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     Зробимо  життя  яскравим! 

Розсміявся дзвінко січень 

Розсміявся дзвінко січень,  

Заяскрів сніжинками.  

Дітвору гуляти кличе  

Білими стежинками.  

Швидше, швидше на санчата!  

З гірки покатаємось.  

Снігу я приніс багато,  

Нумо, позмагаємось!  

І жартує січень білий,  

Шелестить порошею. 

 На санках ми полетіли  

В зимоньку хорошую. 

Тамара Мезенцева 
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Дорога шкільна родино!  

Сердечно вітаємо з Новим 2018 роком  

та Різдвом  Христовим!!!  

Миру, добробуту, затишку в родинах, творчих 

досягнень і здійснення найзаповітніших ба-

жань! Будьмо усі здоровими та щасливими!  

 

Добрим дивом 

Хай новий рік у дім  

ввійде, 

Щоб цілий рік жилось 

щасливо 

І завжди малося усе! 

Хай рік новий, Різдво 

Христове, 

Вам подарують дні  

казкові, 

Мов чистий сніг, 

Що землю гріє 

Хай зігріває Вас надія. 

Читайте  у  випуску: 



Свято  «Поет  землі з найменням  Україна» 
Як  виявилося,    

про  нашого  зем-

ляка  Володимира  

Сосюру  я знаю  

не  так  багато.  

Це  я  зрозуміла,   

відвідавши    чудове   свято  "Поет 

землі з найменням Україна",  яке  

відбулося  26  січня  в  ЛЗОШ  

№ 26.  Учасників  свята  школа  

зустріла  дуже  привітно.  Тут  

нас  очікувала  виставка  малю-

нків,   виробів декоративно-

ужиткового мистецтва.   Це  

були  роботи  учнів  з  різних  

шкіл  нашого  міста,  присвяче-

ні  творчості  Володимира  Со-

сюри.  У  холі  лунала     музи-

ка.  Все  це  створювало  чудову  

атмосферу  свята.   

    У  школі  № 26  вже  30  років  

існує  музей  В. Сосюри. Під  час  

екскурсії  в  ньому  дівчата розпо-

відали факти  з  життя поета,  про  

його  зв’язок  із  нашим  містом. 

Деякі  були  для  мене  новими. 

Тож  екскурсія  вийшла  цікава  та  

пізнавальна.       Потім  відбулося саме  свято,  

під  час  якого  ми побачили  інсце-

нування  з життя  поета,  учні  та  

вчителі  школи читали  поезії 

В.Сосюри, співали пісні на  його  

твори.  Виступали  на  святі  й  су-

часні  поети  нашого  міста  В. Кіх-

тенко  та А. Алексєєнко.  Свято  

вийшло  дуже  змістовним  та  ці-

кавим. 

Порохняк А. (10 кл.) 
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Сюсюра  й  Лисичанськ 

6  січня  1898  року  120 ро-

ків тому народився Володимир 

Миколайович Сосюра. Усе його 

життя — від народження до 

смерті — суцільна містика, сюр-

реалізм, легенди й міфи, від на-

родження  й  до смерті. Нічого 

простого  та  однозначного   в  

його біографії не було.   

               ТРЕТЯ РОТА 

Сосюри жили в Третій Роті. Так 

називали село ще з часів Слов'я-

носербії, коли в ньому    стояла 

3-я рота слов'яносербського 

полку. Хоча офіційна назва 

села — Верхнє або Висшеє. А 

випадково Сосюра народився 

на станції Дебальцеве, коли 

мама робила пересадку. І те-

пер у всіх виданнях про поета 

звучить Дебальцеве, до якого 

поет не мав ніякого стосунку. 

     Ні Верхнього, ні Третьої 

Роти на жодній сучасній ка-

рті ви не знайдете. В оспівану 

ним Третю Роту, про яку казав 

“моя мати”, він приходив у 

радісні й трагічні періоди жит-

тя.  
“Я до тебе прийшов, моя мати, 

Третя Рота, кохана моя...” 

     У рік, коли зупинилося сер-

це поета, а це сталося 8 січня 

1965 року, не стало й Третьої 

Роти. Місто Верхнє, колишню 

Третю Роту, об'єднали з Лиси-

чанськом. Не стало поета, не 

стало й оспіваних ним Третьої 

Роти   та Верхнього. І зараз не 

всі ті, хто читає “Третю Роту” 

розуміють,   де там та Третя Ро-

та   чи   Верхнє,  воно ж Висшеє.  

Лисичанськ є, а Третьої Роти 

немає…. 

 Сергій Каленюк    

«Сліди на сакмі»  (уривок) 

Хата-хворостянка у Верхньому (Третій 

Роті), у якій жила сім'я Сюсюр. Карти-

на художника Ларіона Гороха, друга 

Сосюри з дитячих років.  
 



 

 

День пам’яті Кіборгів  

16 січня – Всеукраїнський день пам’яті героїв-

«кіборгів»,   які в січні 2015-го, в найзапеклі-

ших боях воювали за Донецький аеропорт. 

        Бої за Донецький аеропорт почались 26 тра-

вня 2014 року, коли проросійські терористи та 

чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту 

тоді ще мирного Донецька. Цього ж дня україн-

ські силовики, завдяки скоординованим діям 

українських Повітряних сил та високомобільних 

десантних військ, завдали удар по позиціях теро-

ристів та встановили контроль над Донецьким 

летовищем. 

       За стійкість, безстрашність і непереможність 

українських захисників Донецького аеропорту 

назвали «кіборгами», а форпост українських кі-

боргів став символом української мужності, 

оплотом українського духу. 

       18-21 січня 2015 року внаслідок підриву тер-

міналу ДАП загинуло 58 захисників-«кіборгів», 

які відстоювали цей плацдарм до останньої крап-

лі крові. 21 січня 2015 року було ухвалено рішен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня відвести українських військовослужбовців з 

нового терміналу – цей об’єкт був повністю 

зруйнований і не придатний для оборони. 

    З інтернету 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

БІЙ    ПІД     КРУТАМИ                                           

  29 січня в Україні відзначають 

День пам’яті героїв Крут – саме 

там у 1918 році відбувся бій, 

що на довгі роки став одним із 

символів боротьби українсько-

го народу за свободу й незалеж-

ність. Їх було триста – студенти 

та гімназисти. Проти них були 

тисячі – солдати, фронтивики 

та матроси більшовицької армії. 

Нерівний бій.    

     Бій під Крутами, який на де-

кілька днів віддалив захоплення 

Києва. Втрати сягали: до 250 

юнаків, одна рота (до 30 людей) 

студентів і 10 старшин. Бойо-

вий  наказ наша молодь викона-

ла. 

     Бій під Крутами тривав 3 

дні. 29 січня було вбито остан-

нього з трьохсот крутівських 

героїв.  Місцевим селянам забо-

ронили ховати за християнсь-

ким обрядом тіла захисників 

Києва, залишивши їх на засні-

женому полі. Київ було захоп-

лено в лютому, а вже в березні 

столицю УНР було звільнено. 

   Тільки тоді почали розшуку-

вати тіла молодих людей, які 

загинули під Крутами. Вдалося 

знайти лише 30 скалічених тіл 

юнаків, більшість з яких урочи-

сто поховали у братській моги-

лі у Києві на Аскольдовому 

цвинтарі. „Стримайте ж ваші 

сльози, які котяться: ці юнаки 

поклали свої голови за визво-

лення Вітчизни, і Вітчизна збе-

реже про них вдячну пам’ять на 

віки вічні”, — сказав Президент 

УНР Михайло Грушевський під 

час поховання героїв. 

    Ця героїчна й водночас трагі-

чна подія знаменувала початок 

нової епохи національного про-

будження українців, усвідом-

лення нашого права жити на 

власній землі та святого обов’-

язку — боронити її. „Понад все 

вони любили свій коханий 

край”, — писав Павло Тичина. 

Україна пишається молодими 

Героями. Пам’ять про них, як і 

та велична слава, за яку вони 

боролися – невмируща.  

         Вічна їм слава. 



У  нашому класі 17 учнів. І 

кожен з них є цікавою особисті-

стю.  Наприклад,  Болгов Сашко 

-відмінник, Ронжин Микита - 

командир класу та гарний друг, 

Євсєєви  Олександра та Надія 

творчі, Колеснікови Дмитро та 

Олексій вміють гарно дружити,  

Манойліна Поліна дуже чуйна, 

Мустафа Назар найвідповідаль-

ніший у класі,  Охременко  На-

стя  весела,  Саблін  Вадим по-

добається всім дівчатам у  класі, 

Сорокіна Аліна -  кумедна жар-

тівниця, Тремполець Мирослава 

дуже любить тварин, Шенька-

рук Софія завжди прийде на до-

помогу,  Шуйма Євген дуже ар-

тистичний. 

Але, цього разу, ми б хотіли 

розповісти про трьох учнів на-

шого класу. Знайомтесь: 

 КОСМАН ДАНІІЛ   у  нашій 

школі на-

вчається з 

першого 

класу. Має 

гарні оцін-

ки,  дуже 

активний в 

суспільному 

житті класу, 

але найбіль-

ше його за-

хоплення – 

це кікбок-

синг та схід-

ні єдинобор-

ства. Займа-

ється в школі наставника Сербі-

на «Дракон і тигр». Даніїл має 

багато перемог.  Розкажемо  про  

деякі  з  них:   

ЗИМОВИЙ СЕЗОН- 2017 

Номінація: 

• Подтягування на турніку: ІІІ 

місце -20 раз. 

Спринт-естафета:  Із загальним  

результатом 

48,4 секунди (258 баллов)  -  пе-

реможець. 

ОСІННІЙ СЕЗОН – 2017  

В індивідуальній першості  ІІ 

місце - 1239 балов:  

 2018 рік також  приніс Даніілу  

багато  перемог  регіонального  

рівня. 

Найголовніше в Даніілі  те, що  

він уміє ставити перед собою 

мету та йти до неї, ведучи за со-

бою своїх однолітків.  В класі 

Данііл користується авторите-

том та має чудовий акторський 

талант. Правду кажуть, що тала-

новита людина  -  талановита в 

усьому. 

БОРОВСЬКИХ  ДАША -  ста-

роста класу, відмінниця. 

       

Даша теж вчиться в нашій шко-

лі з першого класу та є найакти-

внішою учасницею шкільного 

життя,  бо  має багато захоп-

лень. Бере  участь у всіх конкур-

сах, та при цьому ще й встигає 

добре вчитися. У Дар’ї є свій 

блог на каналі ютуб,   в якому 

вона робить огляд місць,  в яких 

буває з родиною.  Разом з ма-

мою виготовляє поробки,  які 

неодноразово  перемагали  в  

міських конкурсах. Кілька років 

Даша займається танцями, а з 

цього року почала займатися 

вокалом, і вже має  успіхи  в  

цій сфері. Даша виступала на 

міських святах та вокальних 

конкурсах.  І все це лише за пів-

року! Даша вірить, що якщо ти 

маєш мрію, то вона обов’язково 

здійсниться! 

КОНОПЛЬОВ ОЛЕКСАНДР  

прийшов до нашого класу зо-

всім недавно, але вже став не-

від’ємною частиною нашого ко-

лективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми навіть не знали, що з нами 

навчається хлопець, який є гор-

дістю цілого міста, бо неоднора-

зово виборював призові місця у 

міських та обласних змаганнях  

із спортивної   акробатики  та 

стрибків з акробатичної доріж-

ки. Акробатикою почав займа-

тися лише 5 років тому. У 2013 

році прийшов до Дитячої юна-

цької спортивної школи до тре-

нера Андрія Миколайовича Ли-

фаря.  Сашко   посів  два  ІІ та 

ІІІ місця в обласних змаганнях,  

а   також  має  багато перемог  у   

міських змаганнях.  Він  є учас-

ником чемпіонату України   від 

Луганської області. Представляв 

наше місто на змаганнях у Льво-

ві,  Києві,  Вінниці. 

Наш клас - то скарбниця талан-

тів, і нам ще є про кого розпові-

сти! 

Боровських Д. (5 клас), 

Денищук Ю.Ю., 

 класний керівник  5 класу  
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Цікаві особистості  п’ятого класу 



 

Проект  «Вчимося  жити   разом» 

Стр. 5 

Зробимо  життя  яскравим! 

Мовний  калейдоскоп                                         

     Протягом  січня  педагог-

організатор Загоруйко В.В.  

провела    серед   учнів  нашої  

школи тренінги  в рамках  прое-

кту “Вчимося  жити  разом”.  

Школярі  поділилися  із  нами  

своїми враженнями  від  заходів. 

    “У  6  класі  Влада  Володи-

мирівна  провела  надзвичайно  

цікавий та змістовний тренінг. 

Його  тема була проста  й  зро-

зуміла для нас: «Вчимося ухва-

лювати  рішення».  Для нас бу-

ли проведені цікаві ігри та за-

вдання,  які ми мали вирішити 

самостійно чи командою. Пра-

цювали ми також  і в групах. Це 

далося нам досить важко, але 

все ж ми впоралися. Ми дізна-

лися, що існує певний алгоритм   

ухвалення правильного рішення  

і як його  застосовувати   в жит-

ті. Ще ми дивилися цікаві відео-

ролики   й  робили з них виснов-

ки. Один ролик,  який мене най-

більше зацікавив,  був про муд-

реця.  Висновком  із  цього  ві-

део  є фраза  - «Все в наших ру-

ках».  

Хотілося б побільше та-

ких тематичних годин, де мож-

на вільно висловитися та обмі-

нятися думками“. 

Клімова  Валерія (6 клас) 

  “24 січня педагог-організатор 

Загоруйко В.В., провела в нашо-

му класі тренінг за темою 

«Цінності – основа характеру». 

Перед  нами  було  поставлене  

завдання працювати командою, 

єдиним колективом. Спілкую-

чись із однокласниками, ми діз-

налися про їх інтереси та змогли 

побачити, як вони  будуть  діяти  

в  різних ситуаціях.  

   Тема  тренінгу  є  актуальною 

на сьогодні. Адже багато людей 

просто забули,  якими якостями 

повинна володіти вихована лю-

дина. Ми розглядали  й  питання 

байдужості. Чому сучасні люди 

такі  байдужі? Як не стати од-

ним з них? Як виховувати в собі 

любов і повагу до оточуючих? 

Усі ці питання ми встигли роз-

глянути на нашому тренінгу.  

  Під  час  заходу  ми  подивили-

ся  відеоролик  про ланцюжок 

добрих вчинків. Головні герої, 

отримавши безкорисний пода-

рунок у дитинстві, згодом ста-

ють добрими й дарують добро 

іншим. Ролик надихнув нас та 

зацікавив. Ми по черзі обміню-

валися думками та життєвими 

історіями. Також ми працювали 

в групі, де вирішували ситуації 

та складали модель вихованої та 

доброї людини. Тренінг завер-

шився, як і почався,  із спільно-

го кола, де ми трималися за ру-

ки   й говорили один одному 

компліменти та добрі слова.  

   Ця година пройшла дуже ціка-

во й на «одному диханні». Хоті-

лося переглядати сюжети знову 

й знову, спілкуючись один з од-

ним. Здається, ми встановили 

ще тісніший контакт між  учня-

ми  класу та стали більш друже-

любними.”   

Сібіркіна Віра  (8 клас)  
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   У житті 

школи особ-

ливе місце 

займають 

спортивні 

змагання. Ко-

жна дитина 

мріє бути сильною  та сприт-

ною, сміливою  та впевненою в 

собі. Саме ці якості  й   вихову-

ють спортивні тренування  та   

змагання. Програма спортивних 

канікул в Лисичанській  ЗОШ 
№2 була досить насиченою. 

Протягом 14 днів зимових кані-

кул тренували   й  готували 

школярів до міських змагань  із 

настільного тенісу, міні – фут-

болу  та баскетболу. 

     11 січня 2018 року в школі 

проходили змагання з міні - фу-

тболу серед команд 5-7 класів. 

(Тренер-викладач Р.Г. Коро-

чий). Команди самовіддано бо-

ролися за перемогу в турнірі, 

але не всім це вдалося.  Кра-

щим воротарем визнано  

Шпака   Микиту  (6 клас), 

кращим нападаючим - Жуко-

ва Миколу (7 клас), а кращим 

захисником - Івахненка Ігоря 

(6 клас). 

       12 січня 2018 року відбу-

вся турнір із баскетболу 

(тренер-викладач Безсмерт-    

на Ю.С.), в якому взяли участь 

команди хлопців 6-8 класів. За 

підсумками всієї гри кращими 

гравцями стали: Дука Денис (8 

клас),  Януш Даніїл (8 клас),  

Піддубний Богдан  (7 клас). 

     При  проведенні змагань па-

нували напружені емоції в ході 

боротьби за результат. Спорти-

вний запал і бажання перемоги  

для своєї команди захоплювали 

дітей настільки, що вони не по-

мічали того, що відбувається 

навколо. Такі змагання дуже 

потрібні, особливо для учнів 

старшої школи. Діти отримали 

заряд бадьорості, масу позитив-

них емоцій, а також зміцнили 

командний дух. 

Безсмертна  Ю.С.,  

Зимові  спортивні   канікули   в   ЗОШ  №  2 

Акція  “Допоможемо   братам  нашим  меншим” 

Одразу після зимових канікул учні 2-А класу на чолі 

з класним керівником Лісовцовою Ганною Анатолії-

вною, вирішили зробити добру  справу для друзів 

наших менших  та  потурбуватися про них  у таку 

холодну пору року. Школярі разом із батьками виго-

товили готівнички й наповнили їх  смачненьким.  

 

 

 

 

Абсолютно усі родини взяли участь у цій акції.                                                

    Тепер ледве не щодня годівнички наповнюють усі учні 

школи, а пташки із радістю повертаються на територію 

нашої школи.  


