
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна  тема:   Одна єдина Соборна  Україна 

Лисичанська    ЗОШ  І—ІІІ   ступенів   №   2 

     Зробимо  життя  яскравим! 

В ДЕНЬ СОБОРНОСТІ  
ТА ЗЛУКИ 

В день Соборності та Злуки, 
З заходу на схід.  
Всі візьмемося за руки  
Бо один ми рід.  
Нащо нам ворогувати ?  
І що нам ділить? 
 Україна наша мати , 
 Тож давайте жить  
Як ведеться між братами, 

Як одна сім‘я,  
Щоб не хиріти роками  
Тож і ти,  і  я.  
Згоді підемо назустріч  
І розтане лід 
Дружно станемо пліч–о-пліч 

Проти горя й бід  
Будем в злагоді і  мирі  
Щастя будувать  
Бо у ворожнечі вирі ,  
Тільки руйнувать  
Тож візьмемося за руки 

Скажем на ввесь світ, 
В День Соборності та Злуки:  

-  Ми один нарід! 
З  інтернету 

Читайте  у   випуску: 

День  Соборності  

України 

1—2 

День  пам’яті  Героїв  

Небесної  Сотні 

3 

21 лютого  -  День  

рідної  мови 

4 

Вітаємо   переможців! 6 

Участь  у  турнірі  з бас-

кетболу 

7 

Мій   край 7 

Команда ЮІР  «Без  

гальм!» 

7 

Так  тримати!!! 8 

Візьмемось за руки , 

  друзі" 
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Випуск  №  5—6 

     22  січня  -  День 

Соборності  України  

(день Злуки) 

 Українська 

мрія - єдність, свобода 

й незалежність. Основа 

державності, якої спо-

конвіку намагалися 

позбавити цю прекрас-

ну частину земель всі 

її так звані сусіди, при-

криваючись «високи-

ми» інтересами, час від 

часу набувала цілком 

ясні обриси. Так стало-

ся й на початку 1918-

го. У цей січневий мі-

сяць була створена 

Українська Народна 

Республіка, відома як 

УНР. Більш того на 

тих територіях, які 

входили до складу ко-

лись потужної Австро-

Угорської імперії, була 

утворена ЗУНР - Захід-

ноукраїнська Народна 

Республіка. Вже до кі-

нця року, в 

грудні 1918-

го у Фастові, 

з гарячим 

бажанням 

втілити 

українську 

мрію в реа-

лії, лідерам 

цих двох 

держав вдалося підпи-

сати своєрідний поєд-

нувальний договір. 

Цей договір увійшов у 

нашу сучасну історію 

як «Акт злуки», і 22-го 

січня 1919-го року він 

був публічно оприлюд-

нений у Київській сто-

лиці на відомій Софій-

ській площі. 

Так  сталося,  

що  вже через кілька 

днів після проголо-

шення злуки Директо-

рія під тиском більшо-

виків   змушена була 

покинути Київ.   Так  

Соборна  Україна  при-

пинила  

своє  існування на по-

чатку  ХХ ст.   Але цей 

Акт дав можливість  

заявити   усьому   сві-

тові  про неподільність 

українських земель,  

єдність  і  солідарність  

українського народу. 

  Не  залиши-

лись  осторонь  від  

цього свята  й  ми.   

Учителі,   учні та їх 

батьки взяли участь  у 

святкому концерті,  

присвяченому Дню 

Соборності України,  

який  проходив у  Мі-

ському   будинку      
культури. 

Січень—лютий  2016 

ВЕСЕЛКА   



Квест-гра  до  Дня  Соборності  України 
  22.01.16 в ЦРШМ  команда нашої  

школи   "“Єдність"   взяла участь у 

міській квест-грі , присвяченій  Дню  

Соборності  України. Учасники  

змагань  отримували  цікаві  запи-

тання  та  завдання,  які  потрібно  

було  знайти  на   вулицях  нашого  

міста.    Всім  учасникам  змагання  

дуже  сподобались.  Своїми  вра-

женнями  з  нами  поділилася  Шев-

цова  Катерина: 

        «Вже  вдруге  мені по-

щастило захищати честь моєї 

школи  в змаганні «Ведун».  

Цього   разу  я була в ролі  капі-

тана команди. Наша команда 

«Єдність»  не   

посіла   призового місця,  але  

отримала чимало вражень. Нам  

дуже  сподобалися  цікаві за-

вдання та складні   ребуси, які 

ми  отримували.  Крім  того,   

організаторам змагань вдалося 

зацікавити не тільки учасників, а 

й звичайних мешканців нашого 

міста.   Було кумедно спо-

стерігати,   як невеликі 

купи школярів бігають по 

місту в ожеледицю   в на-

дії знайти відповіді на за-

питання. Тож, як на мене, 

ці   змагання виявилися   

складнішими ніж попередні. 

Адже окрім наших знань переві-

рялися  такі  навички,  як сприт-

ність,  уважність та кмітливість.  

Я сподіваюсь. що   вже цієї  вес-

ни    щось подібне   буде    про-

ведено   й  у  нашій школі.               

     Шевцова  Катерина (11 клас) 
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Лисичанськ  святкує  День  Соборності  України 

     День  Соборності  України   

для  Лисичанська  цього року 

став  визначальним.  У  місті  

пройшло  багато  заходів,  але  

хочеться  звернути  увагу   на  

деякі  з  них. 

Біля   школи   N12   1215 шко-

лярів  нашого  міста   створили   

"живий"   прапор   України. 

                     

А  ввечері  22  січня  акти-

вісти Лисичанська організува-

ли  флешмоб «Воля Єдності» .  

Діти  й  дорослі  зібралися  то-

го  дня  на  Площі  Перемоги,  

щоб  висловити  свою  грома-

дянську  позицію,  щоб  вкотре  

довести,  що  Лисичанськ – це  

Україна.   Організатори  флеш-

мобу  підготували смолоскипи,  

що символізували   волю, бо-

ротьбу, свободу та силу духу 

українського народу. Запалив-

ши їх,   на  площі  Перемоги  

утворили малий Герб України 

живим ланцюгом.  Після  того,  

патріоти  рушили  головною  

вулицею  міста  до Меморіаль-

ного комплексу «Воїнам  захи-

сникам та визволителям   Ли-

сичанська».   

 На  завершення    вечора   ли-

сичани    заспівали   Держав-

ний Гімн України.  Ось  такий  

надзвичайний  День  Соборно-

сті  України  був  у  нашому   

Лисичанську  цього  року. 



  Не  залишилася  осторонь і  наша  школа.    На-

передодні  в  класах  пройшли   виховні  заходи,  

присвячені  пам'яті   Героїв  Небесної  Сотні,  

проводилися   інформаційні  

хвилини,  хвилини  мовчан-

ня.  

20  лютого  - День  пам’яті  Героїв Небесної Сотні 

      «Небесна Сотня» — символіч-

на назва загиблих учасників акцій 

протесту на Майдані в грудні 2013 

— лютому 2014 року.   Вони стоя-

ли пліч-о-пліч,  представники різ-

них етносів, віросповідань, вихідці 

зі Сходу  й  із Заходу, Півночі й 

Півдня.  Вони говорили україн-

ською, російською та іншими мо-

вами. Їх  об’єднала  спільна  Бать-

ківщина,  спільна  Вітчизна,  їх  

об’єднала Україна, палка любов 

до неї    та героїчна боротьба за 

сповнене гідності європейське 

майбутнє нашої держави. 

   Революція Гідності або ж  

Євромайдан проходила з листо-

пада 2013 по лютий 2014. Чому 

ж днем пам’яті героїв Небесної 

Сотні стало 20 лютого? Бо саме 

у цей день силові структури 

вперше відкрито застосували 

справжню зброю проти учас-

ників революції.  Того  дня у 

Києві загинуло 67 людей, яких 

підступно вбивали, не даючи 

жодного шансу. 

    Сотня історій, сотня людських 

життів, сотня нових зірочок на 

українському небосхилі, сотня 

героїв! Ми  не маємо права  їх  

забувати! Ми повинні пам’ятати 

про цих мужніх людей, які не боя-

лись померти за Україну… 

       Саме подвиг Небесної Сотні 

надихнув сотні тисяч українців на 

боротьбу з російською 

агресією. І щонайменше чотири 

тисячі членів самооборони 

Майдану  вирушили на фронт, 

де не на життя, а на смерть бо-

ронять незалежність своєї 

країни від «сили темної, про-

клятої орди». 

       День Героїв Небесної Сотні 

- це свято мужності українсько-

го народу, це день свободи та 

рівноправ'я, день боротьби за кра-

ще майбутнє! 

        Вшановували  пам’ять   

Героїв  Небесної  сотні  й  у  

Лисичанську.  На  центральній  

площі 20 лютого  спорудили 

своєрідний майдан,  щоб  кожен  

присутній  відчув  ту атмосфе-

ру, яка панувала на  Площі Не-

залежності в Києві взимку 2013

-2014 року.  Лисичани вшанува-

ли  пам’ять Героїв, випустивши 

в небо сто  білих  повітряних 

кульок. 
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     Зробимо  життя  яскравим! 

Вшановуємо  пам’ять   Героїв  Небесної  Сотні 

Зробимо  життя  яскравим! 



О мова вкраїнська!...  

Хто любить її,  

Той любить мою Україну.  

В.М.Сосюра 

 Мова - духовний скарб нації. Це 

не просто засіб людського спіл-

кування, це те, що живе в наших 

серцях. Змалечку виховуючи в 

собі справжню людину, кожен із 

нас повинен в першу чергу ство-

рити в своїй душі світлицю, у 

якій зберігається найцінніший 

скарб - МОВА. Недарма гово-

риться, що без усякої іншої нау-

ки ще можна обійтися, а без 

знання рідної мови обійтися не 

можна. І це справді так. Людина,      

яка не хоче знати рідної мови, 

руйнує те, що повинно стати фу-

ндаментом її особистості.  

    21 ЛЮТОГО ми святкує-

мо МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІД-

НОЇ МОВИ. Цю дату визначено 

на 30-ій сесії Генеральної конфе-

ренції ЮНЕСКО в жовтні 1999 

року, яка наголосила на важли-

вій ролі мови в розвитку освіти, 

культури, для консолідації сус-

пільства, формування нації та 

зміцнення держави.  

      Міжнародний день рідної 

мови був встановлений із метою 

вшанування пам'яті загиблих 

захисників бенгальської мови в 

Республіці Бангладеш, де 21 лю-

того 1952 року з нечуваною жор-

стокістю розстріляли студентів-

демонстрантів. 

     Генеральна 

конференція 

ЮНЕСКО 

проголосила, 

що щорічно, 

починаючи з 

лютого 2000 року, відзначати-

меться Міжнародний день рідної 

мови. 

   Відзначенням цього дня 

ЮНЕСКО хотіло привернути 

світову прогресивну спільноту 

до безправного становища бага-

тьох поневолених народів, у 

яких гнобителі намагаються віді-

брати рідну мову. Проте саме 

вона є основною ознакою нації, 

бо формує національний мента-

літет, є живим свідком історії 

народу, зберігає його культурні 

здобутки, є визначальним чин-

ником життя людини й суспіль-

ства.                          З  інтернету 
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21 лютого  -  День  рідної  мови 

  Любіть рідну мову! 

 Рідне слово! 

Скільки в тобі 

чарівних звуків, 

животворного 

трепету й вог-

ню! Скільки в 

тобі материн-

ської лагідності й доброти, му-

дрості земної, закладеної ще 

славними предками! Що може 

бути дорожчим для людини, як 

рідне слово? Яка радість чекає 

кожного, хто відчув глибінь 

слова серцем і розумом, бо рід-

на мова – це духовний скарб 

кожної людини. 

Не тільки зву-

кам вчиться дитина, вивчаючи 

рідну мову, а й п’є духовне 

життя й силу рідного слова, у  

неї  формується найсвятіше по-

чуття любові до рідного краю, 

до рідної землі, до Батьківщи-

ни. 

          Мені радісно стає від то-

го, що мої діти вчаться у своїх 

віршах, оповіданнях, нарисах 

виражати почуття, думки, своє 

ставлення до дійсності. Читаю-

чи такі твори, не замислюєшся 

над правилами віршування, над 

образністю мови, а відкриваєш 

для себе дитину, яка здатна на 

відкрите почуття. 

     Відкриваєш те, що цей «ма-

ленький автор» причетний не 

тільки до того, що має в нашо-

му житті велике значення, а 

навіть до маленьких, але близь-

ких кожному серцю дрібниць. 

       Тому я завжди говорю ді-

тям:  «Пишіть! Творіть! Доро-

жіть рідним словом!  
Літвінова  В.О., вчитель  україн-

ської  мови  й  літератури 

 У  творчій майстерні  вчителя:                 Любіть  рідну  мову! 

Стр. 4 



Зробимо  життя  яскравим! 

Чому  ми  не  розмовляємо  українською?  
(Невеличке  дослідження) 

     Напередодні  Дня  рідної  мо-

ви   в  нашій  школі  було  про-

ведено  невеличке анкетування.  

Учням  було  запропоновано  

відповісти  лише  на одне  пи-

тання: «Чому  я  не  розмовляю  

українською   мовою  в  повсяк-

денному  житті?».   Відповіді  

були  різні, але  всі  їх  можна  

поділити  на  кілька  груп. 

      Перша й  найбільша  група 

(33   відповіді) свідчить про те,  

що  над  цим  питанням  мало  

хто  замислювався.  Більшість  

учнів  нашої  школи розмовля-

ють  російською  за  звичкою    

та   через те,  що  саме  так   роз-

мовляють  оточуючі.  Росій-

ською спілкуються  рідні, вчите-

лі,   друзі,  тому  всі звикли роз-

мовляти  саме  так.  Хоча  дехто  

з учнів зазначив,  що  знає  оби-

дві  мови,  і  якби  оточуючі 

спілкувалися  українською, 

то  для них  не  було  б  ве-

ликою  проблемою  перейти  

на  українську. 

       Друга  за  чисельністю  

група (10  учнів)   зазначи-

ла,  що  їм  незручно  гово-

рити українською.  Незручно  

говорити українською,  живучи  

в  Україні!  Чому  так?   

       Семеро  учнів  зазначили,  

що  в  них  не  вистачає  знань  

для  того, щоб  спілкуватися  

українською.  Цікаво,  що   де-

хто зазначив,  що  не  вистачає  

знань через  те,  що  вони  на-

вчаються  в  класах  з  росій-

ською мовою  навчання. 

    Лише   один  учень  написав,  

що  для нього  рідною  є  росій-

ська  мо-

ва,   і  

тому  він  

вважає  

її най-

кращою. 

    Та  

найбіль-

ше  мене  

порадували  відповіді  трьох  

учнів   нашої  школи, які  дуже  

хотіли  б   спілкуватися  рідною  

мовою,  щоб  підтримати  свою 

країну  І   вони пишаються  тим.  

Що  вони -  українці!   

    Ось  такі  результати  малень-

кого  дослідження в нашій  шко-

лі.  Такі  різні  відповіді  на  таке  

просте  питання. Тож  хотілося  

б звернутися  до  всіх  вас,  учні  

Лисичанської  ЗОШ № 2:   ви — 

майбутнє нашої  держави. Від  

вас  залежить те, якою  буде  на-

ша  країна.  Вчіть українську 

мову, співайте   українські  піс-

ні, читайте українські книжки. 

Вивчайте різні  мови – англій-

ську,  німецьку,  російську,  але  

пам’ятайте,  що  рідна  мова  ли-

ше  одна.  Вона  чудова,  вона 

мелодійна,  вона  багата!  Лю-

біть  нашу  мову!   Пишайтеся  

нею!  Спілкуйтеся  нею!  Любіть 

Україну, її мову, її історію, її 

людей! Зробіть нашу  державу  

сильною, самодостатньою, мир-

ною, новою.    

          Бондаренко  Н.В., вчитель 

української  мови  й  літератури 

17 лютого в   нашій   школі  прой-

шов конкурс читців творів Лесі 

Українки в межах I Всеукраїнсько-

го конкурсу учнівської та студент-

ської творчості  «Змагаймося за 

нове життя», присвяченого Лесі 

Українці. У конкурсі взяли участь 

учні 1-4 класів. Під час заходу уч-

ні читали вірші поетеси, ділилися 

своїми враженнями від творів. Всі 

учасники показали чудові резуль-

тати. Переможці  взяли  участь у 

міському етапі конкурсу.  

Поетична мова — це найприродніша мова... 
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В і т а є м о   переможців! 
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Наприкінці  2015 року,  як  зав-

жди, було підведено    підсумки  

І семестру 2015 року.   Учні  на-

шої  школи брали  участь  у  

шкільних та  міських  олімпіа-

дах,  різноманітних  конкурсах.  

Тож  на  підсумковій  лінійці 

учні  та  вчителі  за  свої  досяг-

нення   були   нагороджені  гра-

мотами.  Вітаємо  всіх!  Бажає-

мо    наснаги  та  подальших  

творчих  успіхів! 

29  февраля 2016  года  на  

общешкольной  линейке  были  

подведены  итоги  участия  уче-

ников 5 – 9 классов в Междуна-

родном  природоведческом  

конкурсе «Колосок  осенний 

– 2015».  Конкурс  проходил  

под  эгидой  Министерства  

образования  и  науки  Украи-

ны и Львовского  института  

образования.   

В  данном  конкурсе  

от  нашей  школы  приняли  

участие  18 человек. И  вот – 

долгожданные  результаты.  

  Серебряными  серти-

фикатами  за   участие  в 

«Колоске – 2015» были  отмече-

ны  работы  Косман  Анны, Ор-

зула Дмитрия (5 класс), Дуки 

Дениса, Семеновой Анастасии, 

Цыганковой  Елизаветы  (6 

класс). 

 Остальные  13 участни-

ков  были  награждены  серти-

фикатами,  подтверждающими  

участие   в  этом  Междуна-

родном  конкурсе. 

 Поздравляем  всех  с  

замечательными  результатами  

и  приглашаем  принять уча-

стие  в весеннем  конкурсе  

«Колосок – 2016». 
Пархоменко И.В., учитель географии 

«Колосок  осенний—2015» 

28 лютого відбувся  міський  науко-

во-популярний   конкурс  з  моделю-

вання.  Участь  у ньому  взяли  учні  

нашої  школи  Лисаков Денис  та 

Сагадієв Ярослав ( 9 - А  кл.).  Де-

нис  поділився  з  нами  враження-

ми  від  конкурсу: «Ми  з Яросла-

вом  змоделювали  гвинтокрил  

«Мі – 84», з  яким  і  поїхали  на  

змагання.   Нам  довелося  почи-

нати  свій  ви-

ступ  першими.  Ми  розповіли  

історію нашого  гвинтокрилу,  

розповіли,  як  саме  ми  працю-

вали  над  ним.  Далі  ми  лише  

спостерігали  за  тим,  як  висту-

пали  інші  учасники.  Роботи  

були  дійсно  гарні,  а  виступи  

цікавими й веселими.  Особливо  

нас вразила  гідравлічна  маши-

на.  Врешті-решт  саме  її вина-

хідник  і  посів  І місце.    На  

жаль, наша  робота  не зайняла  

призового місця,  але  ми  поба-

чили,  які  мають  бути  роботи.  

І  тепер  знаємо,  до чого  нам  

потрібно  прагнути.  А  ще  я  

впевнений, що  не  треба  засму-

чуватися.  Потрібно  шукати  

варіанти,  пробувати нове – і  

тоді  все  вийде!!!» 
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Зробимо  життя  яскравим! 

Участь  у  турнірі  з баскетболу 
Цього   року  збірна команда  

нашої  школи  взяла участь у 

міських змаганнях  із баскетбо-

лу. Ми  поспілкувалися  з Міль-

цевим  Максимом (8 – Б кл.),  

який     виступав   у  складі   

шкільної   збірної:  «Ми змагали-

ся з командами різних шкіл, 

найважчою грою,  на  мій  по-

гляд,  була гра проти команди 

школи № 30.. На жаль, ми не 

виграли змагання, але проявили 

всі свої здібності та майстер-

ність у грі. Учні цієї школи були 

старші  за  нас,  вони мали біль-

ше досвіду, але все одно ми змо-

гли довести, що ми може-

мо протистояти їм.   Тож  

ми  будемо  тренуватися  

ще  краще  й  наступного  

року   неодмінно здобу-

демо перемогу». 

 Бажаємо  нашим  

спортсменам,  щоб  їх  

мрія  неодмінно здійсни-

лася.  Адже  все  у  ваших  

руках.  Вірте в себе й не здавай-

теся. А  Володимир Павлович 

вам у тому  допоможе. 

В лютому  шкільна  ко-

манда   ЮІР   у міському КВК 

Юних Інспекторів дорожнього 

руху посіла почесне ІІІ місце.   

До  складу  команди  входили   

учні  8-А та 8-Б 

класів.  Своїми вра-

женнями  з  нами  

поділилася  учасни-

ця  команди  Поп-

роцька  Олена (8 – 

Б кл.):  «Мені  ду-

же  сподобалася    

брати  участь  у  

цьому  міському  

заході.  Готуючись  

до  виступу  та    

спостерігаючи  за  виступами  

інших  команд,   ми  ще  раз  

повторили  правила  дорожньо-

го  руху .  І  нехай  ми  посіли  

лише  ІІІ  місце,  але  я  думаю, 

ми  гідно  виступили  за  честь  

своєї  школи.  Сподіваюся,  що  

й  у  майбутньому  ми  будемо  

прагнути    стати  тільки  пере-

можцями. 

Окремо  хочу  висловити  

подяку завучу школи  

з НВР Азаровій С.М.  

та педагогу-організа-

тору Поварчук В.С.  

за  те,  що  вони   по-

вірили  в  нас  і дали    

можливість  показа-

ти  свої  вміння  та  

здібності.». 

Залишилося  додати,  

що  виступ  команди 

ЮІР змогли  побачи-

ти  та  оцінити  також   учні  

1-7  класів  нашої  школи.   

Школярі  ще  раз  згадали  пра-

вила  дорожнього  руху й пора-

діли    чудовому  виступу  ко-

манди. 

 Команда ЮІР  «Без  гальм!»  

 

 

Месечко  Михайло 

 (5 клас) 

 

Мій край! 

 
Мій край, Лисиче над Дінцем,  

З його крутими берегами. 

Із рідним батьківським 

вікном, 

Що силу нам дає й розраду. 

 

Як не любити цю красу? 

ЇЇ не передать словами. 

Як дивну вранішню росу 

не можна передать віршами. 

 

Люблю тебе, мій рідний край! 

Люблю тебе я щиро, ніжно. 

Лисиче! Ти мені наснаги дай, 

Бо в серці ти моїм навічно.  

 



      Вітаємо Пономарьова Святослава, учня 3 

класу із зайнятим І місцем у міській виставці-

конкурсі з початкового технічного моделювання в 

номінації «Моделі різних машин і механізмів» з ро-

ботою "Залізний вовк" та Подкову Лану, ученицю 3 

класу із зайнятим ІІІ місцем у номінації 

«Моделювання та паперопластика» з роботою 

«Чудовий замок».  Виставка пройшла з 1 по 15 лю-

того на базі Лисичанського центру науково - техніч-

ної творчості учнівської молоді. Молодці! Бажаємо 

подальших творчих 

успіхів!. Роботи можна 

подивитись на виставці у 

Міському краєзнавчому 

музеї. Роботи Святослава 

та Лани візьмуть участь в 

обласному етапі конкурсу 

з початкового технічного 

моделювання. 

  Молодці!  Так тримати! 
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Так  тримати!!! 

   27 лютого 2016 року учні 1-11 

класів, їх батьки та педагогічний 

колектив школи взяли участь у 

міському заході "Візьмемось за 

руки, друзі", який пройшов при 

міському Палаці Культури міста 

Лисичанська. Захід став завер-

шальним етапом в реалізації про-

екту "Сприяння стабілізації гро-

мад на Донбасі", який підтримува-

вся урядом Японії. Дякуємо всім 

за співпрацю! 

«ВІЗЬМЕМОСЬ ЗА РУКИ ,  ДРУЗІ" 


