіла Климишин Ярина (номінації «Най-
оригінальніший малюнок» та «Найкраща 
поезія»), два других місця розділили Зінченко 
Оля (номінації «Найоригінальніший малюнок» 
та «Найкраща поезія») і Чирка Катерина (но-
мінація «Танець і вокал»), перше місце також 
дружньо розділили Кекош Андрій (номінації 
«Найоригінальніший малюнок» та «Найкра-
ща поезія») і Сторонська Вікторія (номінації 
«Найоригінальніший малюнок» та «Танець 
і вокал»). А абсолютним переможцем стала 
Микитин Софія (номінації «Найоригіналь-
ніший малюнок» та «Танець і вокал»).

Вітаємо наших зірочок! І хочеться відзна-
чити й інших учасників свята: Грицай На-
талю — за чудовий малюнок; Кузів Зоряну 

і Ступницьку Софію — за запальний танець; 
Кіліяна Максима — за віртуозну гру на гітарі; 
Пиля Андрія — за майстерне декламування 
поезії англійською мовою; наших талановитих 
ведучих — Порицьку Романну і Макарець 
Аню. Особливу подяку увесь клас висловлює 
Косовану Василеві — за бездоганне технічне 
забезпечення свята.

Під час заходу учні, батьки та вчителі пере-
глянули два фільми про 5-В клас (автори — 
Чирка Катя і Микитин Софія), а також діти 
мали частування у вигляді солодкого столу.

Все залишається у серці:
Добро і радість не стирає час.

Нехай же свято наше не минеться,
Нехай назавжди об’єднає нас!

Наталія Заблоцька, 
класний керівник 5-В класу

P.S. 25 березня 2014 року в приміщен-
ні Дрогобицької гімназії відбувся міський 
природничий конкурс дослідницьких робіт 
«Первоцвіт» для учнів 5–6 класів загально-
освітніх навчальних закладів мм. Дрогобича 
та Стебника. Посівши 2 місце, призером кон-
курсу у номінації «Біологія» стала учениця 
5-В класу Микитин Софія. Правду кажуть, 
якщо людина талановита, то талановита 
в усьому.

«З ірка класу» — все  починається 
з маленьких усп іх ів

Учасники лицарського турніру серед учнів 8-мих класів «Епоха 
лицарська скінчилась, та зостались лицарські серця»
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У наш час проблема якості 
освіти розглядається як одна 
з найбільш актуальних в сфері 
управління навчальним закла-
дом. Найбільш ефективним 
механізмом, який забезпечує 
вимірювання якості освіти, 
є технологія освітнього мо-
ніторингу. Оцінка освітньої 
діяльності школи важлива 
не тільки для держави, а й для 
самої школи, адже дозволяє 
намітити програму дій для 
свого подальшого розвитку, 
представити інформацію бать-
кам та іншим суб’єктам освіти, 
і цим поліпшити результати 
освітньої діяльності.

18 березня 2014 року в Дрого-
бицькій спеціалізованій школі І-ІІІ 
ступенів № 2 відбувся семінар-
практикум заступників керівників 
з навчально-виховної роботи за-
гальноосвітніх шкіл мм. Дрогобича 
та Стебника з проблеми «Освітній 
моніторинг як інструмент модерні-
зації управління закладом освіти». 
У роботі семінару взяли участь Га-
лина Марчук, завідувач міського 
методичного кабінету відділу освіти 
виконавчих органів Дрогобицької 
міської ради, Лариса Тертека, голо-
вний спеціаліст відділу освіти.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступе-
нів № 2 є опорною школою з пробле-
ми моніторингу якості освіти в місті. 
Досвідом використання моніторин-
гових досліджень поділилась Оксана 
Кіліян, заступник директора Дрого-
бицької спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 2. Вона є членом творчої 
групи з моніторингових досліджень, 
що працює при Львівському об-
ласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти.

Учасники семінару мали також 
можливість побувати у творчій 
лабораторії вчителя початко-
вих класів СШ№ 2 Гоцій Тетяни 
Дмитрівни — переможця Всеу-
країнського конкурсу «Вчитель 

року-2014» у номінації «Початкові 
класи». Вчитель розповіла про 
особливості проведення конкурсу 
в цьому навчальному році. У 2014 
році запроваджене нове конкурс-
не випробування «Інтернет-ре-
сурс», яке передбачає створення 
учасниками конкурсу особисто-
го інтернет-сайту та розміщення 
на ньому навчальних, методичних 
та інші авторських розробок. Тетя-
на Дмитрівна продемонструвала 
власний «Інтернет ресурс», який 
розміщений на платформі http://
tgotcij.net.ua/

Галина Марчук, завідувач ММК 
відділу освіти виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради

Освітній моніторинг як інструмент 
модернізації управління закладом освіти

Здається, ніби вчора першокласники звітували, 
чого досягли за сто днів навчання у  школі, а уже 
провели і нове свято – «Прощавай, Букварику». 
А це означає, що всі школярі навчилися читати. 
Адже вже перегорнули останню сторінку найпершої 
книжки кожного учня – «Букваря».

Діти декламували вірші, відгадували шаради, 
загадки, грали в цікаві мовні ігри, співали пісні, 
навіть читали власну поезію про друга Букварика.

Учителі та батьки пишаються такими 
учнями!

Весна
Я дивлюся у віконце -
На дворі сіяє сонце!
Весна-чарівниця
Наказ свій подала,
Щоб земля із сну вставала!

Розквітають в лугах квіти,
Зеленіють в лісах віти,
Небо світле, голубе…
За весною
Літо йде!

Мацкевич Анастасія. 
7-Б клас

Літо 
Літо сонячне прийшло,
Промінчики іскристі 
Всім людям роздало.
Ці дарунки не прості – 
Промінці всі чарівні,
Бо незваною красою
Серця гріють теплотою.

Сенюх Аліна, 7-Б клас
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Нарешті літечко прийшло,
Всім нам радість принесло,
І закінчився останній 
День у школі гамірній.
А я все думаю-гадаю, 
Чи на озері позасмагаю,
Чи у річці попливу, 
Чи в бабусі у селі я худобу попасу,
А вже потім із батьками
Враз на море полечу.

Та ось останній день канікул,
І прощаюся я з літом, 
Бо ж до школи вже пора, 
Щоб навчатися добра.

Чирка Катерина 
та Микитин Софія, 5-В клас

* * *
Ми всі одна родина,
І сонце світить всім.
Хай люди схаменуться 
І буде в світі мир!

Чернявська Вікторія

В Е С Н А
Весна прийшла нежданно
На нашії поля.
Птахи співають гарно,
Колишеться трава.

 Усі ми хочем сонечка
 І радості, й тепла…
 Відкриємо віконечка
 Й бажаєм всім добра.

Виходжу я на вулицю,
Проміння сонце шле.
Маленький птах на дереві
Свій голос подає.

Заращак Надія

В Е С Н А
Прийшла весна, цвітуть сади,
В душі щебечуть солов’ї.
Квітує все, радіє все -
Природа нам красу несе.

Жгута Марта

* * *
В мене біля хати квіти розцвітають.
Я їх поливаю, гарно доглядаю.
В мене на подвір’ї бджілочки літають,
На квітки сідають і медок збирають.

Зазуляк Каріна

МОЯ МАТУСЯ
Мамі я допомагаю:
Мию посуд,прибираю,
З братиками ще гуляю,
Але їх не ображаю.

 Мамі слід допомагати
 І любити, й поважати,
 І підтримати тоді,
 Коли важко у біді.

Мхітарян Анастасія

МАТУСЯ
У моєї мами очі сині-сині.
У моєї мами руки милі-милі…
А найдужче я люблю,
Як вона сміється…
Та найбільше в світі -
Знаю я напевно -
Мами хочуть всі,
Щоб були ми чемні!

Фещак Вікторія

ВІРШІ ЮНИХ ПОЕТІВ 4-А КЛАСУ

Бажаємо нових успіхів у дослі-
дженні навколишнього світу!!! 

ДО  УВАГИ  ВИПУСКНИКІВДО  УВАГИ  ВИПУСКНИКІВ
Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2.Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2.

Дорогі друзі!Дорогі друзі!
У 2014 році друга школа святкує свій 70-літній ювілей. Урочистості У 2014 році друга школа святкує свій 70-літній ювілей. Урочистості 

з цієї нагоди заплановані на 10-11 жовтня.з цієї нагоди заплановані на 10-11 жовтня.
Запрошуємо Вас на зустріч випускниківЗапрошуємо Вас на зустріч випускників, присвячену 70-річчю , присвячену 70-річчю 

нашого навчального закладу, яка відбуватиметься 11 жовтня 201411 жовтня 2014 р.  р. 
у приміщенні школи (точну годину початку повідомимо додатково).у приміщенні школи (точну годину початку повідомимо додатково).

Педколектив, учнівська рада, адміністрація СШ №2Педколектив, учнівська рада, адміністрація СШ №2

У сучасній педагогіці існує багато різнома-
нітних форм і методів інноваційного навчання. 
Метод проектів дозволяє школяреві проявити 
самостійність у виборі джерел інформації, 
вибрати тему, яка більше підходить учневі за 
особливостями характеру та інтересами. Для 
виконання такої роботи дається час. Нещо-
давно учні 6-Б класу на уроці англійської мови 
презентували проекти за темами «Магазини», 
«Про їду та правильний підхід до харчування», 
«Англійські традиційні страви», «Святкові 
страви Англії та України». Деякі учні, зокре-
ма, Хомин Діана, Спариняк Діана, Дробиняк 
Ярослав, Меленчук Андрій працювали над 
дизайном слайдів, зображенням. Дуже гарно 
зі своїм проектом справився Півала Тарас.
Проектна робота сподобалася учням і, безпере-
чно, продовжиться у майбутньому.

Ірина Дика, вчитель англійської мови

ПРОЕКТНА РОБОТА НА УРОЦІ 
АНЛІЙСЬКОЇ МОВИ в 6-Б КЛАСІ

Вітаємо!
ученицю 4-А класу 
Àíòîíîâó Ë³þ
за зайняте І місце

у конкурсі проектно-дослідницьких 
робіт із природознавства 

«Юний дослідник»
у номінації «Я і природа»


