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ВИДАННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ  СТУПЕНІВ № 2

ПЕРЕМОЖЦІ ШКІЛЬНИХ НОМІНАЦІЙ ЗА ПІДСУМКАМИ 2015-2016 Н.Р.

НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

Христос Воскрес - 
воскресне Україна!

6 травня у Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. 
№2 відбувся Великодній флеш-моб.

Дійство проводилося на території рідної школи під 
час великої перерви. Учні 5-6-их класів виклали собою 
велетенську синьо-жовту писанку, учні 7-их класів – три 
різнобарвні квітки (чи три маленькі писанки – хто що по-
бачив), а учні 8-их класів виклали напис «СШ № 2».

Керувала цим дійством педагог-організатор Н.А.Ро-
манів, яка за допомогою дзвінка подавала сигнали до дій. 
Глядачами ж стали вчителі та інші учні школи, які спосте-
рігали з вікон коридорів та кабінетів.

Завершився флеш-моб радісним вигуком – «Христос 
Воскрес!»

P.S. Великдень несе нам радість, дарує надію та впев-
неність у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях. Не-
хай мир, любов і злагода панують у нашому домі, у нашій 
Україні!!!

Переглянути відео флеш-мобу можна в Інтернеті на сайті 
школи www.dr-school2.at.ua

Учень року
Савчак Роман – 11-А клас
Лагуш Олег – 11-Б клас
Процикевич Анастасія – 10-А клас
Михайлюк Софія – 9-Б клас
Петрів Маркіян – 8-Б клас
Іванишин Катерина – 10-А клас
Василюк Ростислав – 11-А клас
Сабат Соломія – 10-Б клас
Панчак Марта – 11-А клас
Панчак Остап – 9-В клас
Мисів Марія – 9-Б клас
Дацюк Дарина – 3-В клас

Премія 
ім. Корнелії Мельникевич

Лагуш Олег – 11-Б клас

Премія Мирослава Мариновича
Процикевич Анастасія – 10-А клас

Премія ім. Михайла Попеля
Снятинська Олена – 6-В клас

Премія Ігоря Процикевича
Михайлюк Софія – 9-Б клас

Лідер року
Фаб’як Юлія – 11-А клас

Клас-лідер
5-Б  і 9-В класи

Премія Джорджа Фінлі
Сорока Наталія – 10-А клас

Зубрицький Маркіян – 11-Б клас
Лизун Христина – 10-Б клас
Паращак Ігор – 9-В клас
Коб’якова Анна – 9-В клас
Ваків Марта – 9-В клас
Колінко Олена-Юлія – 11-Б клас
Дем’янчик Тамара – 11-А клас
Ступницька Соломія – 11-Б клас
Дудяк Ірина – 11-Б клас

Танець року
Стасик Юрій – 9-А клас
Стасик Роман – 8-А клас
Гаврилик Марія – 9-А клас
Полиняк Олена – 8-В клас
Карабин Матвій – 9-В клас
Бейба Мар’яна – 8-А клас
Колодій Катерина – 5-В клас
Дятко Вікторія – 10-А клас
Сов’як Діана – 10-А клас
Лучечко Вікторія – 7-А клас
Прайзнер Каріна – 9-В клас

Пісня року
Гой Богдан – 7-Б клас
Кіліян Максим – 7-В клас
Турчин  Олег – 6-Б клас
Лазорко Ольга – 10-А клас
Мхітарян Анастасія – 6-А клас
Романюк Анастасія – 9-А клас
Гой Марія – 4-В клас
Бомко Андрій – 9-Б клас
Кіндій Юрій – 9-В клас
Романишин Микола – 9-В клас

Технік року
Лобський Назар – 9-Б клас
Лобода Владислав – 9-В клас
Сурма Данило – 9-В клас
Сурма Захар – 6-Б клас
Череватий Микола – 5-А клас
Котляр Максим – 1-Г клас
Дудяк Іван – 9-В клас

Художник року
Хомин Діана – 8-Б клас
Чернявська Вікторія – 6-А клас
Заращак Надія – 6-А клас
Монастирська Аліна – 9-Б клас

Актор року
Малиш Катерина – 11-Б клас
Малиш Юліана – 8-В клас
Славич Людмила – 9-Б клас
Курило Денис – 6-Б клас

Спортсмен року 
Савшак Микола – 11-Б клас
Ворончак Іван – 11-А клас
Лебіщак Ірина – 11-Б клас
Дудзяк Андрій – 10-Б клас
Малик Олександр – 10-А клас
Макарець Назар – 10-А клас
Крупач Марія – 10-Б клас
Сенюх Світлана – 10-Б клас
Линдюк Юрій – 10-Б клас
Карпин Захар – 9-В клас

 Cимпатія року
Регей Ольга -11-Б клас                  Василюк Ростислав – 11-А клас
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19 квітня 2016 року 
в нашій школі відбувся 
захист науково-дослід-
ницьких робіт шкіль-
ного наукового това-
риства « Еврика». Учні 
8–11 класів, відповідно 
до власних здібностей 
і уподобань працювали 
у різноманітних сек-
ціях: біології, христи-
янської етики, геогра-
фії та основ економіки, історії, 
української літератури, фізики, 
астрономії, німецької літерату-
ри, педагогіки і психології, еко-
логії, хімії та інформатики. Усі 
поставилися до свого завдання 
надзвичайно сумлінно й зуміли 
захистити проекти, представлені 
у мультимедійній формі, на най-
вищому рівні. У підготовці нау-
кових робіт брали участь 
такі учні: Курило Діана, 
Бараненко Вікторія, Кру-
пач Марія, Лазорко Оль-
га, Сов’як Діана, Дятко 
Вікторія, Басараб Віталія, 
Мулярська Софія, Щу-
рик Юлія, Мала Галина, 
Славич Людмила, Глуха-
нюк Стівен, Сабат 
Соломія, Грицьків 
Марта, Возняк Віра, 
Шиманський Пав-
ло, Білинський На-
зар, Лизун Христи-
на, Процикевич 
Анастасія, Сорока 
Наталія, Петрів 
Маркіян, Курчицька Юлія, 
Лагуш Олег, Зубрицький 
Маркіян, Савчак Роман, 
Нижник Маркіян, Гринь-
ків Лесь, Качмар Тарас,  

Шкільне наукове товариство «Еврика» презентувало 
результати своєї роботи в 2015-2016 н. р.

Василюк Ростислав, Ма-
карець Назар, Дем’янчик 
Тамара, Бежнар Валерій, 
Кіндій Юрій, Фаб’як Юлія, 
Регей Ольга, Колінко Оле-
на, Саган Софія, Дешевий 
Назар, Сенюх Світлана.

Наймолодшим учасни-
ком був учень 8-го класу 
Петрів Маркіян. Особливо 
оригінальною була презен-

тація Процикевич Анас-
тасії, адже вона проходи-
ла німецькою мовою.

Звісно ж, юним до-
слідникам допомага-
ли їхні наставники: 
А .  Т .  М и  х а й  л и  ш и н , 
Л. П. Ко валь, С. В. Жив-
чин, О. О. Іваночко, 
О. Г. Де ше ва, І. І, Фі-

голь, У. В. Угрин, 
І .  М .  К а ч м а р и к , 
А. Р. Бурий, Г. О. Дя-
чок, Г. О. Кравців, 
Г .  Є .  П а н ч и ш а к , 
Р. З. Хлопик.  Ауди-
торія підтримувала 
презентації бурхли-
вими оваціями, а юні 

науковці опано-
вували справжнє 
мистецтво оратор-
ства, що обов’язко-
во їм знадобиться 
в майбутньому.
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13 квітня у школі №2 відбу-
лися заходи до Дня цивільного 
захисту населення. Нашим го-
стем у цей день був полковник 
Богдан Мозоль – начальник 
навчально-консультаційного 
пункту цивільного захисту на-
селення.

Після огляду невоєнізова-
них формувань з учнів 10-их 
класів школярів запросили 
в актовий зал на засідання 
шкільного прес-клубу на тему 
«Дії населення при загрозі 
виникнення пожежі».  Було 
наведено жахливу статисти-
ку пожеж в Україні.  Так, за 
даними на 8 квітня лише з 
початку 2016 року сталося 15 
318 пожеж, з них 7 965 відбу-

лися в житловому сек-
торі. Ще 447 випадків 
були зареєстровані на 
виробництві та 815 – у  
транспорті. Через це 
загинуло 623 особи, в 
тім числі 11 дітей. 

Учні згадали основ-
ні правила поведінки 
щодо недопущення 
виникнення пожежі, а також і 
про те, як діяти, якщо надзви-
чайна ситуація все ж трапила-
ся. Протягом дня відбувався 
показ відеофільмів з питань 
цивільного захисту.

За планом були проведені 
години спілкування, відкриті 
заняття, практичні розв’язу-
вання ситуаційних завдань,  

спортивні змагання. На друго-
му поверсі школи оформлено 
виставку стіннівок, малюнків, 
колажів за тематикою цивіль-
ного захисту та правил пове-
дінки в разі виникнення над-
звичайних ситуацій. 

Найбільшу увагу в цей день 
було приділено евакуації пе-
дагогічного та учнівського 
складу. Її було проведено ор-

ганізовано, без паніки та ство-
рення  натовпу.

Усі названі вище заходи 
сприяли удосконаленню пе-
дагогічним колективом та 
учнями теоретичних знань і 
практичних навичок при діях 
в умовах надзвичайних ситуа-
цій.

І.М.Качмарик, 
фото - Н.А.Романів

ДЕНЬ ЦЗ У ДРУГІЙ ШКОЛІ

 За сприяння громадської органі-
зації «Інститут суспільних ініціатив» 
27.04.2016 р. в актовому залі школи 
відбулася зустріч учнів 9-х та 10-х 
класів із практикуючим юристом 
Олегом Петренком, який провів зміс-
товну і цікаву лекцію на тему «Все 
про права дитини. Відповідальність 

неповнолітніх». Під час зустрічі учні 
активно відповідали на запитання 
юриста та з цікавістю розпитували 
про актуальні проблеми з правової 
освіти сучасної молоді.

Соціальний педагог 
Живчин С. В.

ВСЕ ПРО ПРАВА ДИТИНИ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
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Сплинуло уже 30 років з мо-
менту, коли світ сколихнувся від 
вибуху на Чорнобильській атом-
ній електростанції. І хоча час 
віддалив нас від цього трагіч-
ного дня, та масштаби трагедії 
продовжують бентежити наші 
душі та серця.  

26 квітня 2016 року в Дрого-
бицькій спеціалізованій школі №2 
учні 10-Б класу Крупач М., Пит-
чак Р., Бараненко В., Грицків М., 
Басараб В, учитель біології Крав-
ців Г. О. та вчитель української 
мови Качмарик І. М. провели ві-
че-реквієм «Дзвони Чорнобиля».

 Щоб відчути і зрозуміти біль, 
який чорною плямою лежить  на 

нашій планеті, школярі підго-
тували зворушливу літератур-
но-музичну композицію, яка 
доповнювалася надзвичайно 
пізнавальними відеоматеріала-

ми про цю трагедію.  Пам’ять 
ліквідаторів-чорнобильців було 
вшановано хвилиною мовчання. 

Б’ють тривожним набатом 
дзвони Чорнобиля … Вони на-
гадують: «Пам’ятайте! Хай не 
повториться лихо! Хай земля 

зацвітає навесні, хай пнуться до 
сонця трави, хай повертають-
ся журавлі, несучи на крилах 
радість. Хай кожен новий день 
сповнює ваші серця миром!»

Галина Кравців, 
учитель біології

ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ

23 квітня зразковий ансамбль су-
часного естрадного танцю «FREE 
DANCE» взяв участь у І обласному 
фестивалі естрадного мистецтва «Ва-
кації у Львові», в якому змагалися 16 
танцювальних колективів та окремих 
виконавців. Результатом нашого ви-
ступу стало здобуття чотирьох куб-
ків: один за І місце та три за ІІ-і місця 
у різних номінаціях. Так, І та одне ІІ 
місце виборола група естрадного тан-
цю, а група бального танцю здобула 
два ІІ-их місця.

 Й.М.Карпін, керівник ансамблю

«FREE DANCE» ПОБУВАВ НА «ВАКАЦІЯХ У ЛЬВОВІ»

8 квітня 2016 р. на базі ЗОШ № 1 м. Дро-
гобича відбувся перший етап обласного 
конкурсу проектів з фізики серед учнів 7-их 
класів у межах освітнього проекту «Фізика 
навколо нас». Очевидною є мета цього кон-
курсу: формування у школярів морально-ес-
тетичних цінностей та екологічної культури 
шляхом їхнього залучення до експеримен-
тально-дослідницької роботи, розвитку 
позитивного ставлення до навколишнього 
світу, створення передумов для формування 
ключових компетенцій (соціальних, полі-
культурних, інформаційних, комунікатив-
них тощо), стимулювання природної допит-
ливості дітей. 

Важливим є і той факт, що конкурс спри-
яє професійному розвиткові вчителів, які 
повинні скерувати дитячу творчість у кон-
структивне русло, відредагувати тексти й 
презентації дитячих проектів, а тому їм са-

мим слід володіти як навиками методологіч-
ного забезпечення дослідницької творчості 
школярів, так і знаннями у сфері інформа-
ційно-комунікаційних технологій.

Варто відзначити, що оголошення про 
конкурс викликало жвавий відгук серед учи-
телів фізики й учнів. Оргкомітет очікував на 
участь п’яти-шести команд, однак у підсумку 
в конкурсі взяли участь 12 команд (разом – 21 
учень), які гідно презентували свої школи: 
№ 1, № 2, № 4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 11, 
№ 15, № 16, № 18 і Дрогобицьку гімназію. 

Як свідчать портфоліо проектів і виступи 
учасників, діти провели величезну роботу: 
опрацьовували спеціальну літературу, здій-
снювали спостереження й експерименти, 
проводили розрахунки, вивчали програми 
обробки фото- й відеоматеріалів, виготовля-
ли моделі (ЗОШ № 1), буклети (CШ № 2) і 
навіть тематичні календарі (ЗОШ № 4). Тому 

деякі проекти приємно здивували журі кон-
курсу, члени якого з інтересом наживо спо-
стерігали за фонтаном Герона (ЗОШ № 15), за 
лампою-«вулканом» (ЗОШ № 8), за картезіан-
ським водолазом (ЗОШ № 5), дізнавалися про 
розрахунки атмосферного тиску в Дрогобичі 
(гімназія), спостерігали за дослідами з вивчен-
ня дифузії (ЗОШ № 11, ЗОШ № 10), дізнава-
лися нове про «фізику на кухні» (CШ № 16), 
про значення атмосферного тиску (ЗОШ 
№ 1), підтверджували і спростовували разом з 
учнями міфи про Архімеда (CШ № 2).

Ознайомившись із паспортами й портфо-
ліо проектів і вислухавши виступи презен-
тантів, журі присудило перше місце коман-
дам ЗОШ № 11 з проектом «Дослідження 
явища дифузії» (Орест Чукла, Вікторія 
Стецик; учитель-консультант – Людмила 
Михайлівна Петрик) і CШ № 2 з проектом 
«Легенди про Архімеда: вигадки чи реаль-
ність?» (Микола Хлопик, Микита Шимко, 
Олег Котик; учитель-консультант – Андрій 
Романович Бурий).

Маємо надію, що учасники продовжать 
шляхетну й нелегку справу вивчення фізи-
ки, а переможці гідно виступлять зі своїми 
проектами на другому етапі конкурсу.

А. Р. Бурий, учитель фізики

Учні 7-Б класу – переможці конкурсу проектів «Фізика навколо нас»
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З метою виявлення, розвитку та підтримки 
талановитої учнівської молоді, КЗ ЛОР «Львів-
ська обласна Мала академія наук учнівської мо-
лоді» започаткувала обласні Інтернет- олімпіади 
з математики та фізики серед учнів 8–11-их кла-
сів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Цьогоріч олімпіада складалася із двох ета-
пів: перший тур (дистанційний) відбувався 
протягом 23 березня – 10 квітня, а фінальний 
(очний) – 22 квітня 2016 року на базі Дрого-
бицького державного педагогічного універ-
ситету й Дрогобицького педагогічного ліцею. 
Жвавий інтерес до участі в інтелектуальному 

змаганні виявили учні 8-их класів з Дрогоби-
ча, Жовкви, Сокаля, Перемишлян, а також 
Сокальського, Червоноградського й Жовків-
ського районів. Учень 7–Б класу нашої школи 
Микола Хлопик взяв участь у цій олімпіаді й 
за результатами обох турів виборов перше міс-
це серед 17-ти восьмикласників.  Так до низки 
успішних з вершень юних фізиків другої шко-
ли додалося ще одне. Вітаємо Миколу з відмін-
ним виступом, бажаємо йому нових перемог і 
не втрачати інтересу до складної, але шляхет-
ної науки – фізики!

А. Р. Бурий, учитель фізики

ЩЕ ОДНА ПЕРЕМОГА ЮНОГО ФІЗИКА

Цими днями в нашій школі пройшов тиж-
день екології. Учні 1-Г класу підготували усний 
журнал на тему «Збережи природу». З уст пер-
шокласників лунали заклики:

Очистимо Землю від бруду і скверни,
Посіємо скрізь доброти й квітів зерна!
Хай буде планета красива й зелена
Для щастя, добра і для тебе й для мене!
Давайте боротись за чистоту природи.
Планеті не будем наносити шкоди.
Посадимо ліс і гайочки зелені,
Сади і діброви – планети легені! 

Писанка – це краса, писан-
ка – це радість! З писанки роз-
починається весна, з нею прихо-
дить Великдень – свято Світлого 
Христового Воскресіння. Вона 
ввібрала в себе силу віків і тради-
цій, стала оберегом для багатьох 
українських родин.

Захоплюючим майстер-кла-
сом розпочалася  підготовка до 
Великодня у 3-Б класі. Його ор-
ганізувала і допомогла провести 
талановита майстриня, мама 
Софійки та Владика Булко, пані 
Євгенія. Спочатку діти офор-
мили великоднє яйце у техніці 
декупаж. Наступне розписува-
ли акриловими фарбами, ви-
мальовуючи чудернацькі кола, 
хрестики, безкінечні лінії, гео-
метричні та рослинні візерунки. 

ЗБЕРЕЖИ ПРИРОДУ

МОЯ БАРВИСТА 
ПИСАНКА

Писанки розцвітали 
у їхніх руках. Затаму-
вавши подих, діти на 
білому яйці відобра-
жали свій внутрішній 
світ, свої мрії, радість і 
любов.

Отож, поки будуть 
писанки на світі писа-
ти – доти люд наш буде 
жити, а край процвіта-
ти. Не даймо цій ста-
ровинній українській 
традиції зникнути. 
Зустрічаймо весну та 
святкуймо Великдень 
із барвистими кошика-
ми, повними писанок.

Класовод Уляна 
Юріївна Ільчишин
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Wer von unseren Abiturienten 
die Schule mit Deutschkenntnis-
sen auf dem Niveau B2 oder C1 
verlässt und das DSD II  bestanden 
hat, hat nicht erst in der 11. Klasse 
seine Sprachkompetenzen erwor-
ben.  Deutsch als Fremdsprache 
lernen unsere Schüler seit der  1. 
Klasse. 

Die DSD – Prüfungen aber sind 
eine große Herausforderung für 
Schüler, weil  die Anforderungen 
sehr hoch und das Format an-
spruchsvoll ist. Deshalb sind wir 
sehr froh, dass es mit den „Inter-
nationalen Vergleichsarbeiten“ 
zur Vorbereitung auf das DSD 
eine Möglichkeit gibt, die Kinder 
frühzeitig auf das Prüfungsformat 
vorbereiten zu können. 

Mit den zehnjährigen Viert-
klässlern praktizierten wir zum 

zweiten Mal das „Sternespiel“, 
eine Vergleichsarbeit Niveau A1. 
Das Format ist eine gute Vorberei-
tung auf spätere DSD-Prüfungen 
und bietet den Lehrern eine  hilf-
reiche Möglichkeit zur Evaluati-
on des Leistungsvermögens der 
Grundschüler. 

Aber die Kinder spüren noch 
keinen Prüfungsdruck. Die Auf-
gaben sind scheinbar spielerisch 
konzipiert, es gibt lustige (alters-
gerechte)  Illustrationen. Was sie 
beim Hören verstanden haben, 
dürfen sie als Antwort  malen 
(zeichnen). Was sie beim Lesen 
verstanden haben, können sie  
anhand der Bilder ankreuzen.  
Mumel ist der Hase, Mimi ist die 
Maus und Pips ist der Vogel. Beim 
Sprechen sitzen  sie in Gruppen 
und ziehen Karten.  Dann reden 

wir und sie merken nicht, 
dass wir sie prüfen. 

Für die Lehrer ist 
das viel Arbeit, und für 
die 53 teilgenommenen 
Schüler ist es eine erste 
Testsituation, die sie sehr 
ernst nehmen.  Wer in ei-
nem Sprachbereich noch 
nicht so gut ist, bekommt 
trotz-dem einen Stern auf 
seinem Zeugnis. Das  mo-
tiviert zum fl eißigen Wei-
terlernen. 

Die Schüler der 8.Klas-
se evaluieren wir mit den 
Vergleichsarbeiten „Auf 
dem Weg zum DSD – Ni-

veau A2“. Diese Arbeiten sind be-
reits auf das Prüfungsformat für 
das DSD konzipiert.  32 Schüler 
haben 2015 teilgenommen, sie ha-
ben den Umgang mit den Aufga-
ben geübt und bereits kleine Prä-

sentatio nen vorbereitet.
Unsere DSD-Schule Drohobych 

ist froh, dass es die Möglichkeit 
der Vergleichsarbeiten gibt. 

Halyna Dzhura
DSD-Lehrerin, Drohobych

NACHWUCHS FÜR DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
Erfahrung einer ukrainischen Schule mit Vergleichsarbeiten 
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I
Es ist bekannt, dass unsere Schüler die Mög-

lichkeit haben, nach Deutschland zu fahren. 
Im Herbst haben wir, die Schüller der zehnten 
Klassen, Spohns Haus in Gersheim besucht. 
Obwohl ich schon in Spohns Haus mehrmals 
war, kann ich mit der Sicherheit sagen, dass es 
wirklich meine beste Reise war!!!

Die Atmosphäre war sehr toll, alle Teilneh-
mer des Projekts waren sehr nett und freund-
lich. Wir haben sehr viel mit Polen und Deut-
schen kommuniziert und wir sind jetzt wirklich 
sehr gute Freunde geworden.

Unser Karaoke Turnier war für mich der 
beste Teil unserer Reise. Jedes Land hat drei 
Lieder präsentiert. Es war sehr interessant und 
fröhlich und unsere Mannschaft hat gewonnen!

II
Aber außer Spaß, haben wir auch viele 

Kenntnisse bekommen. So haben wir an ver-
schiedenen Projekten, wie z.B. „Unsere Rei-

se nach Spohnshaus“, 
„Nachhaltige Mobili-
tät“ und andere, teilge-
nommen. So hatten wir 
die Möglichkeit nicht 
nur zu lernen, sondern 
auch Freundschaft mit 
Kindern aus anderen 
Ländern zu schließen, 

da alle Gruppen, in denen wir gearbeitet haben, 
international waren.

Und am meisten haben uns verschiedene 
Ausfl üge gefallen. Wir sind nach Frankreich ge-

fahren und haben Europarat und Europäisches 
Parlament in Straßburg besucht. Zum Glück 
haben wir auch die internationalen Debatte 
gesehen und den Bericht des Botschafters von 
Bosnien und Herzegowina gehört. Außerdem 
hatten wir die Möglichkeit, die Stadt Saarbrük-
ken zu besuchen und mehr über die antike Ge-
schichte und Kultur dieser Stadt zu erfahren. 
Später in dieser Stadt hatten wir auch Freizeit 
und darum sind wir spazieren gegangen und 
haben die wunderschönen deutschen Land-
schaften besichtigt.

Anastasija Prozykewytsch, Solomia Sabat

NACHHALTIGE MOBILITÄT UND EU

Vor Kurzem hatte ich die Möglichkeit, mich 
an der Allukrainischen Olympiade zu beteili-
gen, die im Laufe einer Woche in der Stadt My-
kolajiw stattfand. Was mich persönlich angeht, 
habe ich einfach wunderbar die Zeit verbracht. 
Wir haben nicht nur unsere Deutschkenntnisse 
angewandt, sondern haben auch neue Freund-
schaften geschlossen und ganz verschiedene 
Ausfl üge gemacht. Ehrlich 
gesagt, hat mich die Stadt 
überhaupt nicht beein-
druckt. Sofort gewann ich 
den Eindruck einer verlo-
renen Stadt. Seit der Zeit 
der Sowjetunion wurde sie 
vielleicht überhaupt nicht 
renoviert. Aus diesem 
Grund ist Mykolajiw nur 
noch als ein grauer Fleck 
in meinem Gedächtnis ge-
blieben. 

Unsere Mannschaft be-
stand aus 3 Personen und 
wir haben uns sofort gut 
befreundet. Aus unserem 
Gebiet  waren auch die 
„Franzosen“. Jeder von 
uns war immer bereit, den 
anderen zu unterstützen und dem zu helfen. 
Schon ungefähr nach 15 Stunden der Fahrt ha-
ben wir das Ziel erreicht. Wir haben in einem 
Kinderheim mit ganz verschiedenen Bedingun-
gen gewohnt, womit ich völlig zufrieden bin. 

Wir  hatten drei Mahlzeiten 
pro Tag. In der Kantine wurde 
das Essen so schmackhaft zu-
bereitet, dass ich immer einen 
Nachschlag verlangt habe.

Wie immer wurde die 
Olympiade mit einer feierli-
chen Eröffnung begonnen, wo-

bei man uns sehr herzlich begrüßt hat. Insgesamt 
waren es ungefähr 60 Teilnehmer der Olympia-
de in der deutschen Sprache, und noch 40 im 
Französischen. Während meines Aufenthalts 
in Mykolajiw habe ich auch ein bisschen Fran-

zösisch gelernt. Diese  Möglichkeit  wollte ich 
nicht verpassen. Den Teilnehmern der Olympia-
de in Französisch haben wir auch ein bisschen 
Deutsch beigebracht. Täglich beschäftigten wir 
uns mit einer von 4 Kompetenzen der Olympia-
de: zuerst Lese- und Hörverstehen, dann Schrei-
ben und am Ende schon Sprechen. Danach hat-
ten wir bis spät Zeit zur freien Verfügung.

Im Allgemeinen bin ich mit der Olympiade 
total zufrieden. Die Augen gingen uns über, als 
wir Abschied von allen Teilnehmern genom-
men haben, und stehen sogar auch bis jetzt im 
Kontakt. Insgesamt ist unsere Mannschaft auf 
den 2. und den 3.Platz gerückt.

 Oleh Lahush
Klasse 11b

Die Allukrainische Olympiade 2016 
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Wir schunkeln, denn heute ist Karneval…

Am 21. Dezember 2015 hat in 
der Schule 2 ein ungewöhnlicher 
Literaturabend stattgefunden, 
den die Schüler der 10-A und 
10-B Klasse zusammen mit den 
Deutschlehrern L. W. Khonkiv 
und H. O. Djatschok vorbereitet 
haben.  Er war Heinrich Heine ge-
widmet, einem der größten deut-
schen Lyriker, der zu den reichsten 
lyrischen Begabungen 19. Jahrhun-
derts gehört. 

Was Ungewöhnliches war da? – 
fragen Sie. Vor allem herrschte im 
Raum eine verzauberte Atmosphä-
re. Kerzenlicht, lebendiges Kla-
vierspielen von der Schülerin Wita 
Bessarab, Gedichtevorlesen von 

bekannten modernen Schriftstel-
lern brachten zur Lyrikstimmung 
bei. Dichtung von H.Heine ist ohne 
Musik unvorstellbar, deshalb war 
es durchaus passend, Heines Ge-
dichte nicht nur im Original und in 
ukrainischer Übersetzung vorzule-
sen, sondern auch zu singen, unter 
anderem auch auf Englisch. 

So haben die Beteiligten noch 
mal gewiesen, dass klassische Li-
teratur interessant und spannend 
sein kann, und es gibt zahlreiche 
moderne Möglichkeiten Dichtung 
anders, als wir daran gewöhnt 
sind, zu lernen.  

Lilia Khonkiv, 
Deutschlehrerin

HEINRICH HEINE VERZAUBERT DIE HERZEN
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Der geniale deutsche 
Komponist Ludwig 
van Beethoven (1770 – 
1827) gilt heute als der 
Vollender der Wiener 
Klassik und Wegberei-
ter der Romantik. Ins-
besondere in den für 
die Epoche der Wiener 
Klassik grundlegenden 
Formen der Sinfonie, 
der Klaviersonate und 
des Streichquartetts hat 
er Werke geschaffen, 
deren musikgeschicht-
licher Einfl uss kaum zu 
übertreffen ist. Auch 
heute fasziniert seine 
Musik zahlreiche Mu-
sikkenner und Mu-
sikliebhaber in der gan-
zen Welt. Beliebt sind 
seine „Mondscheinso-
nate“, „Pathetiquesona-
te“, „Appassionata“, Albumblatt „Für Elise“, 
die 9. Sinfonie, dessen letzter Satz mit dem 
Chorfi nale zu Schillers Gedicht „An die Freu-
de“ besonders bekannt ist. Das Thema dieses 
Satzes ist die Grundlage der Europahymne.

Unter dem Motto „Kennt ihr Beethoven?“ 
fand am 20. 04  in unserer Schule ein Musikfest 
statt, mit dem das Erlernen des Themas „Mu-
sik“ in den 7. Klassen abgeschlossen wurde.

Das Thema „Musik“ begeistert meistens die 
Schüler. Wenn man aber über die beliebtesten 

Musikrichtungen spricht, rangieren Rock, Pop 
und Rap an den ersten Stellen. Nur wenige ken-
nen und lieben klassische Musik. Meistens sind 
das Zöglinge der Musikschulen. 

Um etwas zu lieben, muss man also damit 
vertraut sein. Deshalb kamen die Deutschleh-
rer, die in den siebenten Klassen unterrichten, 
auf die Idee einen Musikabend zu veranstal-
ten, der dem bekanntesten deutschen Kompo-
nisten Ludwig van Beethoven gewidmet sein 
sollte. Die Idee fand Anklang bei den Schülern 
der Klassen 7b und 7w. Unter Führung der 

Deutschlehrerinnen Oksana Diakiv, Tetiana 
Kapitza und Halyna Diachok wurde das Fest 
vorbereitet und durchgeführt.

Junge Schauspieler, Rezitatoren und An-
sager beeindruckten die Zuschauer mit ihrer 
künstlerischen Begabung und perfekten Aus-
sprache. Beethovens Musik tönte nicht nur in 
der Tonaufnahme, sondern auch in der Dar-
bietung der jungen Pianisten, der Schüler der 
Musikschulen.

Halyna Diachok, Deutschlehrerin

Kennt ihr Beethoven?

Чотири роки чудового 
та дивовижного свята для 
наших дітей.

Шановна 
Ірино Степанівно!
Дякуємо Вам за казкові 

миті, які ви творите  для 
своїх вихованц ів. Спогади 
про цей  та інші не менш 
цікаві заходи залишаться  
з нами у спогадах на все 
життя.

Натхнення Вам у праці, 
творчої наснаги та гарних 
учнів. А для нас Ви перша 
і найкраща вчителька ні-
мецької мови.

Danke, mein Lieblings-
lehrer!

Учні 4-А класу

Карнавал!..

Вивчати німецьку мову – не лише цікаво та 
весело, але й смачно! Лексичний матеріал «Їжа. 
Готування їжі» учні 4-их класів вивчали з цікаві-
стю, поринувши у атмосферу кулінарії та беру-
чи безпосередню в цьому участь.

 Заздалегідь принесені, вже помиті фрукти, 
школярі очищали, різали скибками, змішува-
ли, додавали цукор, вичавлювали лимон – і все 
це промовляли німецькою мовою, повторюючи 
слова. Діти, розділені на невеликі групи, в кін-
ці уроку розповідали про приготовлену страву 
«Фруктовий салат», пригощали своїх одноклас-
ників та вчителів-класоводів.

Вчителі німецької мови 
Дідик Н.Б., Дробиняк О.М.

Смачні уроки
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Недавно у школі за-
кінчилася акція «Здай 
пластикові корки – до-
поможи воїну АТО». Іні-
ціаторами її проведення 
стали члени Учнівської 
ради 7-А класу та вчи-
тель основ здоров’я та 
біології Г.О.Кравців. 
Участь в акції взяли учні від 
1-го по 9-ий клас.

Серед молодших школярів 
найбільш активними виявили-
ся учні таких класів:

1-А /класовод Мірошник О.В/,
2-В /класовод Стецькович Н.В/,
4-В /класовод Федак О.Р/,
2-Г /класовод Огар О.Р/.
Беззаперечним лідером 

акції стали учні 5-А класу 
/кл.кер. – Фіголь І.І/.

Суть акції полягала в тому, 
щоб обміняти пластикові кор-
ки на гроші (лише 10 грн. за 
1кг корків). Далі виручені кош-
ти мають надсилатися на виго-
товлення протезів для воїнів, 
які втратили кінцівки.

Дякуємо в сім небайдужим – 
усім, хто відгукнувся на ак-
цію!!!

Педагог-організатор 
Романів Н.А.

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ!!!

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.

Любов кожної дитини до рід-
ного краю, до своєї мови почи-
наються з дитинства. Це перші 
колискові мамині пісні, бабусині 
казки і легенди. Любити й берег-
ти свою землю, мову, культуру, 
історію, власні традиції та сим-
воли людина вчиться все своє 
життя. І в цьому важливу роль 
відіграє школа.

У квітні в учнів 2-Б класу від-
булося свято « Україна в серці 
кожної дитини». До нього діти 
готувалися наполегливо,  з вели-
ким натхненням. Запросили сво-
їх батьків, бабусь і дідусів, учнів 
початкових класів. Другоклас-
ники звітували перед гостями 
про те, що дізналися про нашу 
Батьківщину.

Учні розказували про дер-
жавні й народні символи укра-
їнців. Дуже цікавою була роз-
повідь про рушник. Нагадали 
діти і про квіти, які вишивають 

на рушниках, і про те що сим-
волізує кожна з них. А пісня про 
рушник у виконанні Анастасії 
Денис та її мами п. Олени, зача-
рувала весь зал.

Слова, що йдуть від серця, 
найщиріші та найтепліші. Щоб 
висловити свою любов до краю, 
до народу другокласники ко-
лективно складали вірша про 

Україну. Учні також пригадали, 
які риси притаманні українцям. 
Називали їх, передаючи з рук 
у руки вінок. Дуже сподобався 
гостям танок дівчаток 2-Б класу. 
Пісня «Я – українець» у вико-
нанні Олега Барташука та його 
батька п. Володимира припала 
до душі усім, хто був запроше-
ний  на свято.

Згадали другокласники і про 
героїв Небесної сотні, і про те, 
що в Україні йде неоголошена 
війна, гинуть невинні люди.

Кульмінацією свята стала піс-
ня «Це моя Україна», яку вико-
нали школярі разом із батьками.

 Страп О. О., 
учитель української мови

Óêðà¿íà â ñåðö³ êîæíî¿ äèòèíè
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Жодних обмежень щодо жанру чи сюжету 
не було.

Члени журі кінофестивалю переглянули 
фільми і нагородили їх відповідними номі-
націями:

5-Б — «За цікаву ідею»;
5-В — «За вияв любові до рідної школи»;
6-Б — «За найкращу чоловічу роль»;
7-А — «За найкращий акторський ансамбль»;
«За найкраще висвітлення актуальної 

проблеми»
(до речі, цей фільм знайшов дуже багато 

прихильників, особливо серед учителів)
7-Б — «За найекстравагантнішу роль»;
7-В — « За найкращу жіночу роль другого 

плану»;
«За чітку сюжетну лінію»;
8-А — « За оригінальне висвітлення акту-

альної проблеми»;
8-Б — «За найкращу жіночу роль другого 

плану»;

«За найкращу операторську роботу»;
8-В — «За найдотепніші пародії на попу-

лярні програми».
Учні 9-В класу зняли аж два фільми, один 

з яких отримав приз глядацьких симпатій, 
другий — визнаний найкращим фільмом.

9-В — № 1 (за жанром – фільм жахів): «За 
найкращі спецефекти»;

«За найкращий сценарій»;
приз глядацьких симпатій;
№ 2: «За соціальну значущість»;
за найкращий фільм;
11-ті класи — «За найкращу режисуру»;
Спеціально до цього дійства вчитель пра-

ці В. В. Явір розробив і виготовив оригіналь-
ну статуетку, яку вручили команді 9-В кла-
су за найкращий фільм (сподіваємося, така 
статуетка вручатиметься й у наступні роки).

Крім цього, найкращі фільми були нагород-
жені великим тортом і цукерками, які вручив 
переможцям голова журі фестивалю А. Р. Бурий.

Ми переконані, що цей кінофестиваль 
стане новою доброю традицією другої 
школи.

ТОЖ — ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!!!
Педагог-організатор 

Н. А. Романів

У квітні в Дрогобицькій спеціалізованій 
школі І–ІІІ ступенів № 2 відбувся І-ий дитячий 
кінофестиваль «Веселкові МИті».

Ідея — зняти короткометражки на тему «А 
якщо…» — належить учневі 11 класу Ростисла-
вові Василюку.

Авторами назви фестивалю стали педа-
гог-організатор Н. А. Романів, якій на думку 
спало слово «веселковий» (бо шкільне життя 
різнобарвне, як кольори веселки, й усі МИ та-
кож різні, наче веселкові барви) й учитель укра-
їнської мови та літератури І. М. Качмарик, який 
у слові «МИті» виділив ще й назву шкільної га-
зети «МИ!».

На заклик відгукнулися учні 5–11-их класів. 
Кожна команда могла самостійно відштовхну-
тися від назви і проявити себе й свою творчість. 

«Âåñåëêîâ³ ÌÈò³» – ²-èé äèòÿ÷èé ê³íîôåñòèâàëü
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 Нещодавно учні 6-В класу мали можливість бра-
ти участь у грі-вікторині „Крок“ (кмітливі, розумні, 
обдаровані, культурні). Метою цієї вікторини було 
стимулювання інтелектуального і творчого самовдо-
сконалення учнів. Школярі мали змогу поглибити 
свої знання з країнознавства під час подорожі в країну, 
мову якої вони вивчають. Діти брали участь у рольо-
вих іграх, що давало їм змогу розвивати увагу, пам’ять 
та спостережливість. Учні вперше спробували себе у 
ролі поетів, зробивши літературний переклад вірша 
„Die Wolken“. Звичайно не обійшлося і без веселих 
моментів: перегляд відео-пісень та розминок під му-
зичний супровід.

Т акі заходи сприяють не тільки вивченню німець-
кої мови, але й розвивають почуття дружби та това-
риськості.

Дяків О.М., Манько У.І., Касперська М.Д.

6 травня 2016 р. в приміщен-
ні Дрогобицької спеціалізованої 
школи №2 відбулася передача 
державного стягу України зі 
словами подяки воїнам АТО від 
міського учнівського парламен-
ту Трускавця міському учнів-
ському парламенту Дрогобича. 
Захід проходив як виконання 
мікропроекту «Прапор нашої 
пошани і подяки», що діє у рам-
ках освітньо-виховного проекту 
«З вірою в перемогу – з поглядом 
у майбутнє». 

Прапор пошани від рук 
трускавчан прийняв дитячий 
міський голова Дрогобича Назар Макарець, 
учень 10-го класу Дрогобицької спеціалізо-
ваної школи №2.

З великою гордістю і патріотичним під-
несенням представники учнівського парла-
менту Трускавця передали державний стяг 

учням школи №2. А ті  урочисто присягнули 
достойно продовжити справу патріотів і пе-
редати знамено молодим українцям Дрого-
бицького району. 

Присутні вшанували пам’ять загиблого воїна, 
учасника АТО, випускника школи Івана  Ісика, 
переглянувши коротеньке відео про Героя.

Завершилася церемонія виступом зраз-
кового ансамблю сучасного танцю «FREE 
DANCE» з хореографічною композицією 
«Україна у вогні».

Заступник директора 
з виховної роботи 

Живчин Д. О.

Прапор нашої пошани і подяки

У Варшавському дитячому центрі здоров’я перебуває на лікуванні 
наш дев’ятикласник Данило Сурма. Ситуація з Данилом постійно 
змінюється, тому слідкуйте  за всіма новинами (дуже сподіваємося, що 
вони будуть втішними) у мережі Facebook в Інтернеті. Просимо про 
молитву на підтримку Данилка та... матеріально сприяти  можливості 
для його лікування. Номери банківських карточок батьків хлопця 
Святослава та Катерини теж є на їхніх сторінках у Facebook. 

Віримо в Божу милість і в найшвидше одужання Данила. 

МОЛІМОСЯ ЗА ЗДОРОВ’Я 
ДАНИЛА СУРМИ

Гра-вікторина „Крок“

“Ми!” –
видання

Дрогобицької
спеціалізованої школи
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