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Зробимо  життя  яскравим! 

Писанка 

Українська писан-     

                           ка,  

Як дитяча пісенька, 

Як бабусина казка,  

Як матусина ласка. 

Сяду собі скраєчку 

І розмалюю яєчко. 

Хрестик, зоря,  

                 віконце – 

І стане воно,  

                мов сонце. 
    Анатолій Камінчук 
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Учні Лисичанської шко-

ли № 2, їх батьки та 

вчителі долучилися до 

Акції ГО «Лисичанськ. 

Громада» «Великодній 

кошик для воїнів». 

Напередодні свята ми 

збирали паски, писанки, 

гігієнічні засоби та інші 

подарунки для наших 

захисників. Додали до 

подарунків листа, ма-

люнки та янголів, зроб-

лених учнями 5 класу, а 

також наші найщиріші 

побажання. Всі подарун-

ки передані волонтерам 

для подальшої передачі 

на передову.  

Випуск  №  8 

Коли приходить 

весна в Україну, пробу-

джується й воскресає 

природа, відроджується 

життя та надходять Ве-

ликодні свята, сідають 

люди у своїх оселях бі-

ля печей, свічок і бе-

руться за давнє-

предавнє ремесло - роз-

писування писанок.     

Цей  звичай писання 

писанок українцями 

знаний усіма слов'яна-

ми, румунами, греками, 

німцями, литовцями, 

латишами. 

Традиція писати 

писанки сягає своїм ко-

рінням у сиву давнину,  

коли людина була непо-

дільною з природою В 

ті часи все навколо було 

живим і вміло розмов-

ляти. Щоб вижити се-

ред могутніх стихій, по-

трібно було мати серце, 

чисте, як гірські води, а 

руку міцну, як гілля ду-

ба, а ще знати дивовиж-

ну мову Всес-

віту.         Зго-

дом виникли 

символи, не-

наче букви 

тієї чарівної 

мови. Зобра-

жуючи їх на 

стінах печер, 

посуді та одя-

зі, люди зверталися до 

сонця, вітру, води, зем-

лі. З часом ті послання 

почали писати на пта-

шиному яйці. Чому са-

ме на яйці? Мабуть,  

тому, що прадавніх лю-

дей вражала поява з не-

живого предмета нового 

життя. І так, не знаючи 

астрономії, наші предки 

перетворили кругле яй-

це в маленьку модель 

Землі та Всесвіту.  

Так виникла пи-

санка - символ нового 

життя, воскресіння Бо-

га, і відродження приро-

ди. Відтоді кожне тво-

ріння писанки, - ніби 

пробудження-перетво-

рення засніженої, заме-

рзлої землі в яскраву, 

весняну, радісну.                  
     З   інтернету 

«Великодній    кошик   для   воїнів» 

ВЕСЕЛКА  



Мешканці Гуцульщини 

переконані, що писанки захища-

ють світ від зла. За їхньою леге-

ндою, невдовзі після свого Воск-

ресіння Христос переміг дияво-

ла й закував його дванадцятьма 

залізними ланцюгами. Сталося 

це у підземеллі під Голгофою. 

Диявола було сховано за дванад-

цятьма залізними дверима, за-

мкненими на дванадцять заліз-

них замків. 

 Є у нього 12 посланців, які хо-

дять по землі й  видивляються, 

як живуть люди. Якщо їх життя 

протікає в злобі та сварках, то 

сміється чудовисько, й слабша-

ють його пута. Якщо ж чує він, 

що мир править між людьми, то 

сердиться, а ланцюги сильніше 

стискають його погане тіло. Але 

найстрашніша звістка для чудо-

виська про те, що люди на 

землі ще пишуть писанки й 

не забули цього звичаю. 

Тоді він реве, як звір, 

рветься з усіх сил і б’ється 

об скелю головою так, що 

аж вогонь креше. Від цього 

гніву  ланцюги стискають 

злісне чудовисько зі смер-

тельною силою. 

Та  не  скорився  не-

чистий.  Більш  за  все  рва-

вся  він на волю. Якось він роз-

гриз одинадцять залізних замків 

і злизав одинадцять залізних 

дверей. Залишалася лише мить, 

щоб він повалив останню, двана-

дцяту перепону, і вирвався на 

волю, щоб знищити все живе… 

Саме у цю мить, кажуть 

гуцули, задзвонили церковні 

дзвони. Люди почали вітатися 

словами «Христос воскрес!» і 

дарувати одне одному писанки. 

Тоді одразу поновилися усі пута 

на нечистому, знов постали усі 

двері та замки. Отож, сидіти там 

дияволу доведеться довіку – по-

ки люди на землі писатимуть 

писанки й вітатимуть одне одно-

го з Великоднем. 

              З  інтернету 

 

Гуцульська легенда про писанки 

“Патріотичні  смаколики” 

     19 квітня 2016 року учні 

нашої школи взяли участь у 

міському благодійному ярмарку " 

Патріотичні смаколики".  Діти  

разом  із   батьками   приготу-

вали на ярмарок смачні й дуже 

цікаві страви: пироги, тістечка, 

печиво, торти, вареники, млин-

ці, пиріжки тощо... Наш стіл 

був найкрасивіший, найяскраві-

ший, найпатріотичніший, а 

страви смачніші за інші! А  наші 

дівчата, учениці 8-Б класу,  щирі 

україночки - Волошина Валерія, 

Могілкіна Олеся та Попроцька 

Олена, які представляли нашу 

школу,  були найкращими про-

давцями,  Олеся поділилася з 

нами  своїми  враженнями: 

“Наша школа представляла Ива-

но-Франковскую область, а глав-

ным конкур-

сным блюдом была Брынза. 

Блюда для нашего стола го-

товили ученики разных кла-

ссов школы, все они были 

красивыми и вкусными. 

    На ярмарке чувствовался  

дух патриотизма, все её уча-

стники   постарались объе-

динить все области Украи-

ны в одном мероприя-

тии.  Также в блюдах при-

сутствовала украинская си-

мволика, это мотивировало 

ещё больше любить  нашу 

Украину. 

    Это были незабываемые 

впечатления. Мы попробо-

вали много вкусной еды, 

почувствовали себя в роли 

продавцов и насладились 

замечательным концертом.” 

Стр. 2 
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       14 квітня наша школа зу-

стрічала гостей. До нас приїха-

ли представники осередку 

"Молода Просвіта" з міста Тер-

нополя. Вони провели майстер-

клас з писанкарства. Напередо-

дні Великодня хлопці й дівчата 

з Тернополя розповідали про 

писанки. про те, що вони мають 

символічне значення - майже 

всі народи світу вважали, що це 

джерело життя та сонця. Тож 

малюючи писанку, не потрібно 

думати про проблеми, а навпа-

ки малювати потрібно з лю-

бов"ю та вірою у краще, а та-

кож можна загадувати бажан-

ня. 

     60  учнів  нашої школи   по-

знайомилися  із  технологією 

виготовлення писанки та самі 

мали змогу розписати писанки.   

Всім було дуже цікаво:  із вели-

ким задоволенням  учились 

правильно тримати писачок у 

руках  та із захопленням  нано-

сили на яйця візерунки воском. 

Бджолиний віск, вогонь та вода 

є обов’язковими компонентами  

при розписі яйця, вони є магіч-

ними символами та надають 

писанці велику силу оберегу. 

Виготовляючи писанки, учні 

відчули, що це клопітка праця, 

яка вимагає терпіння та зосере-

дженості. На згадку, учні взяли 

виготовлені власноруч  писанки 

додому.   

 

  Тож  вкотре  учні  нашої 

школи  доторкнулися  до ці-

лющого  джерела  народних  

традицій,   за  що  величезна  

подяка  нашим  гостям  із  Тер-

нополя. А  ми  ще  раз  переко-

налися, що  в  нас  однакові   

традиції  і   що немає ніякого  

поділу на Схід та на Захід. Бо в 

нас одна країна! Наша Україна! 

Майстер-клас  з писанкарства 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 



      29 квітня 2016 року   в  Ли-

сичанській   ЗОШ   І – ІІІ сту-

пенів № 2 пройшов  День  Ци-

вільного  Захисту.  Того дня  в  

класах  пройшли    години  спі-

лкування,  присвячені   прави-

лам поведінки   в різних  над-

звичайних  ситуаціях.   Також  

учні  відпрацювали  навички  

дій  при   евакуації.    Заверши-

вся  день  спортивними  зма-

ганнями,  під  час  яких  учні   

нашої  щколи  продемонструва-

ли  свої  вміння  бігати,  стри-

бати,    співпрацювати  в  ко-

манді.  

    Родзинкою  заходу  став   

показовий    виступ  учнів   на-

шої  школи   Степася  Івана     

(5 кл.)  та  Космана  Данила    

(3 кл.).  Нещодавно  хлопці  

взяли  участь  у Чемпіонаті  

України  з  кікбоксингу,   на  

якому  Ваня  виборов   І  місце 

й став  чемпіоном  України з 

кікбоксингу.    Школа  оплеска-

ми  вітала  Чемпіона  України.  

Всі  із  захопленням  розгляда-

ли    велику  кількість  медалей, 

яку продемонстрував  Іван.  

Але  ще  більше  всіх  вразив  

сам  вступ  спортсменів.   Ваня 

з  Данилом  показали  кілька  

прийомів,  які  були  виконані   

чітко  й  злагоджено.  Всі  мог-

ли    переконатися,   скільки  

зусиль потрібно докласти, щоб  

досягти  такої  майстерності   

та  легкості   у    виконанні.  

Тож  школярі  заслужено  наго-

родили  Ваню  й  Данила  опле-

сками.     

      Школа  вітає  своїх  чемпіо-

нів  і  бажає  їм  не  зупинятися  

на  досягнутому.    Адже  вони  

ще  раз  усім  довели,  що  якщо  

сумлінно  працювати й   щиро  

прагнути  перемоги, то можна  

досягти   будь-якої  мети.    Мо-

лодці, хлопці!!!  Чекаємо нових  

звершень. 

                    Бондаренко  Н.В. 
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ТУРНИР  ПО  ФУТБОЛУ 

      23-24  апреля на футболь-

ном  поле ЗОШ  №  30 прохо-

дили  соревнования  по  футбо-

лу  в  зачёт городской  спарта-

киады среди образовательных  

школ   сезона 2015-2016 учеб-

ного  года.  Соревнования  про-

ходили в возрастной  категории  

13-16 лет.    В  турнире  приня-

ла участие  и  команда  нашей  

школы.   В  общегородском    

зачете    наши  ребята  заняли  

9  место.  Но  самое  главное,  

что    игроки  получили  удо-

вольствие от  игры,  а после  

матча по-дружески  пожали  

друг другу  руки.  А  также   

судьями  были отмечены  чле-

ны  нашей команды.  Мильцев  

Максим  (8 – Б кл.)  признан  

лучшим  защитником  турнира.  

Курьянов  Владислав (9 – Б 

кл.) – лучший вратарь  коман-

ды, а Минкин Егор (8 – А кл.) 

– лучший  игрок нашей коман-

ды.                 Бессмертная  Ю.С.,                                                                       

 учитель  физкультуры 


