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Делегація освітян Львівщини взяла участь у роботі ІХ-ої німецько-

польсько-української педагогічної конференції, яка відбувалася з 19 
по 21 березня в Європейській Академії Оценгаузен (Німеччина). До 
складу делегації увійшли: Книшик С.І. – начальник обласного управ-
ління загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та соці-
ального захисту; Сушко П.Я. – начальник відділу освіти м.Дрогобича; 
директори шкіл та вчителі, серед яких і представники другої школи.

Слід зазначити, що директор нашої школи Панькевич Л. І. та 
вчитель німецької мови Михайлишин Ю. С. вже вшосте поспіль 
беруть участь у зустрічі педагогів на міжнародному рівні. Ініціатором 
залучення української делегації до складу учасників конференції був 
Ганс Боллінгер, колишній керуючий екологічним центром Шпонс 
Гаус, який неодноразово відвідував нашу школу. За його підтримки 
учні Дрогобицької спеціалізованої школи № 2 були учасниками ба-
гатьох міжнародних проектів. Від керівництва департаментом освіти 
Львівщини йому була вручена відзнака та подарунки. 

Тема цьогорічної конференції: «Вчимося з минулого. 1945-
2015 – 70 років миру в Європі?» Розглядалося питання забезпечення 
миру і стабільності в Європі через 70 років після закінчення ІІ 
світової війни з німецької, польської та української точок зору. 
Одним із ключових моментів роботи конференції був аналіз 
конфлікту на сході України та його наслідків для майбутнього 
Європи. 

Керівники освіти, директори шкіл та вчителі обговорювали 
тематику майбутніх тринаціональних проектів та перспективи 
розширення мережі навчальних закладів Львівщини, залуче-
них до їх реалізації, як один з елементів формування мирного 
співжиття в Європі. 

Незважаючи на складність економічної та політичної ситуації 
в Україні, була висунута пропозиція провести Х-у ювілейну між-
народну педагогічну конференцію в березні 2016 року у Львові. 

ÊÐÀÙ² ÞÍ² ÇÍÀÂÖ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ 
ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ ÍÀÂ×ÀÞÒÜÑß Â ÄÐÎÃÎÁÈÖÜÊ²É ÑØ ¹2
У березні завершилася 

ХХІХ Всеукраїнська учнів-
ська олімпіада з української 
мови та літератури, вирі-
шальний етап якої прохо-
див на базі Хмельницького 
обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної 
освіти та Хмельницького 
спеціалізованого ліцею-
інтернату поглибленої 
підготовки в галузі науки. 

Упродовж чотирьох днів 
діти з усіх куточків краї-
ни (загалом 141 учасник) 
демонстрували не лише 
поглиблене знання про-
грамового матеріалу, але 
й виявляли творчий підхід 
при виконанні завдань.

Представницьке журі, 
до складу якого входили 
науковці провідних ВНЗ, 
методисти та кращі вчителі 
України, назвало прізвища 
щасливців. 

Серед переможців олім-
піади, які зайняли перші 
місця у своїх вікових катего-
ріях, двоє учнів нашої шко-
ли: Іванишин Катерина 
(9-А клас) та Тезбір Роксо-
лана (11-Б клас). Підготу-
вала переможців учитель 
Тезбір Світлана Орестівна. 

Вітаємо! Гордимося, що 
найкращі юні знавці укра-
їнської мови та літератури 
зросли в Дрогобичі й саме 
в нашій рідній школі. 

-We!

Роксолана Тезбір із легендою української літератури 
поетом Іваном Драчем на закритті роботи філологічної 

секції ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук України
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Із 21 по 28 березня 2015 року в Ужго-
роді відбувся IV етап Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з англійської, 
німецької та французької мов. Упро-
довж шести днів юні знавці іноземних 
мов у напружених інтелектуальних 
змаганнях виборювали звання най-
кращих. 

IV етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з іноземних мов проходив у 
4 тури, які включали завдання з ауді-
ювання, читання, усного мовлення 
та письма. Досконале знання мови 
відкриває широкі можливості, створює кон-
курентоспроможних фахівців на сучасному 
ринку праці. Школярі, розуміючи прекрасні 
перспективи, змагалися не лише за визнання 
своїх знань, а й прагнули розкрити могутній 
потенціал, креативність, ерудицію. 

Висококваліфіковані члени журі, до складу 
якого входили провідні науковці, учителі-
методисти, волонтери Корпусу Миру США 
в Україні, аташе з питань співробітництва в 
галузі французької мови (посольство Франції в 
Україні) визначили найсильніших учнів-пере-

можців з-поміж сотень 
найкращих. 

Серед призерів-
знавців німецької 
мови є троє учнів на-
шої школи: 

Весела Ліліана, 
учениця 11 класу 
Дрогобицької СШ І-ІІІ ступенів №2, - ІІ місце 
(вчитель Джура Г.І.);

Савчак Роман, учень 10 класу Дрогобиць-
кої СШ І-ІІІ ступенів №2, - ІІ місце (вчитель 
Василюк С.О.);

Лагуш Олег, учень 10 класу Дрогобицької СШ 
І-ІІІ ступенів №2, - ІІІ місце (вчитель Джура Г.І.).

 Нехай щастить Вам на життєвому шляху, 
творчі та креативні інтелектуали, – знавці 
німецької мови! 

4 березня, у день 200-літнього 
ювілею великого українського 
композитора, автора музики Гімну 
України М.Вербицького у СШ№2 
учні 7-11 класів та вчителі були 
присутні на виступі молодіжно-
патріотичної студії Учнівської 
ради з літературно-музичною 
композицією «Вклоняюсь  низько 
вам, Герої», яка була присвячена 
річниці кривавих подій на 
Майдані і вшануванню пам’яті  
Героїв Небесної сотні.

Захід розпочався виконанням 
Гімну України. Відеоряд про 
минулорічні події нашої історії, 
розповідь про колишніх випускни-
ків школи – учасників Майдану 
Гідності і АТО Юрія Андрушкова, 
Ореста Каракевича, Ярослава 
Регея, блаженної пам’яті Івана 
Ісика,  зворушливі слова віршів і 
пісень, чудовий танець ансамблю 
“Free Dance” – все це не залишило 
байдужою жодну людину в залі 

і викликало сльози у багатьох 
присутніх.

Підготувала захід педагог-
організатор Н.А.Романів із 

заступником директора з виховної 
роботи Живчин Д.О., вчителем 
музики Пінчаком А.Д., вчителем 
української мови та літератури 

Качмариком І.М. та вчителем 
хореографії Карпіним Й.М.

Наталія Романів, 
педагог-організатор

ВКЛОНЯЮСЬ НИЗЬКО ВАМ, ГЕРОЇ

27 квітня учні 4-Б класу (клас-
ний керівник – Чайківська О.Ф.) 
запросили другокласників на пре-
зентацію Екопроекту « Як ми землю 
прикрашали».

Четвертокласники прозвітували 
про виконану роботу: прибирання 
вулиці Козловського, території на-

вколо школи, висадку дерев, кущів 
і квітів, виготовлення пам’яток та 
книг-саморобок «Збережемо Зем-
лю». А ще діти підготували виставу 
«Гості з космосу».  Усі подарунки, 
виготовлені своїми руками, учні 
четвертого класу подарували мо-
лодшим школярам.

ЕКОпроект «Як ми Землю прикрашали»
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17 квітня 2015 року в нашій 
школі відбувся захист науково-
дослідницьких робіт шкільного 
наукового товариства « Еврика». 
Учні 8-11 класів, відповідно до 
власних здібностей і уподобань 
працювали у різноманітних сек-
ціях: біології, християнської ети-
ки, географії та основ економіки, 
історії, української літератури, 
фізики, астрономії, німецької лі-
тератури, педагогіки і психології, 
екології, хімії та інформатики. Усі 
поставилися до свого завдання 
надзвичайно сумлінно й зуміли 
захистити проекти, представлені 
у мультимедійній формі, на най-
вищому рівні. У підготовці науко-
вих робіт брали участь такі учні: 
Курило Діана, Бараненко Вікто-
рія, Гнатів Оксана, Лагуш Олег, 
Зубрицький Маркіян, Лизун 
Христина, Сабат Соломія, Проци-
кевич Анастасія, Малиш Катери-
на, Дудяк Ірина, Весела Ліліана, 
Дем’янчик Тамара, Фаб’як Юлія, 
Регей Ольга, Мацьків Вікторія, 
Колінко Олена. Наймолодшою 
учасницею була учениця 8 класу 
Славич Людмила. Особливо ори-
гінальною була презентація Тезбір 
Роксолани, адже вона проходила 
німецькою мовою. 

Звісно ж, юним 
дослідникам допома-
гали їхні наставники: 
А. Т. Михайлишин, 
Л. П. Коваль, О. Г. Де-
шева, І. І, Фіголь, 
У. В. Угрин, І. М. Кач-
марик, А. Р. Бурий, 
Г. О. Дячок, Г. О. Крав-
ців, Г. Є. Панчишак, 
Р. З. Хлопик. Аудиторія 
підтримувала презен-
тації бурхливими ова-
ціями, а юні науковці 
опановували справжнє 
мистецтво ораторства, 
що обов’язково їм зна-
добиться в майбут-
ньому.  

Варто зазначи-
ти, що учні другої 
школи мають змогу 
брати участь у на-
укових проектах 
ще й на міському та 
обласному рівнях, 
приносячи пере-
моги і гордість для 
нашої школи і міс-
та. Так, нещодавно 
вихованка Галини 
Остапівни Дячок 
Роксолана Тезбір 

здобула ІІІ місце у ІІІ 
(всеукраїнському) ета-
пі  Всеукраїнського кон-
курсу науково-дослід-
ницьких робіт МАНу. 
Наші вітання!

Катерина Іванишин, 
9-А кл., 

(фото Софії Саган, 
9-А кл.)

ШКІЛЬНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕВРИКА» ПРЕЗЕНТУВАЛО 
РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ В 2014-2015 Н.Р.
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«НЕБЕСНА ТАЙСТРА» ЛЕСІ ДЕШЕВОЇ
(відбулася презентація дебютної поетичної збірки 

Олександри Григорівни Дешевої)
Зібралися в Небесній Тайстрі
Слова Божественного Майстра,
І кожен ними користає –
Щодня із вуст вони злітають.

Слова-драбини – успіх в світі,
Слова-вогонь, що гріють й світять.
Слова-каміння, що будують,
Слова – як мед, яким лікують.

Проте і мед буває штучним,
Камінням просто в серце лучать,
Вогонь винищує дощенту,
З драбин злітають за моменти.

Що кожен робить – совість знає.
Щодня із вуст слова злітають…

(Тайстра – гуцульська торбина, яку носять через 
плече.)

І взяла слова із тайстри Небесного Отця 
вчитель нашої школи Леся Дешева й вилилися 
вони на папері самобутніми поетичними ряд-
ками, які хвилюють  і захоплюють кожного, 
хто їх прочитає чи послухає.

Зворушили  вони і найпотаємніші струни 
душі всіх присутніх  26 лютого в актовій залі 
нашої школи на презентації дебютної автор-
ської збірки поезій Лесі Дешевої «Небесна 
Тайстра». А були серед них учителі й стар-
шокласники другої школи, а також учителі 
християнської етики і художньої культури 
середніх навчальних закладів Дрогобича й 
Стебника, які зібралися тут на свій семінар.

Особистість Лесі Дешевої можна коротко 
охарактеризувати такими словами: патріотка, 
педагог, поетеса. Щоправда, з останньою гран-
ню таланту п. Лесі донедавна були знайомі 
лише найближчі родичі та друзі. Довший 
час Олександра  Григорівна не наважувала-
ся показати свої поетичні рядки широкому 
читацькому загалу, хоча писати вона почала 
давно, ще навчаючись у Дрогобицькій першій 
школі. Згодом, будучи студенткою хімічно-
го факультету Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, відвідувала 
студентську літературну студію «Франкова 
кузня». Тут її побратимами по перу були 
знамениті сьогодні письменники Василь 
Терещук, Василь Ґабор, Віктор Неборак, іс-
торик Ярослав Грицак.

Пізніше працювала інженером-хімі-
ком у науково-дослідному інституті. 1994 
року перейшла на педагогічну роботу:  
спочатку працювала вчителем хімії у 
ЗОШ№14, а далі – робота в другій шко-
лі, де багато років викладала фізику її 
мама Любов Григорівна Фірко. Саме тут 
на посаді вчителя християнської етики 
та художньої культури, мабуть, най-
більше розквітнув педагогічний талант 
Лесі Дешевої.

І всі роки п. Леся не припиняла писати. 
Крім віршів, з-під її пера виходили статті, 
які друкувалися в пресі, зокрема  в газеті 
другої школи «Ми!», а також поетичні 
сценарії. 2013 року велика добірка її віршів 
була надрукована в колективному збірни-
ку «Коли в душі народжується слово…», де 
представлено твори учнів і вчителів другої 
дрогобицької школи. Й ось, нарешті, перша 
повноцінна авторська збірка поезій «Небесна 
Тайстра», яка з любов’ю видрукувана у відо-
мому дрогобицькому видавництві «Коло».  Її 
виходу Леся Дешева завдячує своїм батькам, 
чоловікові Василеві, а також усім, хто долучився 
до роботи над книгою, а це: Ігор Качмарик і 
Наталія Крашевська - літературні редактори, 
Галина Качмарик -  комп’ютерний набір, 
Мар’ян Пашко - комп’ютерна верстка, Наталія 
Валько - дизайнер. 

Збірка «Небесна Тайстра» складається із 
поетичних циклів «На шляху до воскресіння», 
«Незбагненна повість життя», «Пташиний 
концерт», «Палітра року», «Поетичні кри-
хітки», є тут і вірші для весільних обрядів та 
поетичні сценарії, що свідчить про багато-
гранність творчого обдарування Лесі Дешевої. 
Приваблюють щирість, відкритість авторки, 
однаково вражають і вірші на соціально злобо-
денні теми, й глибокі переживання в інтимній 
ліриці. Широка поетична палітра – від творів 
про героїзм і самопожертву в ім’я України до 
віршів для дітей і сценаріїв на християнську 
тематику – зацікавить читацьку аудиторію 
будь-якого віку.

На презентації книжки звучали вірші 
Лесі Дешевої у виконанні провідної актриси 
Львівського обласного музично-драматичного 
театру ім. Юрія Дрогобича Тетяни Лучейко, 
учениць Юлії Малиш, Олі Войціховської, 
Галі та Юстини Іванишин. Пісні «Свічечка 

Майдану» та прем’єрну “Осіннє 
щастя» зворушливо заспівала ві-
дома дрогобицька виконавиця 
і композитор Ліля Кобільник. 
Провів вечір-презентацію вчи-
тель української мови й літера-
тури Ігор Качмарик. Звичайно, 
виступила і винуватиця цього 
неперевершеного свята поезії 
Леся Дешева. А далі звучали 
слова вдячності від директора 
школи Лариси Панькевич, ме-
тодиста міського відділу освіти 
Людмили Разумної, викладача 
гімназії Романа Кабацького та 
ін.  Була і обов’язкова для такого 
дійства автограф-сесія.

Кохання любить таємницю

Всі кошти, виручені 
від продажу збірки «Не-
бесна тайстра», Леся Де-
шева перерахувала на 
придбання протезів для 
бійця АТО Сергія Товсти-
ка, який втратив у бою 
обидві руки. Живе Сергій 
на околиці Дніпропетров-
ська, до війни працював 
комп’ютерником. Сім’я 
Дешевих познайомилася 
з ним зовсім випадково 
через Інтернет.  Якщо 
ви, наші читачі, захочете 
додатково фінансово до-
могти героєві, то можете 
перерахувати гроші на 
рахунок 0965538699 (дру-
жині Сергія) або на грив-
неву картку Приватбанку 
5211537320627172.  

У нещодавній розмові 
по скайпу на питання, чи не 
жаліє Сергій за втраченим 
здоров’ям, він без вагання 
відповів, що для волі Укра-
їни йому не шкода нічого. 
Із великою любов’ю до 
України працює й творить 
і героїня нашої публікації 
Леся Дешева. Тож, спішімо 
доторкнутися до її поетич-
ного слова, бо це, насправді, 
вірші, які здатні зробити цей світ кращим.

Ігор Качмарик

-
-
-

-

-

-

Весняний парк. Сміються квіти,
Друкує дятел телеграму,
На гойданках маленькі діти
Свою виконують програму.

Гуляють парами студенти,
Весна їх кличе обніматись,
На видноколі безсоромно
Тепер навчились цілуватись.

Ідуть старенькі попід руку:
Він і вона у капелюшку.
І заглядають у візочки,
Де сяють сонечка в пелюшках.

Життєвий досвід – чималенький,
Іскряться радістю зіниці,
І знають добре ці старенькі:
Кохання любить таємницю.
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Шевченківські дні в школі
Щовесни, коли тануть сніги,
І на рясті просяє веселка,
Повні сил і живої снаги,
Ми вшановуєм пам’ять Шевченка.

Традиційним для Дрогобицької 
спеціалізованої школи №2 стало про-
ведення у березні Шевченківських 
днів з нагоди вшанування великого 
українського генія. Ось і цьогоріч 
вони були насичені багатьма за-
ходами:
• тематичними годинами спілку-

вання;
• журнально-книжко-

вою виставкою;
• конкурсом малюнка 

за творами Шевчен-
ка.
На високому худож-

ньому рівні пройшли 
свято у 4-В класі /кла-
совод Беззубова Л.М/ 
«Вінок Кобзареві» та 
загальношкільне свя-
то «Вклоняємось тобі, 
Тарасе», яке організу-
вали і провели вчителі 
музичного мистецтва 
Мурза О.І., Пінчак А.Д. 
та вчитель початко-
вих класів Федак О.Р. 
Учні з особливим під-
несенням декламували 
вірші, співали пісні, виконували сценки.

Серед найбільш яскравих виступів на місь-
кому конкурсі читців поезії Тараса Шевченка, 
який організувала громадська організація «Віра 
і справедливість» (голова – Богдан Пристай) був 
і виступ учениці 10-Б класу Катерини Малиш. 
А у подібному конкурсі, проведеному Відділом 
освіти, Катя виборола призове друге місце.

Серед науковців є думка, що мова, якою 
розмовляє людина, визначає спосіб її мислен-
ня, впливає на поведінку! А які цікаві факти 
про українську мову тобі відомі? 

1. Українська мова є однією з найпо-
ширеніших мов у світі й за кількістю носіїв 
займає 26-те місце. Також вона є другою за 
поширеністю серед мов слов’янського по-
ходження після російської мови.

2. Найбільш уживаною літерою в укра-
їнському алфавіті є літера «п». Також на 
цю літеру починається найбільша кількість 
слів. Тоді ж як найрідше вживаною літерою 
українського алфавіту є “ф”. В українській 
мові слова, які починаються з цієї літери, в 
більшості випадків запозичені з інших мов.

3. Найдовшим словом в україн-
ській мові є назва одного з пестицидів – 
“дихлордифенілтрихлорметилметан”.

4. Найбільша кількість синонімів. 
Згідно з «Коротким словником синонімів 

української мови», у якому розроблено 4 279 
синонімічних рядів, найбільшу кількість 
синонімів має слово «бити» — 45.

5. Цікавим фактом про українську мову є 
те, що вона входить до трійки найкрасивіших 

мов у світі. На мовних конкурсах в Італії та 
Франції її визнавали другою за мелодійніс-
тю мовою світу, перша – італійська. Інші 
джерела говорять про бронзу української 
мови на цьому конкурсі, друге місце - за 
французькою, а 4 місце займає перська мова.

6. Серед іменників найчастіше вжива-
ється слово «рука», серед дієслів — «бути», 
прикметників — «великий», займенни-
ків — «він».

7. Найбільшу кількість значень має абре-
віатура ПК. Це персональний комп’ютер, 
палац культури, паровий кран, передній 
край, перфокарта, Петербурзький комітет, 
Петроградський, комітет, підбирач-копну-
вач, пістолет-кулемет, Пітерський комітет, 
предметний каталог, Повітряний кодекс, 
пожежний кран, польовий караул, постійний 
комітет, променевий кінескоп, проміжний 
конденсатор, прохідницький комбайн, пря-
дильно-крутильна (машина) та інші.

8. За найбільшою кількістю перекладів 
перше місце посідає «Заповіт» Т. Г. Шевченка: 
він перекладений на 147 мов народів світу.

За матеріалами: dovidka.biz.ua

8 цікавих фактів про українську мову Горять свічки
Присвячується героям Небесної сотні

та полеглим воїнам у зоні АТО

Горять щодня свічки,
Згоряють душі і серця гарячі.
Де взяти сил, щоб все перемогти,
Щоб на світанку разом з сонцем встати?!

Моя Вкраїно, як Тебе знайти
Всім тим, хто честь і совість втратив?
Як помогти їм бачити в пітьмі?
А, може, їм й не треба помагати?...

У прірві сварок й дикої війни
Вони Тебе шматують заповзято.
І знов горять щодня нові свічки – 
Це хтось втрачає батька, сина, брата.

Не зупиняйтеся, не думайте про час.
Іти вперед й лише перемагати!...
 Але ж горять щодня нові свічки – 
І як з цим болем ранок зустрічати?!

Класний керівник Н.Ю. Заблоцька
та творчий колектив учнів 6-В класу
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У ДРУГІЙ ШКОЛІ ПРОЙШОВ ПОКАЗОВИЙ ДЕНЬ ЦЗ
8 квітня у Дрогобицькій спеціалізованій 

школі №2 пройшов показовий День цивільного 
захисту, на якому були присутні представники 
штабів ЦЗ всіх загальноосвітніх навчальних 
закладів міста.

Ведучий шкільного прес-клубу на тему 
«Тероризм. Дії у випадку загрози теракту» 
І.М.Качмарик наголосив старшокласникам на  
значущості проведення заходів, які навчають 
учнів збереження головної цінності - здоров’я 
і життя кожного громадянина держави. 

А далі за планом були проведені заняття, 
практичні розв’язування ситуаційних завдань,  
демонстрація відеофільмів, бесіди  з залученням 
до їх проведення фахівців цивільного захисту. 
Зокрема, із рекомендаціями щодо 
дій населення у випадку віднай-
дення вибухового пристрою і 
в разі загрози вибуху виступив 
начальник піротехнічного від-
ділу 2-го спеціального центру 
швидкого реагування Р.М. Сенюх. 
Також він продемонстрував зразки 
найрізноманітніших вибухових 
пристроїв, що викликало велике 
зацікавлення школярів. Заняття 
з тактичної медицини на тему 
«Перша долікарська допомога під 
час теракту» підготувала вчитель 
У.В.Угрин. Відкриті уроки про-
вели Л.В.Черхавська, 
О.О.Тришневська, 
С . Т . Г у л я н о в и ч , 
О . Р . Ф е д а к , 
О . Ф . Ч а й к і в с ь к а , 
М.П.Владика.

Здорова спор-
тивна конкуренція 
панувала в спортив-
ному залі школи, де 
вчителі І.С.Фляга та 
О.М.Андрушко орга-
нізували комбіновану естафету для 
учнів 7-их класів. До подібної естафети 
були залучені й четвертокласники. А 
ще пройшло показове заняття гурт-
ка козацько-лицарського виховання 
«Джура» (керівник – Савшак С.Я.). 
Зливою аплодисментів супроводжу-
валися виступи учнів і випускників 
школи – членів міських секцій бойових 
мистецтв: федерацій хортингу та ушу, 
школи бойового гопака «Духобор», 
спортивного клубу «Еней».

Багато схвальних відгуків одержав виступ агітбри-
гади дев’ятикласників «Молодь за безпечне майбутнє» 
(керівники: Л.В.Черхавська, Й.М.Карпін, Н.А.Романів, 
І.М.Качмарик). До виступу агітбригади із високопа-
тріотичною танцювальною композицією «Україна в 
огні» долучився і Зразковий ансамбль сучасного танцю 
«FREE DANCE» (керівник – Й.М.Карпін).

Найбільшу увагу в цей день було приділено еваку-
ації педагогічного та учнівського складу. Її було про-
ведено організовано, без паніки та створення натовпу.

Усі названі вище заходи сприяли удосконаленню 
педагогічним колективом та учнями теоретичних 
знань і практичних навичок при діях в умовах над-
звичайних ситуацій, наданні допомоги потерпілим, 

що в наш складний час є вкрай необхідним. 
І.М.Качмарик, Н.А.Романів
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30 квітня в актовому залі Дрогобицької спеціалізованої школи №2 відбувся захист проекту 
«Українські горяни», який підготували учениці 9-Б класу Сабат Соломія та Кокоєйко Вікторія 
(керівник – Коваль Любов Петрівна). Прозвучала цікава розповідь про походження назв «бойки», 
«гуцули», «лемки», про географію їх проживання, культуру і традиції. Школярі також мали змогу 
почути пісні і побачити танці кожної етнічної групи у виконанні Зразкового ансамблю пісні і 
танцю «Калиновий цвіт» (керівник – Леся Колотило).

УКРАЇНСЬКІ ГОРЯНИ

30 квітня у Дрогобицькій спеціалізованій школі № 2 у межах декади 
екологічних знань відбулася презентація особливого – німецько-
мовного – проекту «Надпровідність: історія, сьогодення, майбутнє». 
Його авторами є учні 10–А класу, багаторазові призери ІІ-ІІІ етапів 
олімпіад з фізики Ростислав Василюк, Роман Савчак і Тарас Качмар, 
а керівником – учитель фізики й математики, кандидат філософських 
наук А.Р. Бурий. 

Звертаючись до при-
сутніх (насамперед – учнів 
спеціалізованих 10-х класів, 
а також учителів німець-
кої мови, фізики, екології) 
німецькою мовою, Андрій 
Романович висловив споді-
вання, що авторам проекту 
вдасться привернути увагу 
до обговорення можливостей 
використання дивовижно-
го явища надпровідності у 
розв’язанні глобальних про-
блем людства. 

Однією з особливостей про-
екту є акцент на внесок вітчиз-
няних учених у поступ фізики 
надпровідності, найкращі ви-
находи якої у майбутньому 
потенційно здатні витіснити 
не лише традиційні джерела 
енергії, але й обмежити попу-
лярні сьогодні альтернативні 
її різновиди (сонячні батареї, 
вітрову енергію, енергію при-
пливів і відпливів тощо).

Готуючи презентацію, про-
ектанти помітно поглибили 
власні знання німецької мови, 
адже їм довелося працювати зі спеціальною фізико-технічною термі-
нологією, тож робота з пошуку інформації й технічного перекладу 
розтягнулася на тривалий час. Однак результати були варті витра-
чених зусиль. Незважаючи на значну складність термінології, автори 
проекту змогли зацікавити публіку своєю темою й дати відповіді на 
питання, які виникли під час обговорення.

Презентація проекту «Supraleitung: Geschichte, Gegenwart, Zukunft»

31 березня 2015 року в м. Стрию відбувся 
чемпіонат області серед учнівської молоді 
з автомодельного спорту (кордові моделі в 
приміщеннях). У змаганнях взяли участь 
чемпіони України 2 команди м. Стрия, а 
також команди Львова, Бродів і Дрогобича, 
який представляли спортсмени Дрогобицької 
спеціалізованої школи №2:

Лобода Владислав – 8 клас,
Сурма Данило – 8 клас,
Череватий Микола – 4 клас,
Котляр Максим – учень підготовчого класу.
Команди Стрия здобули І-ІІ місце. 
Наші спортсмени вибороли почесне ІІІ 

місце серед команд області і за-
воювали чотири бронзові медалі. 

Гаврилюк Л.М., керівник 
команди, 

Здебський А.Д., тренер
 команди

Коли верстався цей номер 
газети надійшла інформація про 
нові перемоги наших автомо-
делістів. 

Нові здобутки гуртка технічної творчості Вітаємо

ученицю 5-А класу 
АНТОНОВУ ЛІЮ 

за зайняте І місце у міському 
природничому конкурсі дослід-
ницьких робіт «Первоцвіт».

Керівник роботи - Кравців Г. О.

01-06 травня в м. Стрию відбулися Всеукраїнські 
відкриті змагання з автомодельного спорту серед учнів-
ської молоді (кордові моделі). За збірну команду області 
виступали моделісти Дрогобицької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів №2 і принесли ряд перемог: Володимир Мак 
у класі моделей ЕЛ-1 виборов   золоту медаль і виконав 
норматив кандидата в майстри спорту, а Роман Ан-
дрієвський  у класі моделей Е-1К здобув бронзову медаль. 

Вітаємо наших переможців та їхнього тренера 
Гаврилюка Любомира Михайловича.



Початкова школа – це шлях, 
який я пройшов за чотири роки. 
До навчання в школі я не відвіду-
вав дитячий садок, як багато моїх 
однокласників. Тому все, що було 
пов’язане з навчанням, з поведін-
кою в колективі було для мене 
новим і не завжди зрозумілим. 
Але завдяки моїм батькам і першій 
учительці Оксані Володимирівні, 
я швидко адаптувався в школі і 
успішно навчаюсь.

На уроках мені цікаво, адже я 
кожен день дізнаюсь щось нове. 
Знаю, як потрібно поводити себе 
в колективі, в громадських місцях, 
як поважати старших, шанувати 
та берегти природу рідного краю.

Лизун Максим 
Згадую, як ще недавно ми, 

маленькі першокласники, пере-
ступили поріг рідної школи і 
вперше познайомилися з нашою 
вчителькою.

А тепер ми уже закінчуємо 
четвертий клас. За цей час ми 
стали дружнім та згуртованим 
колективом. Нам цікаво слухати 
на уроках наших учителів, отри-
мувати нові знання.

А також ми відчули себе ак-
торами, коли неодноразово ви-
ступали на сцені актового залу. 
Запам’яталися мені екскурсії в 
музеї, в зоопарк і чудові щорічні 
карнавали (які проводяться тільки 
в нашій школі).

Я думаю, що навчатися далі 
нам буде ще цікавіше.

Хомин Юлія 
Я пишаюся тим, що навчаюся в 

одній із найкращих шкіл нашого 
міста. В цій школі вчилися мій 

батько і тітка.
Дуже люблю уроки 

читання і мови, приро-
дознавства й іноземних 
мов, фізкультури й основ 
здоров’я. А ще мені по-
добається брати участь у 
різноманітних заходах, де-
кламувати вірші, відчувати 
себе артисткою. Усі роки 
навчання я займаюся тан-
цями в нашому шкільному 
ансамблі «Калиновий цвіт».

Шкода залишати почат-
кову школу та свою першу 
вчительку, яка мене багато 
чого навчила.

Грималяк Софія
У моєму класі 29 учнів: 

п’ятнадцять дівчат і чотирнадцять 
хлопців. І всі ми різні. У кожного із 
нас свій характер, свої звички та упо-
добання. Але всі ми - як одна сім’я. 
Дружні, веселі, деколи бешкетні та 
непосидючі, допитливі та цікаві.

У класі в мене багато друзів 
і подруг, з якими я міцно по-
товаришувала. А здружила нас 
наша перша вчителька Оксана 
Володимирівна. Скільки різнома-
нітних свят, спортивних змагань, 
екскурсій мені запам’ятались!

Початкова школо, прощавай!
Шумик Оля

Я люблю свій 4-А клас!  Люблю 
навчатися в школі, проводити 
вільний час з однокласниками.

А ще хочу розповісти, що я та 
багато моїх однокласників відвіду-
ємо групу продовженого дня. Тут 
я навчилася самостійно готувати 
домашні завдання, сумлінно ста-
витися до навчання. Заняття на 

групі продовженого дня допо-
могли нам здружитися між собою. 
Ми полюбили нашу виховательку 
Урдей Людмилу Богданівну.

Хочу подякувати всім нашим 
учителям, які вчили нас ці роки: 
Страп О.О., Фіголь І.І., Мурзі О.І., 
Дробиняк О.М., Заблоцькій Н.Ю., 
Беззубову І.,В., Модрицькій Ю.О., 
Саган М.С., Савулі М.В.

Лучечко Аліна
А я хочу розповісти про хлоп-

ців нашого класу. Всі ми такі різні: 
дуже рухливі, активні, веселі, а 
деколи і задерикуваті, але вміємо 
допомогти один одному.

Мої однокласники відвідують: 
гурток «Умілі руки», відеостудію, 
комп’ютерний гурток. А наш то-
вариш Череватий Микола – авіа-
модельний гурток. Кожного року 
Микола бере участь у змаганнях 
з авіамоделізму і займає призові 
місця. А ще цього року я і Микола 
брали участь у змаганнях по тех-
нічному моделюванню, які про-
ходили в СЮТ, і  посіли ІІІ місце.

А ще ми любимо уроки фіз-

культури. А найбільше, коли бере-
мо участь у спортивних змаганнях. 
У минулому році наш клас був 
учасником турніру «Веселі стар-
ти», який проходив у ДЮСШ і 
отримав диплом.

Дмитрів Віталій
Швидко пролетіли роки на-

вчання в початковій школі. Ми 
стали старшими, дорослішими, 
мудрішими. Багато чого навчи-
лися. А головне – любити свій 
край, свою Батьківщину, бути 
справжніми патріотами.

Олійник Олександр
Для мене навчання в початко-

вій школі пов’язане з рідною мо-
вою. Бо наша українська мова – це 
найдорожчий скарб у житті кож-
ної української дитини. Кажуть: 
«Без мови – нема народу». А мій 
народ все таки зумів зберегти свою 
найкоштовнішу перлину – мову.

Любов до рідної мови мені 
привили бабуся і мама. А також 
моя перша вчителька Оксана Во-
лодимирівна.

Красінська Оля
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«FREE DANCE» поповнив колекцію своїх нагород
29 квітня у всьому світі 

відзначався Міжнародний 
день танцю. З вагомими 
здобутками підійшов до 
цього свята колектив Зраз-
кового ансамблю сучас-
ного естрадного танцю 
«FREE  DANCE» Дрого-
бицької спеціалізованої 
школи №2. Так, 29 березня 
три групи ансамблю взя-
ли участь у  5-му обласному 
фестивалі  хореографічного 

мистецтва» Галицькі барви», 
який проводив Львівський центр 
дитячо-юнацької творчості Гали-
чини. Із семи номерів, що були 
представлені нашими танцюрис-
тами, два отримали право висту-
пу в гала-концерті фестивалю, 
що відбувся 25 квітня  у Львові. 
Дипломантом фестивалю стала 
група бального танцю (Фантазія 
на тему стандартних танців), зван-
ня   лауреата 3-ї премії отримали 
дівчата старшої групи естрадно-

го танцю, що виконали номер 
«Україна в огні». 

19 квітня ансамбль повним 
складом взяв участь у Всеукраїн-
ському фестивалі дитячої твор-
чості «Кришталевий Трускавець», 
виборовши три перші премії: 
молодша група естрадного 
танцю,старша група естрадного 
танцю та мішана група бального 
танцю.

Йосиф Карпін, 
керівник ансамблю

Â³ñò³ ç 4-À êëàñó



9№ 55 – травень 2015

Ì³í³-ôóòáîë: 8-10 êë.
Цьогорічний 

турнір був дуже 
напружений, ігри 
проходили у запе-
клій і непоступли-
вій боротьбі, що 
виявилась у ра-
хунку. У стикових 
зустрічах перема-
гали сильніші: 8-А 
– 10-Б (0:3), 8-В – 9-А 
(1:4), 8-Б – 9-Б (4:3), 
10-А – 9-В (3:0). 

Результати півфіналу: 10-Б – 9-А (1:5), 8-Б – 10-А (0:0, по пенальті 0:1). 
У фіналі зустрілись 10-А та 9-А, в основний час гра завершилась 0:0. 

Удар Дуба Артура (9-А) у серії пенальті виявився переможним. 
Команда-переможець 9-А класу виступила у такому складі: Дуб А., 

Макарець Н., Добош М., Аксиневич А., Свищ А.
 

Ì³í³-ôóòáîë 6-7 êë.
Попередні 

стикові зустрічі 
принесли такі ре-
зультати: 7-В – 6-Б 
(2:2, по пенальті 
0:1), 7-А-6-В (1:4), 
6-А -7-Б (3:0). 

Результати 
матчів фінальної 
групи: 

6-Б – 6-В (1:4), 
6-А – 6-Б (1:4), 
6-А – 6-В (3:2). 
Тільки за до-

датковими показ-
никами (по 6-ти 
забитих м’ячах) чемпіоном школи стала команда 6-В класу. Вона виступала 
в такому складі: Косован В., Ільчишин В., Науменко О., Орлов М., Кекош А.

«Шкіряний м`яч» Шкільна спартакіада 

Легка атлетика
Цього року – другі

Підсумки спартакіади школярів міста

Êîìàíäà Äðîãîáèöüêî¿ 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹2 – 

ïåðøà â îáëàñò³
За результатами міського етапу 

Всеукраїнських змагань з футболу на 
призи клубу «Шкіряний м`яч» сезону 
2014-2015 н.р. у середній віковій групі 
місто в обласному турі представляла 
команда Дрогобицької спеціалізованої 
школи №2. 

У груповому турнірі ми зіграли з 
командами таких міст: Жовква (рахунок 
0:0), Львівська СШ № 100 (5:0), Новий 
Розділ (1:0). З групи футболісти другої 

школи вийшли, по-
сівши перше місце, 
і в півфіналі супер-
ником дрогобичан 
була команда з Ново-
яворівська, яку ми 
перемогли у після-
матчевих пенальті 
(0:0 – основний 
результат і 3:2 - пе-
нальті). У фіналі зу-
стрілися ще з однією 
школою зі Львова, де 
здобули переконли-
ву перемогу 2:0. 

Нагородження 
кубком, грамотами 
та м’ячами прово-
див голова Федерації 
футболу Львівщини 
Ярослав Грисьо.

Традиційним і заключним видом спартакіади школярів міста стала 
легка атлетика. Наша команда виступала дуже добре і завоювала ІІ місце 
серед усіх команд. 

Перемоги здобували: 
Яцків Михайло - І місце (стрибок у довжину 5.16м),
Сенюх Світлана - І місце в бігу на 800 метрів (3,04хв),
Полиняк Дмитро - І місце в метанні м’яча (61м 50см),
Іванішин Юрій - ІІ місце в бігу на 100м, 200м та ІІІ місце у штовханні 

ядра (10м 30см).
Коб’якова Анна - ІІ місце в бігу на 800 метрів (3,06хв)
Крупач Марія - ІІІ місце у штовханні ядра (8м 19см) 

У загальному заліку спартакіади школярів міста «Юність Прикарпаття» 
наша школа другий рік поспіль посідає перше місце. 

Áàñêåòáîë: 8-10 êë.
Жеребкуванням 

командам випало 
змагатись у таких 
парах: 8-А – 10-Б 
(0:20), 8-В – 9-А (6:4), 
8-Б – 9-Б (3:20), 10-А – 
9-В (20:0). У півфіналі 
зустрілися 10-Б – 8-В, 
9-Б – 10-А. 

У фінал потрапи-
ли 10-Б та 9-Б класи. 
На жаль, у фіналі 
не було напруженої 
боротьби і команда 
10-Б стала чемпіоном школи. У складі команди були Лагуш О., Савшак М., 
Столбецький М., Зубрицький М.

Áàñêåòáîë: 6-7 êë.

Турнір пройшов без інтриг, тому що команда 7-В була сильнішою від 
інших. У фіналі команда 7-В зустрічалась з 6-А та 7-А класами: 7-В – 6-А 
(12:8) та 7-В – 7-А (12:2). 

У попередньому етапі були зафіксовані такі результати: 7-В – 6-Б 
(16:8), 7-А – 6-В (8:4), 6-А – 7-Б (6:0). Тому було прогнозовано, що 7-В стане 
чемпіоном. Команду переможців представляли Дуб А., Дяків Р., Гутман 
В., Росоха Ю., Васьків М.

Сторінку веде Іван ФЛЯГА. Фото Олега АНДРУШКА
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Учитель…
З раннього дитинства він є тво-

їм охоронцем. Зустрічає на порозі 
школи, мудрий і лагідний, бере 
за руку і не відпускає все життя. 
Годі знайти слова, щоб описати 
вдячність, яку відчуваємо. Та й чи 
варто їх шукати? Найголовнішого 
словами не передати.

Перший клас – перші кроки. 
Світ навколо здається таким висо-
ким, таким незвіданим. І хочеться 
чимшвидше вирости, щоб як слід 
роздивитися його. І вчителі за-
мінюють у школі і матір, і батька, 
відкривають нам усе нові й нові зна-
ння, терпеливо, спокійно навчаючи 
простих істин, закладаючи фун-
дамент для майбутніх знань. І ми 
дивилися тоді на всіх учителів дові-

рливими очима і сумлінно «акали» 
і «бекали», додавали і віднімали, бо 
вони завжди вміли перетворити 
навчання у захопливу і цікаву гру, 
яку не хотілося покидати.

 Звичайно, золотих дітей не бу-
ває. І ми, як і всі, розбивали лоби (це 
не біда, лоби у нас міцні) і коліна, 
намагалися нишком списати у від-
мінників, ганялися один за одним 
у квача і мріяли про літні канікули, 
дивлячись у вікно і забувши про 
математику, яку нам так старанно 
намагалися пояснити.

Клас за класом змінювався 
калейдоскоп подій. Вже ми біль-
шенькі – четвертокласники. На 
носі перші в житті екзамени. А 
ось іспити вже й позаду, і чекає 
нас новий і невідомий світ старшої 

школи. Що там буде? Нові вчителі, 
нові предмети…

І знову страх був марний. Ось 
ми побачили вперше наших нових 
учителів і все поставало на свої 
місця: як легко і просто звучали 
їхні пояснення, як вміло вони 
вирішували конфлікти. Колись і 
насварили, та вже за хвилину ла-
гідно посміхалися – вірили у кож-
ного і любили кожного. А далі…
шкільний вир захопив, закрутив. 
Ось і перше кохання сором’язливо 
всміхається з сусідньої парти, а 
вчителі так цікаво розповідають 
про предмети, про які раніше 
лише чули від старших.  Що день 
– то нові відкриття. От і маєш! 
Виявляється, математика не така 
нудна, і світ літератури захоплює 

з головою, аж не хочеться відрива-
тися від пригод Робінзона Крузо 
і повертатися думками додому. 
Походи в театр, перші виступи, 
творчі вечори, змагання і конфе-
ренції – все це зближувало і єднало 
нас, захоплювало. І хотілося ще.

З кожним днем, з кожним но-
вим досвідом ми дорослішали. 
Шлях, що здавався незвіданим, 
ставав легшим, коли поруч були ті, 
що дбали про нас, як про рідних: 
учили, давали поради, ділилися 
досвідом, голубили, подекуди 
сварили (бо як без цього), а по-
декуди й терпіли (бо ж ми були 
зовсім не ідеальні, а звичайні не-
посидючі діти). Справді, можна 
лише захоплюватися витримкою 
і терпеливістю наших учителів. 

І хоч  видавалося, що ми вже ціл-
ком дорослі, все знаємо і вміємо, 
світ надалі залишався нерозгада-
ною таємницею, а вчителі і далі 
ховали посмішку й терпеливо 
продовжували вчити («Романе! 
Досить в телефон заглядати, чи 
я сліпа, по-твоєму? Ану, швидко 
скажи, чому дорівнює число∏? »).

Роки не пройшли - пронеслись. 
І ми вже буцімто дорослі, вміємо 
обчислювати хитромудрі інте-
грали, вишукувати орфографічні 
помилки і навіть трохи «спік ін-
гліш». А світ такий же безмежно 
широкий, як одинадцять років 
тому, а в душі все ще живе до-
вірлива дитина, завжди готова 
повірити в диво. Ще кілька міся-
ців – і коридорами рідної школи 
блукатимуть нові лиця, спраглі 
знань, і хтось наб’є ґулю, біжучи з 
алгебри в їдальню, шукатиме кни-
ги в рідній бібліотеці і встановить 
новий рекорд на фізкультурі. А ми 
в цей час підкорюватимемо нові 
вершини, вдосконалюючись і шу-
каючи нове, – як ви нас навчали. 

Кажуть, що не треба озира-
тися назад, а йти лише вперед. 
Але ні, нам є що згадати. Ми не 
покидаємо школу, радіючи, що 
все завершилося. Ми вирушаємо 
з вдячністю всім, що невпинно 
творили нас – нашу особистість, 
моральність, вихованість та еру-
дованість – кожного зокрема. Нам 
є чим пишатися. Нам є до чого 

прагнути. Ми знаємо, кого наслі-
дувати. Кожен із нас неповторна, 
унікальна, надзвичайно цікава 
особистість. 

І за це ми дякуємо вам, постій-
ним стражам наших душ - Учите-
лям. Вам, що проживали разом з 
нами усі хвилини шкільного життя. 
Вам, що невтомно на власному при-
кладі показували, як важливо зали-
шатися людиною – що б не сталося 
в житті. Вам, що любили нас і тоді, 
коли ми отримували двійки і тоді, 
коли тішилися дванадцятками. 
Вам, що ніколи не втрачали віри 
в нас. А ми ніколи не переставали 
вірити Вам.  

Бажаємо, дорогі вчителі най-
ріднішої другої школи, невтомної 
наснаги на освітянській ниві, Бо-
жого благословення у благород-
ному покликанні сіяти мудрість 
і знання. Нехай у всіх Ваших по-
чинаннях буде супутником успіх, 
а досягнення учнів, у душах яких 
виростають зерна доброго і вічно-
го, засіяні Вами, нехай зігрівають 
серця!

Звісно ж, бажаємо успіху, ви-
тривалості, терпіння і наснаги 
майбутнім старшокласникам, 
адже на вас чекає нелегкий, але 
того вартий шлях. Ми з усмішкою 
на обличчі згадуємо найкращі 
миті шкільного життя, де минули 
наші дитячі та юні роки! Рідна 
школо, дякуємо тобі за все! 

Випускники 11-А класу

Хай святиться учителя ймення
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Нема страшнішої роботи, ніж учительська, 
Нема виснажливішої роботи, 
Де нерви палають, мов хмиз сухий,
Де серце рветься в клекоті і в чаді,
Але нема щасливішої долі, 
Коли Людина з рук твоїх, Учителю, 
Іде на світ, на краплю світ людніє.
                                          Іван Драч
Любі наші вчителі, ми щиро вдячні Вам 

за ваше розуміння і бажання допомогти, 
навчити, дякуємо за кожну настанову та 
по-справжньому дружні поради, які ви нам 
давали саме тоді, коли вони були так потрібні. 
Ви відкрили перед нами світ у всій його красі 
й різноманітності.

Дякуємо Вам, Ларисо Іванівно, за Вашу 
увагу і терпіння, проявлені до кожного учня. 
Ваші уроки завжди були цікаві й пізнавальні. 
Ви неймовірна людина, яка змогла достойно 
представити нашу школу в Європі й одночасно 
не забувала про маленькі, але дуже важливі 
справи шкільного побуту. 

Люба Світлано Орестівно, Ви - наш класний 
керівник і мудрець, який вміло направляв нас, 
сліпих і недосвідчених пташенят, на правиль-
ний життєвий шлях. Зараз, завдяки Вам, наші 
очі розкрилися, і ми готові зробити свій перший 
політ у доросле життя. Пробачте нас за те, що 
ми не завжди прислухалися до Ваших порад, 
і, помиляючись, робили по-своєму. Адже цим 
ми змушували переживати і хвилюватися Ваше 
добре серце. Ми назавжди запам’ятаємо ті 
уроки життя, які Ви нам піднесли. Ваші поради 
допоможуть нам у важкі моменти на життєвому 
шляху.  Спасибі Вам, Світлано Орестівно, за 
любов і розуміння. Ви стали для нас другою 
мамою, яку будемо любити завжди!

Шановна Оксано Романівно, Ви були дуже 
доброю, але і в міру суворою, з хорошим по-
чуттям гумору. Ми ж були наївними: твердо 
вірили в існування Колобка і Ворони, які Вам 
усе про нас розповідали. Завдяки Вам ми стали 
згуртованим класом, у якому кожен стояв за 
інших горою. 

Дорога Оксано Ярославівно, коли ми 
вперше прийшли до школи та побачили Вас, 
то одразу ж полюбили. Ви дали нам стільки 
базових знань, що й уявити важко. І де б ми не 
були, скільки б років нам не було, ми ніколи не 
забудемо нашу першу вчительку. Хай Ангел 
оберігає Вас.

Люба Галино 
Іванівно Джура! 
Думаємо,  й так 
усі знають, що Ви 
є одним із найпро-
фесійніших учите-
лів у нашій школі, 
тому не будемо пе-
релічувати всі Ваші 
якості. Хочеться 
подякувати Вам 
за наполегливість, 
працьовитість, 
педантичність та 
відданість робо-
ті. Якби не Ваші 
старання, ми б не 
змогли досягти та-
ких результатів у 
вивченні німець-
кої мови. Ви є ще 
й хорошим другом, 
який може не тільки підколоти в будь-який 
момент, а й допомогти, коли треба. Ми пи-
шаємося, що нас навчав такий педагог, як Ви.

Люба Ірино Миронівно! Без сумнівів, Ви 
чудовий педагог, любляча мати, а для нас 
Ви стали ще й справжнім другом. Ви завжди 
були готові нам допомогти і розвеселити. 
Ця позитивна енергія, яку Ви випромінюєте, 
завжди нас підбадьорювала і давала стимул 
до вивчення німецької мови. Ви дуже кра-
сива жінка і стали для нас еталоном стилю. 
У наших серцях назавжди залишаться Ваша 
усмішка і любов.

Дорога  наша Галино Остапівно, дякуємо 
Вам за Вашу безмежну доброту, за те, що, не-
зважаючи на наші вибрики, Ви продовжували 
нас терпіти та навчати німецької мови. Ви 
дуже талановита людина, тому ми сміливо 
можемо сказати, що пишаємося Вами. Ваші 
вірші дарують насолоду для душі та серця. 
Ви з чуйністю ставитеся до учнів і намагаєтеся 
зрозуміти кожного. Ми ніколи це не забудемо.

Висловлюємо нашу подяку Капіці Тетяні 
Іванівні, яка завжди заохочувала нас робити 
цікаві проекти, розвивати  фантазію. Ви на-
вчили нас розрізняти поезії Теодора Шторма 
й Теодора Фонтани. Завдяки Вам нам тепер не 
страшні жодні граматичні завдання.

Мирославо Степанівно, дякуємо 
Вам за Вашу доброту. Ми ніколи не 
чули від Вас поганого слова, Ви як 
те сонячне проміння, що зігріває, 
дарує гарні спогади та свою любов. 
Кожен урок із Вами був для нас 
чимось новим. Навіть нудні прави-
ла граматики вчити було легко та 
цікаво. Ми Ваші друзі, а вже потім 
трохи неслухняні учні, от якби всі 
були такими як Ви…

Людмило Вікторівно, Вас немож-
ливо згадувати без усмішки. Ваші 
уроки були завжди цікавими й за-
хопливими. Хотілося не просто йти, а 
бігти, щоб дізнатися нові неймовірні 
історії, ну і, звісно ж, вивчити нові 
фізичні закони. Дуже цікавими для 
дівчат були Ваші практичні заняття 
з медицини, де ми пізнали різні 
«премудрості». 

Дорога Галино Іванівно, на уро-
ках математики зайвих слів нам 
говорити не доводилося: наука 
лаконічна і важка. Ви завжди нас 
«дресирували» так, щоб усі ікси 
з ігриками виходили з підпілля і 
перетворювалися в реальні цифри. 
Дякуємо за Вашу науку.

Люба Уляно Василівно, ми вас 
слухали і не могли сповна наситити-
ся тими знаннями, якими ви володі-

єте, і зерна яких сієте нам в душі. Завдяки Вам 
ми полюбили історію свого народу і проявили 
свої здібності на предметних олімпіадах. Не 
можна не згадати про Ваше вміння жартувати – 
завжди нестандартні і влучні вислови вміли 
розсмішити кожного з нас. Низький Вам уклін 
і велике людське спасибі!

 Дорога Галино Євстахіївно! Кожен урок 
з Вами пролітав, як одна мить, адже Ваш ве-
селий та добрий характер робив інформацію 
про хімічні елементи набагато простішою. 
Хто зна, чи навчилися б ми без Вас стількох 
речей? Гадаємо, що ні. Дякуємо Вам за Вашу 
витримку та добру посмішку.

Люба Олександро Григорівно, Ви над-
звичайно розуміюча людина, а Ваші знання 
світової культури просто неймовірні. Ви завжди 
спокійні і своєю врівноваженістю зачаровуєте 
всіх. Саме тому на уроках діти із захопленням 
слухають Ваші історії.

Алло Євстахіївно, Ви людина, яка відкри-
ла нам шлях до світової літератури: Данте, 
Шекспір, Блок, Гоголь та багато інших. Кожен 
урок був сповнений цікавих історій, пригод 
та драм, які, немов живі, поставали перед на-
шими очима. Дякуємо Вам за ті казкові миті, 
сповнені мріями, світлом та добротою. 

Дорогий Романе  Зіновійовичу, лише Ви 
як істинний фотомитець  змогли побачити в 
нас справжню красу. Велика подяка за Ваше 
терпіння, багато фотографій та чудовий 
альбом (особливе спасибі від Богдана). А ще 
Ви відкрили для нас світ сучасних технологій 
і навчили користуватися ними.  

Особливе спасибі Любові Петрівні за 
вміння прощати і не тримати ні на кого зла. 
Сьогодні, покидаючи школу, просимо у Вас 
вибачення за прикрощі, які ми не раз завдавали 
Вам, і дякуємо за знання і розуміння.

Ольго Олегівно, хоча вчили нас лише 1 рік, 
ми дуже здружилися з Вами. І хоч конспекти на 
уроках були занадто довгі, ми дякуємо Вам за 
те, що завжди допомогали нам зрозуміти таку 
важку на перший погляд економіку.

Дорогі  Наталю Петрівно та Олеже Ми-
хайловичу, Ви завжди терпляче ставилися до 
нашої поведінки, але попри це все намагалися 
заохотити до роботи, і завдяки Вам ми тепер 
вміємо робити гарні вироби власними руками.

Зі словами щирої вдячності звертаємося до 
вчителів фізкультури – Олега Михайловича та 
Івана Степановича, які стали для нас не тільки 
турботливими наставниками, а й справжніми 
друзями, що насамперед думали не про високі 
спортивні результати, а про наше здоров’я.

Шановні наші вчителі, Ви назавжди зали-
шитеся в наших серцях мудрими, добрими, 
всепрощаючими. Сподіваємося, що й Ви будете 
згадувати про нас тільки щось гарне.

Випускники 11- Б класу

МИ ВДЯЧНІ ВАМ, УЧИТЕЛІ
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Міс школи - 2015
29 квітня у нашій школі проходив довго-

очікуваний конкурс «Міс школи - 2015».
Організатором конкурсу краси, інтелекту 

і грації стала Учнівська Рада, а ініціатором – 
Голова Учнівської ради школи Юля Фаб’як, 
яка зробила багато для того, щоб свято вдалося.

Конкурс пройшов на дуже високому рівні. 
Учасниці продемонстрували свої вміння, талан-
ти та інтелект і доклали максимум зусиль, щоб 
виступити гідно і завоювати бажаний титул.

Найкращими були: 
Курило Діана – «Міс школи - 2015»;
Дорошевич Анастасія – 

«І віце-міс школи - 2015»;
Ек Соломія – «ІІ віце-

міс школи - 2015».
Решта учениць здо-

були такі титули: 
Ступницька Соло-

мія – міс «Елегантність»; 
Басараб Віталія – міс 

«Загадковість»;
Скіцай Тетяна – міс 

«Чарівність».
Додатковий дуже 

почесний титул «Міс 
глядацьких симпатій» 
отримала Ек Соломія. 

Окрасою свята стали 
виступи танцювальних 

колективів «FREE DANCE», «Ультра» 
і «Мерінга».

Як завжди, чудово справилися зі 
своєю роботою ведучі Василюк Рос-
тислав і Регей Оля. Кузьма Настя і За-
харов Максим вдало підібрали музичне 
оформлення конкурсу, а Дем’янчик 
Тамара стала дизайнером оформлен-
ня залу.

Педагог-організатор Романів Н.А. контро-
лювала весь процес підготовки і була постанов-
ником усіх дефіле учасниць, а Качмарик І.М., 
Андрушко О.М., Куньч І.С. на чолі із головою 
журі Живчин Д.О. справедливо і добросовісно 
виконали свою роботу, оцінюючи всі виступи 
учасниць.

Усім велике-велике «ДЯКУЄМО».
Романів Н.А. 

Ще недавно, Букварику любий,
Розгорнули тебе в перший раз.
Ти був мудрим і відданим другом,
Ти навчав і виховував нас.
Я востаннє візьму тебе в руки
І до серця свого пригорну.
Вдячні всі ми тобі за науку,
Нашу першу науку шкільну.

 29 квітня у перших класах відбу-
лося свято «Прощання з «Букварем», книгою, 
з якої починали всі, першою сходинкою у 
великий світ знань. Діти декламували ві-
рші, співали пісні, жартували, відгадували 
цікаві загадки. 

Бажаємо першокласникам успіхів у на-
вчанні, адже на них чекає багато цікавого і 
незвіданого попереду! 

Ïðîùàííÿ 
ç Áóêâàðåì
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Ð³äíà øêîëà
Зранку не просплю ніколи,
Бо спішу у рідну школу.
Кличе гучно на урок
Лунким голосом дзвінок.
Нам цікаво дуже всім,
Скільки буде сім на сім.
В класі відповідь дадуть,
Щось новеньке розкажуть.
Тут нам весело довкола,
Процвітай же, рідна школо!

*  *  *

Мелодія весела пролунала,
І я в ній солов’їний спів впізнала.
В садочку соловей на дереві сидить,
І там весела пісенька звучить.
Про Україну цей щебече птах,
І сонце водограєм сміється в цих краях.

Юля Фурів, 4-В клас

Ùåäðèé óæèíîê þíèõ õóäîæíèêiâ øêîëè

24-26 квітня 2015 року відбулося 
обласне сходження учнівської молоді 
Львівщини на гору Маківку Сколівсько-
го району. Захід проводився з метою 
вшанування 100-річчя героїчного по-
двигу Українських Січових Стрільців у 
боях на горі Маківка. В цьому сходженні 
Дрогобич представляла команда 7-В класу 
Дрогобицької спеціалізованої школи 
№2 під керівництвом учителя «Захисту 
Вітчизни» С.Я. Савшака 

24 квітня пройшли урочисте відкриття 
сходження, а також творчо-мистецький 
конкурс «Краща інсценізація стрілецької 
пісні». 25 квітня відбулося сходження на 
гору Маківку: команди пройшли 12 км за 
3 години. На цвинтарі Січових Стрільців 
школярі  вшанували їхню пам’ять покладанням вінків до меморіаль-
ного пам’ятника і запалюванням свічок. Після повернення учнів на 
туристичну базу пройшов брейн-ринг «Кращий знавець історії УСС».

УЧНІ 7-В КЛАСУ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВУЧНІ 7-В КЛАСУ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Жили ми у маленьких будиночках. Їжу готували на вогні, усе було, 
як у ті давні часи. Ввечері ми співали стрілецькі пісні. Було дуже піз-
навально і захопливо, адже людина, яка не знає свого минулого, не  
матиме майбутнього. 26 квітня пройшло урочисте закриття заходу.

Дуже насиченим для юних художників 
школи став березень цього року. 

Так, 5 березня в благодійному фонді «Ка-
рітас» відбулося нагородження переможців 
конкурсу дитячого малюнка «Ні – насильству 
в сім’ї». Свої малюнки юні митці приносили 
з 2 по 20 лютого. Першим місцем спеціальна 
конкурсна комісія відзначила плакат  учениці 
5-А класу нашої школи  Вікторії Чернявської. 
У нагороду Віка отримала диплом і сертифікат 
на придбання канцтоварів. Надія Заращак, 
однокласниця Вікторії,  теж взяла участь у 
цьому конкурсі й отримала заохочувальний 
приз як стимул для подальшої творчості.

9 березня у Львові в Історичному музеї 
проходило нагородження переможців об-
ласного конкурсу «Тарасовими стежками», 
організований товариством «Просвіта» і без-
посередньо головою обласної організації 
Ярославом Пітком.  Конкурс проводився серед 
учнів середніх і художніх шкіл віком від 10 до 
15 років. На розгляд журі було надіслано понад 

400 робіт у таких номінаціях: «Най-
улюбленіший твір Т. Шевченка»,  
«Шевченкові мрії про майбутнє», 
«Моя Україна». І особливо приємно, 
що серед такої значної кількості 
витворів образотворчого мистецтва 
була визнана кращою і нагороджена 
дипломом за І місце робота учени-
ці 8-А класу нашої школи Аліни 
Монастирської «Неначе писанка 
село…» (див. фото). Вона виконана 
в манері декоративного живопису, 
відзначається барвистим колоритом 
і гарною композицією.

А 20 березня у відділі сакрального 
мистецтва Дрогобицького краєзнав-
чого музею відбулося урочисте нагородження 
переможців міського конкурсу до 201-ої річниці 
з дня народження Тараса Шевченка. І місце тут 
здобула декоративна композиція Діани Хомин 
«Катерина», виконана в манері петриківського 
розпису. ІІ місце виборола робота учениці 

5-А класу Надії Заращак «Садок вишневий 
коло хати».

Учні нашої школи талановиті й активні. 
Хай їм щастить у майбутньому!

Лідія Пашко, 
учитель образотворчого мистецтва

*  *  *

Зблідло сонце в моїй Україні,
І неспокій у кожній хатині,
Бо людей ні за що убивають,
З автоматів по них стріляють.
Вороги війну розпочали,
Рідний Крим у нас відібрали.

Чи зможе Президент завадити війні
І повернути спокій згорьованій землі?

Дацюк Дарина, 2-В клас

28 квітня 2015 р. відбулася презентація проекту 
«Йозеф Рот – мандрівник між світами». Проект 
представили учні 10-Б класу, зосередивши увагу 
присутніх на цікавих та маловідомих фактах із 
життя та творчості австрійського письменника 
єврейського походження Йозефа Рота, що на-
родився у м. Броди в Україні. 

Галина Джура, 
керівник проекту, 

вчитель німецької мови

ÉÎÇÅÔ ÐÎÒ – ÉÎÇÅÔ ÐÎÒ – 
ìàíäð³âíèê ì³æ ñâ³òàìèìàíäð³âíèê ì³æ ñâ³òàìè
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Òèæäåíü ªâðîïè9 травня країни-члени Євро-
пейського Союзу відзначають 
День Європи. Таке рішення було 
прийняте у 1985 році на саміті 
ЄС у Мілані. Це – щорічне свято 
миру та єдності.

З 5 по 13 травня у Дрогобиць-
кій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. 
№2 проходив Тиждень Європи. 
Активну участь в організації та 
проведенні Тижня Європи взяв 
шкільний європейський клуб «Ко-
термак». Наш ШЄК підготував 
різноманітні заходи, які мали на 
меті формування патріотизму, 
розвиток дитячої творчості та май-
стерності, розширення знань учнів 
про Європу та країни, що входять 
до складу ЄС, формування у шко-
лярів європейських цінностей.

З 2 по 9 травня 2015 року 17 учнів 
та 2 вчителів німецької мови (Дяків 
О.М та Юрчак І.М.) взяли участь у 
міжнародному проекті «Тиждень 
Європи-2015», який відбувався у 
містечку Ґерсгайм, Німеччина. 
За час перебування молодь трьох 
країн спільно працювала над про-
ектами, які пізніше презентували.

Учасники культурно-правової 
секції (опікун секції Живчин С.В.) 
взяли участь у «Транскордон-
ній освітній кампанії для шкіл у 
рамках Дня Європейської Спів-
праці – 2015 (Польща, Україна, 
Білорусія)». Найкращі команди з 
Польщі, Білорусі та України бу-
дуть запрошені до участі у фіналі 
змагань, що відбудеться у вересні 
2015 року в Польщі.

Учасники екологічної секції 
ШЄКу «Котермак» (опікун секції 
Кравців Г.О.) розпочали акцію 

«Очисти Україну – утилізуй бата-
рейки» (детальніше про цю акцію 
див. статтю нижче). 

Опікун історико-краєзнавчої 
секції Угрин У.В. підготувала для 
учнів 6-7 класів презентацію на 
тему «Етапи вступу європейських 
держав до складу Євросоюзу» та 
провела брейн-ринг «Як ми зна-
ємо ЄС?». Хоча запитання і були 
подекуди важкими, все ж вони ви-
явилися під силу юним учасникам. 
А перемогла команда 7-В класу.

8 травня у фойє школи відбу-
лася виставка ляльок-мотанок у 
костюмах народів Європи, які ви-
готовили власноруч учні 6-10 класів. 
Допомагала у виготовленні ляльок-
мотанок, пошитті костюмів та у 
проведенні виставки Веретко Н.П., 
вчитель трудового навчання.

Учасники науково-просвіт-
ницької секції шкільного євро-
пейського клубу «Котермак» 
(керівник секції Бурий А.Р.) пре-
зентували свій проект «Україн-
ський «слід» у європейському та 
світовому кіномистецтві». Роман 
Федуняк, Роман Сторонський і 
Ростислав Василюк – обмежили 
дослідження тільки трьома іме-
нами: Євген Деслав, Олександр 
Довженко, Марк Донской. Але й 
цього було достатньо, аби здійсни-
ти розлогий і дуже пізнавальний 
для слухачів екскурс в історію 
світового мистецтва кіно.

Окрім цього учні школи ви-
готовляли стіннівки до Тижня 
Європи та зразки прапорів євро-
пейських країн.

Оксана Дробиняк, 
ШЄК «Котермак»

«Очисти Україну – утилізуй батарейки!»

Фотомиттєвості батьківського 
концерту, який відбувся 14 травня 

в актовому залі школи

Із 27 квітня 2015 року в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст.№2 почалася 
акція «Очисти Україну – утилізуй батарейки!» 

Дана акція з цього часу триватиме постійно. 
БАТАРЕЙКИ не можна викидати у смітник, тому що батарейки та інші елементи жив-

лення містять токсичні речовини, які зі смітника потрапляють у ґрунт і воду, а через воду, 
рослини і тварини - в організм людини, викликаючи захворювання та генетичні зміни. 

Потрапивши в землю, батарейка здатна забруднити 400 літрів води або 20 кв.м ґрун-
ту, на якому росте 2 дерева, живуть 2 кроти, 1 їжак, кілька тисяч дощових черв’яків.

До збору батарейок долучилися не лише учні , а й учителі нашої школи. 
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Lehrer aus drei Ländern tra-
fen sich zur neunten Deutsch-Pol-
nisch-Ukrainischen Pädagogischen 
Konferenz in der Europäischen Aka-
demie Otzenhausen. Rund 100 Päda-
gogen aus den drei Ländern nahmen 
an der Konferenz teil. Rund 1500 
Kilometer haben die ukrainischen 
Pädagogen und Lehrer zurückgelegt, 
um gemeinsam mit ihren Kollegen 
aus Deutschland und Polen an den 
drei Tagen (18.03-20.03.15) Vorträge 
zu hören, sich an Workshops zu 
beteiligen und Exkursionen in der 
Region zu unternehmen. Die ukrai-

nische Seite vertraten die Schulleiter 
und Lehrer aus Lwiw, Iwano-Fran-
kiwsk und Drohobytsch (Pankevych 
L.I., Sushko P.J., Mykhailyshyn J.S.)

Entsprechend dem übergeordne-
ten Thema der Konferenz „Aus der 
Vergangenheit lernen - 70 Jahre Frie-
den in Europa?“ wurde ein Überblick 
über unterschiedliche Geschichtsauf-
fassungen gegeben. Große Aufmerk-
samkeit wurde den anhaltenden 
Kämpfen  im Osten der Ukraine 
geschenkt. „Es scheint, als habe 
die Menschheit nicht viel gelernt“, 
sagte Jerzy Wegrzynowski, Leiter 

von Spohns Haus. Es 
ist notwendig, gemein-
sam zu diskutieren. Die 
Deutsch-Polnisch-Uk-
rainische Konferenz 
an der Europäischen 
Akademie Otzenhau-
sen gab die Möglichkeit 
zum Austausch über 
die Grenzen hinweg.

Trotz der schwieri-
gen politischen Lage in der Ukraine 
wurde von Hans Bollinger, ehe-
maligem Leiter von Spohns Haus, 
vorgeschlagen, die zehnte Jubilä-

umskonferenz im Jahr 2016 in Lwiw 
zu veranstalten.

J. Mykhailyshyn, Teilnehmerin 
der Konferenz

Pädagogische Konferenz in Otzenhausen

Dieses Jahr erhielt unsere Schule eine ganz 
besondere Möglichkeit, sich vor der Öffentlichkeit 
zu präsentieren, da sie von vielen Schülern bei der 
Allukrainischen Olympiade in Deutsch vertreten 
wurde. Ich persönlich hatte Glück, mich an der 
Deutscholympiade zu beteiligen. Das Team von 
Lviver Gebiet bestand aus 7 Teilnehmern, von 
denen 5 aus Drohobytsch kamen. Was ich aber 
sicher sagen kann, brachte jeder von uns eine 
ganze Menge der Eindrücke und Erfahrung nach 
Hause mit. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, 
ruft es bei mir nur positive Emotionen hervor.

Natürlich forderten all die Prüfungen während 
der Woche viel Konzentration und Verantwor-
tung, was ohne Aufregung nicht wegzudenken 
ist. Jedoch gelang es uns, neue Bekanntschaften 
zu knüpfen und dazu noch Transkarpatien aus 
verschiedensten Seiten zu besichtigen. Wir lernten 
junge Leute aus der ganzen Ukraine kennen, die 
sich auch für die deutsche Sprache interessieren. 
Was mich persönlich betrifft, machte die in 
Ushhorod verbrachte Zeit einen guten Einfl uss 
auf meine  Einstellung zu Hindernissen, was ich 

total positiv fi nde. Dabei wurde mir bekannt, 
dass  jedes Erlebnis, ob gut oder schlecht,  in 
erster Linie eine Erfahrung oder sogar Lehre für 
den Menschen ist. 

Das sogenannte Verfahren des Wettbewerbs 
wurde in kleinere Teile aufgeteilt, damit man es 
gründlich vorbereiten und durchführen konnte. 
So fanden die wichtigsten Arten vom sprachlichen 

Ausdruck( LV, HV, SK und  MK) im Laufe von 
3 Tagen statt. Aus diesem Grund standen akti-
ve Freizeitgestaltungen den Schülern meistens 
nachmittags zur Verfügung.  Unsere Gruppe 
organisierte z.B. täglich die Spaziergänge ins 
Stadtzentrum, indem wir zahlreiche Sehenswür-
digkeiten Ushhorods besichtigten. Besonders 
stark beeindruckten mich kleine geschmiedete  
Figuren, die sich auf den Geländen die ganze 
Brücke entlang befi nden. Eine von denen ist hier 
auf dem Foto zu sehen. 

Nicht zu vergessen sind auf jeden Fall zwei 
letzte Tage der Olympiade, als wir mit den Prü-
fungen schon fertig waren und auf die Ergebnisse 
warteten. Damals waren alle ziemlich aufgeregt, 
weswegen unsere Betreuerinnen  einen Ausfl ug 
nach Mukatschevo veranstalteten. Dort erholten 
wir uns und kamen schon mit frischen Gedanken 
und guter Stimmung zurück.

Was ich am besten fand, war die Atmosphäre 
in der Gruppe, weil es sehr freundliche Verhält-
nisse zwischen den Teilnehmern entstanden. 

Die Allukrainische Olympiade in Ushhorod

Vor kurzem hatten die Schüler unserer Schule 
die Möglichkeit, am internationalen Projekt „Euro-
pawoche“ teilzunehmen, das jährlich Anfang Mai 
stattfi ndet. Insgesamt bestand unsere Gruppe aus 
17 Schülern und 2 Deutschlehrerinnen. Zusammen 
besuchten wir ein paar Länder des Schengener 
Abkommens und kamen schließlich in der kleinen 
und gemütlichen Stadt Gersheim an, die sich ganz 
im Westen Deutschlands befi ndet. Die Stadt liegt 
am Fluss Saar, woher eigentlich Benennung des 
Bundeslandes stammt.

Die Fahrt mit dem Bus war anstrengend, 
obwohl die Reiseverhältnisse wirklich komfor-

tabel waren. Andererseits hatten wir 
die Gelegenheit gemeinsame Spiele und 
Gespräche zu genießen, dank denen 
wir uns noch stärker befreundeten. Als 
wir die ukrainische Grenze passierten, 
bemerkten wir sofort, dass die Straßen 
glatter und sauberer wurden. Das mo-
tivierte uns dazu, auch  bei uns in der 
Ukraine etwas zu ändern. Nachdem  
wir angekommen waren, schließen wir 
sofort Freundschaften mit den Kindern 
aus Deutschland und Polen, mit denen 
wir später tolle Momente erlebten. Sehr 

Europawoche 2015Europawoche 2015 schnell lernten wir, einander zu vertrauen und 
zu respektieren, weil die Atmosphäre wirklich 
sehr freundlich und unbefangen war. Täglich 
versammelten wir uns in einer großen Halle, um 
uns mit dem Tagesablauf bekannt zu machen 
und eigene Vorschläge und Wünsche zu äußern. 
Besonders unvergesslich waren für uns kurzzeitige 
Ausfl üge und Exkursionen, Abenteuer, die wir 
dabei erlebten, und gemeinsame Fotos, die uns 
noch lange an diese schöne Zeit erinnern werden.

Schnell war unser Aufenthalt in Europa vor-
bei und die Zeit kam, Abschied voneinander zu 
nehmen. Natürlich standen uns Tränen in den 
Augen, als wir versprachen, einander zu schreiben 
und einander nie zu vergessen. Trotzdem hatte 
schon jeder Heimweh und freute sich darauf, bald 
wieder nach Hause zurückzukommen.     

Oleg Lahusch, 10b



№ 55 – травень 2015 16
70 Jahre sind für einen Menschen 

das ganze Leben. Aber für die Schule 
sind das Tausende Leben, die ein hel-
les Feuer der Kenntnisse bekommen 
und es in die Zukunft mitnehmen.

Es ist ein Glück in der Schule zu 
lernen, in der nur Lehrer mit tiefen 
Kenntnissen und großem Herzen 
arbeiten, weil ein guter Lehrer zu-
gleich ein guter Freund, Helfer und 
Berater sein soll.

Diana Kurylo, 10a
Ich bin stolz, dass ich in so einer 

Schule lerne, der Schule, die den 
Ruf der besten in Drohobytsch hat. 
Ich hoffe darauf, dass auch meine 
Kinder irgendwann in dieser Schule 
lernen werden.

Anastasiya Protsykevych, 9a

Warum habe ich gerade diese 
Schule gewählt? Dazu gibt es ver-
schiedene Gründe. Die Schule 2 
haben meine Eltern besucht. Hier 
arbeitet meine Oma als Deutschleh-
rerin. Aber der wichtigste Grund ist 
die deutsche Sprache, weil ich immer 
Deutsch lernen wollte.

Danylo Yahotskij, 7b
In unserer Schule werden Fremd-

sprachen auf dem höchsten Niveau 
unterrichtet. Der Beweis dafür sind 
zahlreiche perfekte Leistungen auf 
der regionalen und nationalen Ebene.

Hier lernen die klügsten und cools-

ten Schüler der Stadt. Dank europäisch 
ausgerichteter Lehrweise bekommen 
sie die Möglichkeit Deutsche Sprach-
diplome zu bekommen, um später in 
Deutschland studieren zu können.

Diana Khomyn, 7b
Seitdem unsere Schule DSD-Sta-

tus bekommen hat, werden für unse-
re Schüler viele neue Möglichkeiten 
eröffnet. Wir haben auch Partner-
schulen im Ausland: in Wroclaw (Po-
len) und in Gersheim (Deutschland).

Wir gratulieren unserer Schule 
zu dem 70jährigen Jubiläum und 
wünschen ihr Gedeihen und einen 

sicheren Vorwärtsmarsch. Wir be-
danken uns ganz herzlich bei unserer 
Schule für die schönsten Momente, 
die sie uns geschenkt hat.

Solomia Rosokha, 
Natalia Loboda, 11b

Unsere Schule erzieht nicht nur 
gebildete, sondern auch selbstbe-
wusste Menschen. Viele von Ab-
solventen unserer Schule waren in 
Kyjiw auf dem Majdan und jetzt 
kämpfen viele von ihnen im Osten 
der Ukraine für unsere Freiheit und 
für die Zukunft unserer Kinder. Ich 
meine, dass es sehr wichtig ist, dass 
unsere Schule selbstbewusste Bürger 
erzieht, die ihre Meinung haben und 
für ihre Position kämpfen werden.

Marta Panchak, 10a

Unsere Schule ist 70

Von 28. September bis 11. Oktober hatte ich 
eine tolle Möglichkeit an dem Fortbildungskurs für 
Deutschlehrkräfte in Deutschland teilzunehmen. 
Zum Seminar hat man Deutschlehrerinnen aus 
verschiedenen Ländern (Tunesien, Indien, Pakis-
tan, Kroatien, Mazedonien, China, Kasachstan, 
Russland, Turkmenistan, Georgien...) eingeladen. 
Fortbildungskursort: Bovenden bei Göttingen, 
Ländliche Heimvolksschule Mariaspring Kurs-
veranstaltungen An dem ersten Tag nach der 
Begrüßung, Vorstellung der Teilnehmenden 
und Erläuterung des Programms haben wir über 
Grundzüge der deutschen Nachkriegsgeschichte 
im Spiegel von Schlagern und Liedern gespro-
chen. Noch nie in meinem Leben habe ich über 
die Geschichte mit solchem Interesse gehört. An 
anderen Tagen haben wir an dem Projekt gear-
beitet. Wir haben Themen ausgewählt, Gruppen 
gebildet, verschiedene Fragebogen hergestellt, 
Interviews gemacht u.a. Dann haben wir unsere 
Projekte präsentiert. Die Arbeit hat mir gut 

gefallen. Wir haben einan-
der kennengelernt und viel 
voneinander erfahren. Es war 
sehr interessant über Literatur 
im Deutsch-als-Fremdspra-
che-Unterricht zu sprechen. 
Ich habe viel Neues erfahren 
und junge deutsche Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller 
kennengelernt. Zum ersten 
Mal habe ich über Lesetage-
bücher und Lesekisten gehört 
und jetzt haben meine Schüler 
eigene Lesetagebücher für die 
Hauslektüre. Später machen 
wir auch Lesekisten zu dem 
Buch, das wir gleich lesen. 
Wir haben die Unterrichtsentwürfe entwickelt 
und sie im Plenum präsentiert. Dann haben 
wir über die Schule und das Bildungssystem in 
Deutschland im Wandel erfahren und dabei viele 

Informationen bekommen. Be-
sonders interessant war der Film: 
„Treibhäuser der Zukunft – Wie 
Schule in Deutschland gelingt“. 
Viel Spaß hat uns die Stadtralley 
in Göttingen und ergänzende 
Führung durch Universität und 
Göttingen gemacht. 

Die Ganztagsexkursion im 
Harz unter dem Titel „Vom 
Industriegebiet zur Touristenre-
gion- eine Landschaft im Wan-
del“ werde ich nie vergessen. 
Landeskundliche Exkursion 
nach Ebergötzen und Besuch 
der Wilhelm-Busch-Mühle wa-
ren spannend und lehrreich. 
Wir haben auch das Brotmuse-
um besucht. An einem Abend 
wurde es vorgeschlagen, das 

Jugendtheater zu besuchen. Es war unerwartet 
und das Theaterstück hat uns stark beeindruckt. 

Schulhospitation 
Ich habe das Otto-Hahn-Gymnasium in Göttin-

gen und die Integrierte Gesamtschule in Bovenden 
besucht. Die Lehrer in den Schulen waren nett 
und freundlich, sie haben mit uns eine Führung 
durch die Schule gemacht und alles gezeigt. Die 
deutschen Schulen sind modern eingerichtet. Die 
Atmosphäre im Unterricht ist freundlich und 
warm. Die Lehrer und Schüler sind sehr tolerant. 
Wir haben mit den Schülern gesprochen und auf 
ihre Fragen geantwortet. Die Schulhospitation 
hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel Neues und 
Interessantes gelernt und unvergessliche Ein-
drücke bekommen.

Dieser Deutschlandsaufenthalt har eine riesige 
Bedeutung für mich. Ich konnte Deutschland 
besuchen, nette Leute kennen lernen, meine 
Sprachkenntnisse verbessern, viel Neues und 
Lehrreiches erfahren. Jede Stunde, die ich in 
Deutschland verbracht habe, war für mich inte-
ressant und nützlich.

 Julia Terschak, Deutschlehrerin

Fortbildungskurs für Deutschlehrkräfte

Meine erste Reise nach Deutschland
Im vorigen Jahr bin ich zum ersten Mal nach 

Deutschland gefahren. Das war Weihnachtsprojekt 
in Gersheim. Zusammen mit einer Schülergruppe 
aus der 9. Und 10. Klasse, Deutschlehrerinnen und 
Musiklehrern sind wir nach Deutschland gefahren. 
Gersheim ist eine sehr schöne und ruhige Stadt 
und das hat mir sehr gefallen.

Während unseres Aufenthalts haben wir viele 
Projekte zu verschiedenen Themen gemacht, sind 
spazieren gegangen und haben schöne Städte 
besichtigt. Wir  haben auch den größten Weih-
nachtsmarkt in Saarbrücken besucht. Dort haben 

wir Kamele, große Krippe, sehr alte Gebäude 
gesehen und natürlich  viele Souvenirs  gekauft. 
Später sind wir nach Straßburg (Frankreich) 
gefahren. Obwohl das Wetter dort sehr schlecht 
war, haben wir sehr gut die Zeit verbracht. Wir 
waren im Europäischen Parlament und haben die 
Kathedrale Notre Dame de Straßburg gesehen.

 Da in „Spohnshaus“ die Vertreter von drei 
Nationen zusammenkamen, sollten sie ihre Län-
der, und zwar ihre Weihnachtstraditionen  prä-
sentieren. Mit  Hilfe von unseren Lehrern haben 
wir einen Wertep vorbereitet. Das war wirklich 

interessant und spannend, da wir einen authenti-
schen Text hatten und  mit unseren Musiklehrern  
viele Weihnachtslieder gesungen haben. Das 
Publikum hat sich gewundert, weil es solches 
„Theaterstück“ niemals gesehen hatte. Unsere 
Präsentation hat allen  gut gefallen. Wir haben uns 
bemüht in jedem Menschen Interesse zu wecken. 

Obwohl wir dort nur eine Woche lang waren, 
habe ich viele positive Eindrücke und wunder-
schöne Erinnerungen bekommen und viele neue 
Leute kennen gelent.

 Olha Lazorko, Klasse 9 a
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Letztes Jahr hatte ich eine wunder-
schöne Gelegenheit den Unterricht in 
der  Paul-Gerhardt-Schule in Dassel 
mitzuerleben. Das ist ein Gymnasium 
in kirchlicher Trägerschaft (evange-
lisch-lutherisch) und befi ndet sich in 
einer strukturschwachen ländlichen 
Region Südniedersachsens (Nähe 
Göttingen). Mein Aufenthalt hat vom 
09.11 bis zum 29.11 gedauert.

Ich habe 22 Stunden pro Woche 
in verschiedenen Fächern hospitiert: 
Deutsch, Spanisch, Wirtschaft und 
Politik, darstellendes Spiel (Profi l-
unterricht in der 5. Klasse), Sport, 
Musik, Kunst, Geschichte.

In der Schule hat mich besonders 
der Besuch des Unterrichts „Dar-
stellendes Spiel“ beeindruckt. Es 
war sehr interessant zu beobachten, 
wie die Lehrerinnen die Kinder 
motivieren und welche Leistungen 
die Kinder auf die Bühne bringen. 

Es ist mir auch positiv  aufgefallen, 
dass die Schüler in den 15-minü-
tigen Pausen auf den Hof gehen 
müssen (Sommerregelung bis 30. 

November). So können sie frische 
Luft einatmen und nicht in den 
Räumen oder Fluren herumtoben.

Bei einer Feier in meiner Gast-
familie am Wochenende, an der 
auch andere Kolleginnen der Schule 
teilgenommen haben, hat es „ge-
mischtes Essen“ gegeben: deutsche 
und ukrainische Küche. So konnten 
wir auch unsere Bräuche und Tradi-
tionen austauschen und es hat allen 
sehr gut geschmeckt!

Da es nicht mein erster Aufent-
halt in Deutschland war, hatte ich 
keine Schwierigkeiten,  sicher auch 
deshalb, weil meine Gastfamilie sehr 
offen und nett war. 

Ich war mit meiner Gastfamilie in 
Berlin und habe die Hauptstadt und 
ihre Sehenswürdigkeiten  besichtigt. 
Das war sehr interessant und hat 
mir viel Spaß gemacht. Außerdem 
haben wir Hannover und Einbeck 

besucht. Andere Kollegen aus der 
Schule haben mir auch Göttingen 
und die  Universität in dieser Stadt 
gezeigt. Dort konnte ich auch einen 
Kinobesuch und den gerade eröff-
neten Weihnachtsmarkt genießen. 
Kulinarisch konnte ich auch vie-
le Eindrücke sammeln: In Berlin 
haben wir indisch gegessen und 
am Morgen „gebruncht“; auch in 
Göttingen und Einbeck haben wir 
die internationale Küche (italienisch 
und thailändisch) genossen. Typisch 
deutsche Küche habe ich aber auch 
durch meine Gastfamilie zu Hause 
kennengelernt und auch mitgekocht.

Zum Schluss möchte ich sa-
gen, dass dieser Aufenthalt meine 
schönste Lebenserfahrung in diesem 
Schuljahr war.

Deutschlehrerin
Maria Kasperska

Die Hospitation in der Paul-Gerhardt- Schule

Sport-  und Tobespiele, Ausfl üge 
in die nähere Umgebung, kreative 
Workshops und Basteln, eine Nacht-
wanderung – alles das erleben unsere 
Schüler während der Ferienfreizeit  im 
Naturfreundehaus „Thüringer Wald“, 
das mitten im Herzen der Natur,  im 
kleinen Ort Gießübel liegt. 

Auch in diesem Jahr hatten 12 
Schüler der siebten  Klassen und zwei 
Deutschlehrerinnen  aus unserer Schu-
le die Möglichkeit bekommen, zwei 
Wochen (vom 17. bis 30. August) im 
Ferienlager in der malerischen Gegend 
zu verbringen, neue Freunde zu fi n-
den, Deutschkenntnisse zu verbessern 
und sich gut vor dem Schulbeginn 
zu erholen. 

Die erfahrenen Betreuer aus 
Deutschland machten diese Zeit für 
alle zu einem unvergesslichen Er-
lebnis. Auf dem Programm standen 

Wald- und Stadtralley, Lagerfeuer, 
spannende Spiele, Piratenmoden-
schau,  sowie auch Exkursionen nach 
Erfurt und nach Schleusingen. Nie-
mand  langweilte sich. 

Und im September kamen Natur-
freunde aus Erfurt und Lwiw in unsere 
Schule. Alle Schüler, die das Natur-
freudehaus schon einmal besuchten, 
konnten ihre Fragen an Kristin Stödtler, 
die Koordinatorin  der Naturfreundeju-
gend Thüringen, sowie auch an andere 
Gäste aus Deutschland  stellen. Am 
Ende dieses Treffens bekam unsere 
Schule die Einladung von Kristin für 
die nächste Ferienfreizeit im Natur-
freundehaus in Gießübel. Wir freuen 
uns schon auf das baldige Wiedersehen! 

Deutschlehrerinen
Oksana Drobynyak,

Julia Terschak

Unsere Abenteuer im Naturfreundehaus
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I wandered lonely as a cloud 
That fl oats on high o’er vales and hills, 
When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden daffodils; 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 
Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way, 
They stretched in never-ending line 
Along the margin of a bay: 
Ten thousand saw I at a glance, 
Tossing their heads in sprightly dance. 
The waves beside them danced; but they 
Out-did the sparkling waves in glee: 
A poet could not but be gay, 

In such a jocund company: 
I gazed—and gazed—but little thought 
What wealth the show to me had brought: 
For oft, when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood, 
They fl ash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude; 
And then my heart with pleasure fi lls, 
And dances with the daffodils. 

P.B. Shelley
● ○ ● ○ ● ○ ● ○

Я був самотнім, мов хмаринка. 
По світу плив – крізь гори, пагорби, ліси. 
Побачивши нарцису квітки, 
Я все згадав, перед очима піднялась завіса. 

Вона була, як зірка в небі  - вся в красі, 
У блиску й ніжнім мерехтінні. 
Так ясно-ясно сіяє в небесі, 
І посила любові нескінченнії проміння. 

Нарциси ж ті навіюють видіння, 
Як добре разом нам тоді жилось. 
Все горе, сум і довгеє тужіння, 
В її компанії без сліду губилось. 

Замучений розлукою, стискаються серця, 
Я ждав її, мов сонця паростки. 
Хиталися в руках моїх од вітерця 
Нарциси ті, її улюблені квітки. 

Markian Zubrytskyy, 10b 

Seit zwei Jahren beteilige ich mich an der Arbeit 
der Kleinen Akademie der Wissenschaften der 
Ukraine. Zum Thema meiner Forschungsarbeit 
in diesem Schuljahr habe ich die Behandlung des 
Themas „Liebe“ in den Novellen von Joseph Roth 
„April. Die Geschichte einer Liebe“, Stationschef 
Fallmerayer“ und „Triumph der Schönheit“ gewählt. 

Warum eigentlich Joseph Roth? Dafür gab 
es mehrere Gründe. Erstens war das vergange-
ne Jahr ein Jubiläumsjahr für Joseph Roth: am 
27. Mai sind 75 Jahre von seinem Tod und am 
2. September 120 Jahre von seiner Geburt ver-
gangen. Zweitens wurde dieser österreichische 
Schriftsteller in Brody bei Lwiw geboren, und 
obwohl er mir 19 für immer seine kleine Heimat 
Galizien verließ, sehnte er sich immer nach ihr. 
Davon zeugt die Tatsache, dass 11 von seinen 
16 Romanen auf eine bestimmte Weise mit der 

Ukraine verbunden sind. Wenn J.Roth in seinen 
Werken die Natur beschreibt, so sind das meistens 
ukrainische Landschaften mit Lerchengesang 
und Birken, die er die zärtlichsten Bäume der 
Welt nennt und stets mit dem Epitheton silbern 
charakterisiert, das bei Roth die Konnotation von 
etwas Hochwertigem hat.

 In seinen Feuilletons und Reportagen thema-
tisierte J.Roth den Begriff „die Ukraine“, deckte 
die Profanierung und Kommerzialisierung der uk-
rainischen Volkskunst, für die er schwärmte, auf.  

Die Vertreter des ukrainischen Volkes, denen 
wir auf den Seiten Rots Werken begegnen, werden 
von ihm mit tiefer Sympathie als treue und zuver-
lässige Menschen dargestellt. Und wie unerwartet 
aktuell klingen seine Worte „In diesem Europa, 
in dem die möglichst große Selbständigkeit der 
Nationen das oberste Prinzip der Friedensschlüsse, 

Gebietsteilungen und Staatengründungen war, 
hätte es den europäischen und amerikanischen 
Kennern der Geographie nicht passieren dürfen, 
das ein großes Volk von 30 Millionen in mehrere 
nationale Minderheiten zerschlagen, in verschie-
denen Staaten weiter lebe“.  

Leider ist Rots Schaffen in der Ukraine noch 
nicht genug erforsch und ein wesentlicher Teil von 
seinen Werken bleiben noch nicht ins Ukrainische 
übersetzt. Das bezieht sich insbesondere auf die 
Kleinprosa des Schriftstellers. 

Zum Schluss möchte ich sagen, dass  obwohl 
die Forschungsarbeit selbst und die Teilnahme 
an den Wettbewerben in Lwiw und besonders 
in Kyjiv anstrengend waren, haben sie mir auch 
viel Spaß gemacht und mich mit wertvollen 
Erfahrungen bereichert.

Tesbir Roksolana, 11b

Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen
Daraus entnehme ich: ihr seid Millionäre.
Eure Zukunft ist gesichert - sie liegt
Vor euch im Licht. Eure Eltern
Haben dafür gesorgt, daß eure Füße
An keinen Stein stoßen. Da mußt du
Nichts lernen. So wie du bist
Kannst du bleiben.
 
Sollte es dann noch Schwierigkeiten geben,
Da doch die Zeiten
Wie ich gehört habe, unsicher sind
Hast du deine Führer, die dir genau sagen
Was du zu machen hast, damit es euch gut geht
Sie haben nachgelesen bei denen
Welche die Wahrheiten wissen

Die für alle Zeiten Gültigkeit haben
Und die Rezepte, die immer helfen
Wo so viele für dich sind
Brauchst du keinen Finger zu rühren
Freilich, wenn es anders wäre
Müßtest du lernen.

Bertold Brecht

● ○ ● ○ ● ○ ● ○
Я чув, до навчання ви вельми байдужі.
Звісно, купаєтесь у розкошах, друзі.
Сите майбутнє попереду вас, 
Батьки допоможуть у будь-який час.
Вони подбали, щоб ваші ноги
Ступали лише на рівні дороги.

Без зайвих проблем, без важкої науки
Живіть так і далі, навіщо ті муки?
Якщо ж і тоді постануть проблеми, 
Оскільки часи ці, говорять, непевні, - 
Так я чув, так казали мені, - 
На випадок цей у вас є вожді,
Які завжди знають, що вам робити, 
Щоби лише не було біди.
Їм відомі рецепти на будь-який час, 
Що вкажуть вам вірний до успіху шлях.

Якщо навколо тебе крутиться світ, 
Не треба і пальцем тобі ворушити.
Та, власне кажучи, було б інакше, 
Мусів би ти вчитися, юначе.

Übersetzt von Iryna Losynska,

Forschungsarbeit macht Spaß

Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai 
Kein Vogel ohn‘ Unterlass;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fl iegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.

Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;

Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.

● ○ ● ○ ● ○ ● ○
Сіре море, сірі пляжі,
моє кохане місто спить.
Туман наліг на узбережжя,
дахи все тяжчими стають.
Лиш море так необережно
про місто серед тиші щось кричить.

І не шумить вже ліс,
і жодна пташка не співа.

Лиш перелітній птах з тривожним 
криком

у подорож осінню відліта.
На пляжах розвівається трава.

Але сумує моє серце за тобою,
моє ти сіре місто біля моря.
Бо чари юності єднають нас повік,
і хтось сміється і не знає горя
тут, в сірім місті біля моря.

Переклад з німецької 
Роксолани Тезбір (11-А кл.)

Theodor Storm – Die Stadt / Теодор Шторм – Місто

Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen   /  Я чув

Daf fodils  /  Нарциси

-We!
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There were a lot of events dedicated to popularizing such day as the Day 
of England among our students. This day is celebrated on the 24th of April in 
many European countries because of English – the language of international 
communication all over the world.

The pupils of different ages have taken part in various events. So, they 
watched cartoon «Robin Hood» in English (4-C); some fi lms about Great 
Britain with an interesting quiz and projects after it (5-A, 9-A, 10-A, 10-B).  
Different posters and newspapers were produced too; a collective writing of 
the letter «What do I know about England? Our associations» was proposed 
for our schoolchildren (7-C).

Thanks to all students for their activities. Keep up good work!
Natalia Zablots`ka, 

the teacher of English

The Day of England

I think that my school is the best but as every 
school it has good and bad sides. The classrooms 
in my school are very comfortable and light but in 
some of them it is too hot and in others it’s too cold. 

The lessons in my school are very interesting 
and not very long. Breaks are too short, to my 
mind. Sometimes I need more time to prepare 
for the next lesson or to eat something. 

My classmates are really cool people. Of 
course, some of them are a little bit strange, too 
loud and wild a little. But in spite of that I truly 
like them all. 

Our teachers are interesting people, they un-
derstand us and our problems (not all, of course), 
and can give us good advice. And their lessons 
are not boring. 

The thing that I like the most in my school 
concerns our dress-code. We don’t need to wear 
grey, brown or black uniform, we can wear 
anything we like and this is really great. 

As to the subjects, well, we have too many. 
I don’t need some of them, so they should be 
optional. But this is only my opinion.  (Anastasia 

Blokhina, 11-B)
My school life is really exciting. But it has got 

light and dark sides. For example, our classrooms 
are spacious and comfortable. But in spring and 
in the early autumn it is too warm in here. 

Our teachers try to make all lessons very in-
teresting. But we have to learn a lot of subjects. 
Every day we have got 7 lessons and it’s very 
hard to be active on each of them. Besides we 
get a great amount of homework every day, 
so till the evening we are very tired. (Tetiana 
Kobilnyk, 11-B)

Our teachers are nice, friendly, sincere and 
highly professional. They give us enough home-
work. Sometimes it is too much. 

 My classmates are also good. There are a few 
children with severe character, but there aren’t 
any serious confl icts. 

In school we learn a lot of subjects, and German 
is the best of them for me. We have 8 lessons of 
German a week. But still I think it would be better 
if we learnt English in this way because English 
is more useful and widely spread than German. 

I will never forget my school. (Bohdan La-
vryk, 11-B)

Some classrooms are very spacious and with 
new equipment, but some classrooms are dark 
and stuffy. Some lessons are so boring and they 
are going so long, but we have interesting and 
exciting lessons, too. 

After school we must do our homework. When 
the tasks are interesting, we do it willingly, but 
very often our homework is boring and tiresome.

There are 28 students in our class. We are very 
friendly, but sometimes we quarrel and experien-
ce unpleasant situations. (Bozhena Klok, 11-B)

My classmates are kind, polite and nice. But 
not all classmates are so good, some of them are 
crazy, lazy and mean. Some teachers in our school 
are very kind. But some are angry and give us 
much homework.

During breaks we can go to the school canteen, 
do or copy our homework, communicate with 
friends. But breaks in our school are too short.   
(Ivan Pikush, 11-B)    

Матеріали підготувала Саган М.С.

MY SCHOOL LIFE: THE BEST AND THE WORST

Плідно минув 
тиждень педагогічної 
майстерності вчите-
лів англійської мови. 
Протягом даного пе-
ріоду (24.02-04.03.2015 
року) була проведена 
низка відкритих уро-
ків педагогами нашої 
школи: Дикою І.П. 
(«Вивчення команд та 
їх виконання» у 1 класі); Модрицькою Ю.О. 
(«Кіно. Телебачення» у 9 класі); Саган М.С. 
(«Професії батьків» у 5 класі). Всі школярі 
активно відгукнулися на пропозиції вчителів 
стосовно внесення своїх ідей та бачень сучасного 
уроку англійської мови.

Т а к о ж 
24.02.2015 року 
на базі Дрого-
бицької загаль-
ноосвітньої школи № 1 ім. І.Франка відбувся 
навчально-методичний курс для викладачів 
англійської мови, організований освітньо-ви-

давничою компанією «Дінтернал Букс», відді-
лом освіти виконавчих органів Дрогобицької 
міської ради та видавництвом «Пірсон» для 
підвищення професійної кваліфікації фахівців 
англійської мови навчальних закладів Украї-
ни. Учасником цього тренінгу стала вчитель 
англійської мови Заблоцька Н.Ю.

Отже, наша діяльність не зупиняється, 
прагнемо вдосконалювати свою педагогічну 
майстерність, а також щиро вдячні заступникові 
директора з іноземної мови Єршовій І.Г. та 
вчителям німецької мови за відвідування на-
ших уроків, методичну та моральну підтримку.

Наталія Заблоцька,
голова шкільного методоб’єднання

вчителів англійської мови

ВЧИМОСЯ ТА УДОСКОНАЛЮЄМОСЬ!

We!
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Учень року
Тезбір Роксолана (11-Б)
Савчак Роман (10-А)
Весела Ліліана (11-Б)
Лагуш Олег (10-Б)
Іванишин Катерина (9-А)
Кобільник Тетяна (11-Б)
Процикевич Анастасія (9-А)
Сабат Соломія (9-Б)
Василюк Ростислав (10-А)
Федуняк Роман (10-Б)

Премія 
ім. Корнелії Мельникевич

Панчак Марта (10-А)

Премія ім. Михайла Попеля
Максимів Микола (7-А)

Премія Ігоря Процикевича
Думало Вероніка (11-Б)

Премія 
Мирослава Мариновича
Регей Ольга (10-Б)

Премія Джорджа Фінлі
Лаврик Богдан (11-Б)
Росоха Соломія (11-Б) 
Зубрицький Маркіян (10-Б)
Зубрицька Анастасія (9-А) 
Модрицька Анастасія (9-А) 
Лизун Христина (9-Б)
Кокоєйко Вікторія (9-Б) 
Михайлюк Софія (8-Б)
Ваків Марта (8-В)
Паращак Ігор (8-В)

Лідер року
Фаб`як Юлія (10-А)

Клас-лідер року
11-Б
7-В

Пісня року
Ільків Марта (10-Б) 
Крупач Марія (9-Б) 
Хомин Діана (7-Б) 
Баран Арсен (6-А)
Комар Василь (6-А) 

Гой Богдан (6-Б) 
Кіліян Максим (6-В) 
Курило Денис (5-Б) 
Турчин Олег (5-Б)
Гой Марія (3-В)

Актор року
Малиш Катерина (10-Б)
Малиш Юлія (7-В)

Танець року
Павлів Любомир (11-А) 
Бандура Галина (11-Б) 
Матківська Марія (11-Б)
Радченко Анастасія (11-Б) 
Раківський Назар (11-Б) 
Самардак Юрій (11-Б)
Слюсар Василь (11-Б) 
Карпин Вікторія (9-А) 
Мисів Марія (8-В)
Андріїв Михайло (5-Б) 
Дятко Юліанна (5-Б)
Рупняк Владислав (5-В)
Снятинська Олена (5-В)

Художник року
Монастирська Аліна (8-Б)
Заращак Надія (5-А)
Чернявська Вікторія (5-А)

Спортсмен року
Іванішин Юрій (11-А) 
Козловський Ярослав (11-А) 
Модрицький Роман (11-А) 
Яцків Михайло (11-Б) 
Пікуш Іван (11-Б) 
Полиняк Дмитро (11-Б) 
Ханас Остап (11-Б) 
Пилипів Панас (10-А)
Дуб Артур (9-А) 
Дудзяк Андрій (9-Б) 

Технік року
Лобода Владислав (8-Б) 
Лобський Назар (8-Б)
Дудяк Іван (8-В)
Сурма Данило (8-В)
Череватий Микола (4-А)
Котляр Максим (учень підго-

товчого класу)

ПЕРЕМОЖЦІ ШКІЛЬНИХ НОМІНАЦІЙ ЗА ПІДСУМКАМИ 2014-2015 Н.Р.

 3 ì³ñöå
Кобільник Тетяна (11-Б) – 

91 голос
Лаврик Богдан (11-Б) – 

81 голос

 1-ì³ñöå
Весела Ліліана (11-Б) – 

за Ліліану віддали свої голоси 104 
учні та вчителі 

Павлів Любомир (11-А) – 
150 голосів

СИМПАТІЯ РОКУ

2 ì³ñöå
Радченко Анастасія (11-Б) - 

103 голоси (від першого місця 
Настю відділяє лише один голос !)

Полиняк Дмитро (11-Б) – 
127 голосів

Клас -л ідер  року  –  Клас -л ідер  року  –  11 -Б11 -Б


