
Сіверський Дінець. Місто 

розкинулось на північних 

відрогах Донецького кря-

жа, що нависають над 

рікою, тому рельєф скла-

дається, як із пагорбів і 

височин, так і з лощин, 

балок і долин. 

Інформацією поділився Олег 

Овчинников (8 - А кл.)  

Дещо   про  наше  

місто... 

Лисича́нськ — місто об-

ласного підпорядкування 

в Україні; одне з найдав-

ніших міст на сході 

України,  засноване в 

1710 році,   

На території сучасного 

Лисичанська у XVIII сто-

річчі існували  два  

зимівника Кальміуської 

паланки Війська Запоро-

зького Низового — 

«Лисичий Байрак на Дон-

ці» та «Верхнє на Донці».  

 У   1795 році  на місці 

села Верхнього, біля     

Лисячої  балки   був  зас-

нований  населений 

пункт – перше  шахтарсь-

ке  селище  Донбасу, що  

пізніше  отримало  назву 

Лисичанськ. У    1892 

році   був  запущений     

содовий завод.   

Місто розташоване в 

північно-західній частині 

Луганської області, на 

правому березі ріки 

Головна  тема:   Наше  місто  Лисичанськ  

  Головна  новина:     В   Лисичанській   ЗОШ № 2  розпочався   
                                       новий   2015-2016  навчальний  рік 

 

Лисичанська    ЗОШ  І—ІІІ   ступенів   №   2 

Вересень 2015 
Зробимо  життя  яскравим! 

  ВЕСЕЛКА   

 Це  цікаво!!! 

 Станом на 1 

січня 2015 року 

наявне населен-

ня Лисичанської 

міської ра-

ди становило 117 

438 осіб:  

 Етнічний склад 

населення міста, 

відповідно 

до перепису насел

ення України за 

2001 рік, стано-

вить: 

 українці — 66,7% 

 росіяни — 30,5% 

 білоруси — 1% 

 інші етноси — 

1,8%[12] 

В этом выпуске: 

Символика  нашего  

города 
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Война в моем  горо-

де... 
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Вересневі  мит-

тєвості... 
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За що ви любите Лиси-

чанськ 
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1 вересня 2015 року в Лисичанській 

ЗОШ № 2 відбулося Свято Першого 

дзвоника. Учні, вчителі та батьки 

привітали першокласників. Пролунав 

святковий дзвоник. Новий 2015 - 2016 

навчальний рік розпочався.   Бажаємо  

всім  успіхів  у  навчання,  творчості,  

натхнення й  багато-багато друзів  у  

нашій  шкільній  родині! Щасливого 

навчального  року в нашій школі!  

  

  

Випуск  №  1 



                                           

           Герб города представляет собой щит, обрамленный черной лентой, в верхней 

части ленты написано название города на украинском языке. Щит окрашен в равных 

вертикальных пропорциях цветами флага города с изображением на средней полосе 

лисы     золотистого цвета и каменно   го угля.  

 Флаг города представляет собой 

прямоугольное полотнище, которое 

складывается из трех горизонтальных 

полос: верхняя - малинового цвета, со-

ставляющая половину флага; средняя -    

                                           синего цвета; нижняя - желтого цвета. 

 

Символика  нашего  города 

Война в моем  городе... 

22 мая 2014 года  война ворвалась в Лисичанск.  Взорваны мосты, в  небе летают вертолеты, 

а церкви бьют в набат. 

   С самой ночи над  Донцом  были  слышны  перестрелки.    В  7.30 утра начался жестокий 

захват воинской части.   По Лисичанску  двигаются пожарные  машины  и машины   скорой   

помощи,  с самого утра раздается сирена. 

   Странно,  но сильной паники у горожан нет. 

Война подошла к нашему городу очень стремительно.  Тогда все только начиналось,   и  не 

все понимали всю трагичность ситуации. 

  Многие люди уехали из города в первые дни  после его  захвата,  оставив все свои вещи 

здесь,  с надеждой  на  то, что в скором времени вернутся.  Но к сожалению,  не всем это 

удалось.  Дома разрушены,  сгорело все нажитое. 

    К сожалению, в самый разгар войны я была в Лисичанске.  Что  же чувствует человек,   

когда на соседней улице слышны взрывы?  Страх,  панику,  отчаяние, ощущение  своей  

беспомощности.   Судорожно оглядываешься по сторонам,  выходя из подвала  (который   

вообще трудно назвать убежищем)   в пять утра, и осторожно идешь  домой, чтобы выспать-

ся   после долгих часов так называемого "сна" на небольшом стуль-

чике?   Да, страшно.  

   А  еще  страшно  от  того,  что  окружающие  тебя  люди зомби-

рованы, они верят новостям, которые ничуть  не правдивы,  они 

помешаны на разрухе и убийствах.   И  это наши братья?  Те, кто 

убивал,  разрушал,  причинял страдания?  Что стало с человече-

ством?  Почему бы  нам  не жить мирно,  дружно,  почему  обяза-

тельно   нужно  причинять   другим  страдания и слезы? Почему 

столько погубленных   невинных  жизней    и судеб? А  ведь  всего 

лишь каких-то два года назад, мы жили  счастливо  в своей  мир-

ной   Украине.   И  так хочется    верить,  что скоро весь этот кош-

мар закончится и больше никогда не повторится. 

                                                                                              Валерия  Волошина (8—Б кл.) Стр. 2 
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Російсько-українська 

війна 

 

У період від 22 травня 

до 24 червня 2014 року 

Лисичанськ перебував 

під владою фіктивного 

квазідержавного 

утворення «Луганська 

народна республіка»,  

доки не був звільнений 

Збройними силами 

України, зокрема 

батальйоном «Донбас» 

та 24-ю механізованою 

бригадою. 

              (з  Вікіпедії) 



      Кажуть :  «Як  почнеш  новий  рік,  так його  й проведеш!».   

Тож наш 2015—2016 навчальний рік  має  бути  багатим на  різні  

події.  Адже  вересень  для  нашої   шкільної  родини  був  дуже  

насиченим.    Давайте  пригадаємо  деякі  моменти  нашого шкіль-

ного життя.     

    1  вересня в  усіх класах   нашої   школи  пройшов урок «Чим  

може  пишатися українець?»   Ми ще  раз  згадали,  чим  багата  

наша  країна,   які  чудові люди в ній живуть й знову  переконалися,  

що  наша  Україна—найкраща,  а в  

ній  живуть  мужні,  та-

лановиті,  щирі  люди! 

У  вересні  в  нашій школі 

проходили конкурс юних 

оранжувальників "Квітуча 

Луганщина" та конкурс 

орігамі. Учні школи взяли ак-

тивну участь в обох конкур-

сах. Дякуючи їм, бібліотека 

нашої школи перетворилася 

на чудовий виставковий зал.   

             Вересневі  миттєвості…. 

   2 вересня  в школі відбулося 

загальношкільне свято для 

учнів 5 та 6 класів, присвячене 

Дню народження  міста Лиси-

чанська "Город судьбы моей" .  

В класах  пройшли  уроки,  

присвячені  цьому святу. 

    4 вересня учні 7-8 класів взяли участь у міському заході - 

акції "Предупредить, спасти, помочь".  

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 



   10  вересня  пройшов шкільний благодійний ярмарок "Щедрі дарунки осені".   Подяка  всім учням  та  їх  

батькам, яка  взяли  в ньому  участь.   

    Та  найбільше  всім  запам̕ ятався  День  Здоров̕׳ я ,  який  

проходив  у  нашій школі   11 вересня  та      товариський матч з футболу між  зборною  учнів  нашої   

школи та військовими.    

Веселка,    випуск  №  1,  2015 р. 
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Вересневі  миттєвості…. 
(продовження…) 

 ЗА  ЧТО  ВЫ  ЛЮБИТЕ   ЛИСИЧАНСК? 

Цюба  Настя ( 1-А кл.):  «Люблю  город, потому что  он  красивый!» 

Мар̕ ян Арен  (1-Б кл.):   «Я люблю  Лисичанск за то, что в нем живут мои родные  люди» 

Жемчужников Богдан (4-А кл.):  «Я  горжусь  городом, потому что я в нем родился!» 

Белицкий В. ( 2-Б кл.):  « Я люблю город за то, что в нем много парков и памятных мест» 
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