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     Зробимо  життя  яскравим! 

Третій місяць зветься лютий,  

 А лютує він тому,  

 Що на світі довго бути  

 Не доводиться йому.  

 Хоче лютий, щоб на світі  

 Панувала вік зима.  

 Та поволі сонце гріти  

 Починає крадькома. 

 Довші дні, коротші ночі.  

Гульк — уже й струмок тече!  

Лютий враз як зарегоче,  

 Знов морозом припече.  
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Читайте  у  випуску: 

20 лютого уся українська гро-

мада вшановує пам’ять Героїв Не-

бесної Сотні.  День  відзначається  

щорічно  20 лютого згідно з Указом 

Президента від 11 лютого 2015 року 

«Про  вшанування  подвигу  учас-

ників  Революції Гідності  та  увіч-

нення  пам’яті  Героїв  Небесної  

Сотні». 

Саме в ці дні чотири роки тому, 

під час Революції Гідності, проти-

стояння між українським народом і 

тодішнім режимом сягнуло свого 

піку. 20 лютого 2014  загинуло  най-

більше  активістів  Майдану. Насту-

пного дня,  21 лютого 2014 року,  

офіційна влада України юридично 

визнала жертвами загиблих мітин-

гувальників Майдану. Цього ж дня 

на Майдані відбулося  прощання  із  

загиблими  повстанцями,  яких  в 

жалобних промовах назвали 

«Небесною сотнею», а під час 

прощання з загиблими лунала 

жалобна пісня «Плине ка-

ча...», яка стала українським 

народним реквіємом. 

Сумний список Небесної 

Сотні відкрився 22 січня 2014 

року, коли від вогнепальних 

поранень під час сутичок у 

центрі столиці загинули акти-

вісти Майдану Сергій Нігоян 

та Михайло Жизневський. Того ж 

дня в лісі під Києвом було знайдено 

тіло зі слідами тортур активіста 

Юрія Вербицького. До 18 лютого 

2014 року вже налічувалось 9 загиб-

лих. З 18 по 20 лютого на Майдані 

загинуло  найбільше  людей  – 78 

осіб,  після  20 лютого – ще 20. 

Окрім українців, жертвами режиму 

Януковича стали білоруси, вірмени 

та грузини. Усі вони увійшли до 

меморіалу борців за українську Не-

залежність – до Небесної Сотні. 

104 Героям Небесної Сотні Пре-

зидент України Петро Порошенко 

посмертно присвоїв звання Героїв 

України, а троє іноземців - громадя-

нин Білорусі Михайло Жизнев-

ський, Грузії – Зураб Хурція і Да-

вид Кіпіані, посмертно нагороджені 

орденами Героїв Небесної Сотні. 

Україна заплатила надто високу 

ціну за звільнення від диктатури й 

свій цивілізаційний вибір – бути 

частиною Європи. 

Не стала осторонь цієї події   

і наша школа.   19 лютого  відбула-

ся  тематична   лінійка,  під час якої  

учні   згадали  події, які  відбували-

ся  в  Україні взимку 2014  та  вша-

нували  пам’ять  загиблих  хвили-

ною  мовчання. 

День  пам’яті  Героїв  Небесної  Сотні 



      Світле, чисте небо над головою. 

Повноцінне життя. Повна впевне-

ність у завтрашньому дні. Безтур-

ботне й  щасливе дитинство. Спо-

кійна й гідна старість. Що ще по-

трібно людині? Але,  на жаль, у 

нашому житті не все так просто. 

     Війна… Це завжди  втрати, біль,  

страждання…  Наша  Батьківщина 

пройшла через велику кількість 

воєн. Наші воїни  були й завжди 

будуть гордістю своєї країни. Вони 

– неповторний приклад для майбу-

тніх поколінь, і обов’язок кожного 

з нас – бути гідним подвигу захис-

ників своєї Батьківщини. 

    У  80-і роки минулого століття 

під час  війни   в Афганістані  ві-

сімнадцятирічні хлопці показали 

приклад найвищої мужності  та  

героїзму.  Демонструючи зразки 

мужності,  жоден з них не думав 

про почесті та нагороди. Вони віри-

ли, що займаються потрібною спра-

вою – допомагають простому наро-

ду Афганістану відстояти своє пра-

во на краще життя. 

     Десять років тривала війна в 

Афганістані. Все далі й далі відхо-

дять від нас ці події. Минуло бага-

то  років з її початку, але все ж ця 

сторінка  історії  нашої  країни не 

може бути викреслена  й  забута. 

Звичайно ж, ми повинні знати   та  

пам’ятати про ці події.  

     Час, як відомо не стоїть на місці, 

але для тих, хто втратив  найдорож-

че – дітей, рідних, – він ніби зупи-

нився.  Назавжди. Навіки. Ми му-

симо жити й пам’ятати про тих, хто 

«вже не прийде ніколи». Не дивля-

чись ні на що, вони чесно викону-

вали свій громадянський обов’язок, 

залишалися вірними присязі до кін-

ця.  

     Вони є яскравим прикладом для 

наслідування молодому поколінню, 

взірцем служіння народу та держа-

ві в наші дні. Адже  афганці,  коли 

на Сході виникла загроза суверені-

тету нашої Батьківщини, одними із 

перших мобілізувалися до лав 

Збройних Сил України.   Вони  

вчили своїх  побратимів бойовій 

справі, бо ще з Афганістану зна-

ють, що саме  в бою рятує життя  і   

що добре навчений воїн стає менш 

вразливим для ворога.  Сьогодні 

“афганський” досвід неабияк допо-

магає побратимам у повсякденних 

військових буднях.  

    У зоні проведення військового  

протистояння на сході України за-

гинули 74 ветерани військових дій 

в Афганістані… 

Пам’ятаймо   про  це!  Шануймо  

справжню  мужність  та  героїзм  

наших  воїнів. 

Пастушенко Вероніка , 8 кл  
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Про  війну  в  Афганістані 
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День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів 
24 роки тому, 15 лютого 1989 

року, остання колона радянських 

військ була виведена з  Афганіста-

ну.  Таким чином закінчилась 

більш ніж дев`ятирічна військова 

інтервенція Радянського Союзу в 

сусідню державу, в якій і сьогодні 

ще тривають збройні  заворушення. 

Захищати  революцію  у  

«братській» країні 1979 року були 

направлені понад 150 тисяч україн-

ців.  Більше трьох тисяч з них заги-

нули під час цієї війни, сім тисяч 

повернулися в Україну інвалідами, 

близько 2 тисяч вважаються поло-

неними та без вісті зниклими. Уже  

вдома, від ран, хвороб і самогубств 

померли більше 4 тисяч україн-

ських «афганців». 

Всього, з 1979 року в Афганіс-

тані загинуло понад 14 ти-

сяч радянських солдат, біль

-ше 30 тисяч з них були по-

ранені; з афганського боку 

втрати були ще жахливі-

ші — біля 1.5 мільйона за-

гиблих і майже 5 мільйонів 

біженців, що знайшли при-

тулок у сусідніх Пакистані 

та Ірані. 

Ця війна зламала життя 

багатьом молодим хлопцям. Незва-

жаючи ні на що, вони чесно вико-

нували свій громадянський 

обов’язок, залишалися вірними 

присязі до кінця.  В цей день ми 

поділяємо весь біль втрати з тими, 

хто втратив на цій війні своїх 

близьких і віддаємо шану всім 

учасникам тих подій. 

В Україні цей день офіційно від-

значається відповідно до Указу 

Президента України № 180/2004 

від 11 лютого 2004 року і має назву 

«День вшанування учасників бойо-

вих дій на території ін-

ших держав». 

З  інтернету 



Квест-гра «Мовограй» 

Усім   відомо,  що  

21  лютого  - це  

День  рідної  мови.    

Ми  вирішили  цей  

день  провести  

цікаво  та  з  кори-

стю, але  найголовніше завдання  

було провести  цей  день  незви-

чайно,  так,  щоб  він  запам’ятався  

надовго.  Тож  ми  провели  квест-

гру    «Мовограй».  

Відкрили   захід   учні   7  кла-

су, прочитавши  вірші  про рідну  

мову.  Після  того,  отримавши  

завдання  від  учителя  української  

мови  Наталії  Вадимівни,  всі  роз-

біглися  по  різних  станціях  їх ви-

конувати.   Участь  у  грі  взяли  

учні   5 – 10 класів.  Вони   шукали 

кодові слова.  Щоб  їх  отримати,  

потрібно було відповісти на питан-

ня з української мови та літератури 

на станції «Ерудит», упізнати сло-

во за його значеннями на станції 

«Словниковій»,  відновити фразео-

логізми на станції  «Латки на фра-

зеологізми»,  розгадати загадки на 

станції «Мовні  цікавинки»,  від-

творити вірш на станції 

«Поетичній» та проспівати україн-

ську народну пісню на станції 

«Співоча». Зібравши всі кодові 

слова, слід було із них придумати 

власний твір  на  станції  «Творча».   

Це були есе, оповідання й навіть 

вірші.  

Усі класи чудово впоралися із 

завданнями, показали свої знан-

ня, кмітливість, вміння знахо-

дити правильні рішення й умін-

ня працювати в команді.  За  

рішенням  журі  І  місце  посіли  

учні  10  класу,  ІІ  місце – учні  

9 класу,  а  ІІІ -  8 класу.  Крім  

того,  було  відзначено  6 клас,  

учні  якого  склали  із  кодовими  

словами  аж  2  вірші.   

Захід  усім  нам  дуже  сподобав-

ся,  бо  головне  не  перемога,  а  

участь.  Ми  цікаво  провели час,  

згадали  багато з  того,  що  зна-

ли,    й  дізналися  багато  нового 

про  нашу  рідну  українську  мо-

ву.  Тож   учні школи   вкотре  

довели, що мова – то є скарб, 

який необхідно берегти й розви-

вати.  

Дбаймо про неї! 

Косман  Ганна  (7 клас)  

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

Мовний  калейдоскоп                                         



19 лютого в 

Центрі по-

зашкільної 

роботи зі 

школярами 

та молоддю 

пройшов 

міський етап Клубу веселих та 

кмітливих юних інспекторів ру-

ху (КВК ЮІР). Команди з різ-

них шкіл міста показали свої 

знання з безпеки дорожнього 

руху в цікавій та дотепній фор-

мі. Наша школа, звичайно, не 

оминула цього конкурсу.  Оби-

рати до загону учнів  досить 

важко, адже бажаючих було ба-

гато, тому довелося обирати 

кращих з найкращих, ними ви-

явилися: Дука Денис (8 кл.), Па-

стушенко Вероніка (8 кл.), Бар-

самян Ані (8 кл.), Сібіркіна Віра 

(8 кл.), Семенова Анастасія      

(8 кл.), Ямпольська Наталія      

(8 кл.), Бєлогурова Карина        

(8 кл.),  Богданов Михайло       

(8 кл.), Косман Ганна (7 кл.), 

Воробйов Ростислав (7 кл.), 

Олійник Дар’я (7 кл.), Жуков 

Микола (7 кл.), Тарасова Марія 

(7 кл.), Фомичова Аліна (7 кл.), 

Столяренко Анастасія (7 кл.). 

Усі  учні команди  пропонували 

свої ідеї та всіляко підтримува-

ли один одного, як на репетиці-

ях, за лашту-

нками, так і на сцені. 

За що я особисто ви-

словлюю їм подяку!  

Перед нами були 

два завдання – приго-

тувати  «Привітання» 

та «Домашнє завдан-

ня» під девізом «Рух 

дозволено». Свої 

знання ми намагала-

ся якомога краще по-

казати на сцені, про-

явити всі свої здібно-

сті та в гумористичній формі 

викласти всю важливу інформа-

цію, яку потрібно знати на доро-

зі. Виступ супроводжувався су-

часною му-

зикою та 

ритмічними 

рухами, що 

додало яск-

равості на-

шому ви-

ступу. Ми 

довго про-

думували 

кожну дріб-

ницю у на-

шому ви-

ступі - команда  ретельно готу-

валася до змагання й серйозно 

була налаштована на перемогу.  

Команда ЗОШ № 2 «На зеле-

ний» посіла почесне ІІІ місце, 

отримала грамоту та подяку від 

патрульної служби міста. Потрі-

бно зазначити, що залучення 

широкого кола школярів до уча-

сті в подібних заходах, допома-

гає запобігти дорожньо-

транспортного травматизму, 

прищеплює дітям повагу до 

професії працівника поліції. Зві-

сно, цей конкурс зміцнив наших 

активістів,  додав їм впевненості 

у своїх силах. 

P.S. Живемо за правилами!  

Педагог-організатор 

 Загоруйко В.В.  
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Виступ  команди  КВК   "На     зелений"  



 

День  Святого Валентина  

Стр. 5 

Зробимо  життя  яскравим! 

Мовний  калейдоскоп                                         

     Кохання  - це прекрасне по-

чуття, яке віками оспівували 

поети й музиканти, художники 

та письменники, тому що любов 

пов'язує все живе на Землі, до-

помагає  пережити  важкі  хви-

лини,  наповнює  наше життя 

змістом. Кохання  – це почуття,  

що творить дива, робить люди-

ну сильною, чистою, шляхет-

ною! Почуття закоханості зму-

шує горіти серця відвагою, роз-

квітати чарівною квіткою, вимо-

вляти прекрасні слова. 

     День  Святого Валентина – 

це свято всіх закоханих, день, 

коли ми відкриваємо свої серця, 

вимовляємо слова любові й че-

каємо  на  диво. Саме в цей 

день, 14 лютого, учителі англій-

ської мови Граневська К. М., 

Козаревська Г. А., Логушкі-    

на Л. В. провели в школі поза-

класний захід, присвячений  

цьому  святу. Актова зала  була  

прикрашена кульками, валенти-

нками, звучала  прекрасна музи-

ка. Ведучі  англійською мовою 

привітали присутніх, а потім  

розповіли про історію свята. 

     У святі брали участь  учні 2 – 

10 класів, вони  приготували 

різні номери  англійською мо-

вою. Під час свята був пока-

заний відеофільм, в 

якому вчителі та учні 

школи висловили своє 

ставлення до Дня Свя-

того  Валентина,  гово-

рили про те, що таке 

кохання, яке місце воно 

займає в їх житті. Захід 

дуже сподобався учням і вчите-

лям,  став справжнім святом ан-

глійської мови в школі. Такі за-

ходи дозволяють розширити 

знання учнів про традиції та 

звичаї в англомовних країнах,   

удосконалювати навички аудію-

вання, читання та говоріння,  

підвищити рівень мотивації до 

вивчення англійської мови. 

Бармасян Сона, (10 клас) 
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Вже час настав зимі від сонечка 

тікати, 

Тому спішить вона із нами      

попрощатись, 

Веселе свято, для зими останнє - 

Це Масляна, яку вона дарує на 

прощання! 

16 лютого  Масляна завітала  й 

до школи № 2 м.Лисичанська.   

      Розпочалося свято  урочис-

тими словами ведучих Азарової 

Світлани Миколаївни та За-

горуйко Влади Володимирі-

вни, потім  директор школи 

Котова Зінаїда Михайлівна 

привітала всіх учасників та 

гостей. Веселою, різномані-

тною  та  цікавою виявилася 

концертна програма свята, у 

якій взяли участь учні 4-Б 

класу з піснею «Масляна»,   

учні 3-А класу  продемо-

нстрували  веселий танок 

із  цукеркою, маленькі 

першокласники розповіли 

вірші та заспівали пісню, 

дівчата  8 класу  теж по-

радували  всіх танком.  

Незабутніми залишились 

і конкурси для малечі: 

струмочок, перетягуван-

ня канату, хороводи  та 

ігри з м’ячем. 

      А для учнів 5-10 

класів вчителі фізич-

ної культури приготу-

вали цікаві змагання 

між командами  Вес-

ни й  Зими. Символіч-

но,  що  перемогу 

отримала   команда 

Весни. 

Після  свята  всіх при-

сутніх запросили на яр-

марок,   де учні,  свят-

ково прикрасивши сто-

ли,  пропонували свої 

кулінарні вироби: мли-

нці з сиром, фруктами, 

різноманітне печиво, 

чай та багато  інших  смако-

ликів.   

На завершення свята тради-

ційно спалили опудало Зи-

ми.  Тож    тепер чекаємо  

швидкого  приходу  Весни  

з  її  теплом,  сонцем і буй-

ною зеленню.    

               Гриценко Г.О.,                                                                                 

кл. керівник 4-А кл. 

Масляна,   Масляна,  яка  ти  мила…  


