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  Шановні вчителі! 

Щиро вітаємо Вас із професій-

ним святом! Висловлюємо Вам 

сердечну вдячність за невтомну 

працю, за великий талант і по-

кликання сіяти мудрість і знан-

ня, за любов до дітей і рідного 

краю. 

     Ваші серця завжди наповнені 

співчуттям, добротою і милою 

приємністю. 

     Цими чудовими якостями Ви 

щедро ділитесь із дітьми. Вам 

вірять, Вас люблять і шанують. 

        Бажаємо Вам, дороги вчи-

телі, відчуття повноти й непо-

вторності життя, здоров’я, 

невичерпних творчих сил, на-

тхнення, щастя й довгої люд-

ської пам’яті. 

       Хай завжди щедрою на схо-

ди буде освітянська нива, а в 

усіх Ваших починаннях будуть 

супутниками успіх і удача! 

ВЕСЕЛКА  

Стоять жоржини мокрі-
мокрі. 

Сплять діамантові жуки. 
Під грушею у дикій моркві 

до ранку ходять їжаки. 

Ліна  Костенко 

     Всеукраїнський радіодиктант націо-

нальної єдності  – це унікальна подія, 

яка відбувається на Українському ра-

діо до Дня української писемності та 

мови,  що відзначається 9 листопада.  

Українське радіо започаткувало акцію 

ще 2000-го. Відтоді щороку слухачі 

можуть взяти участь у написанні та 

з’ясувати, наскільки добре знають мо-

ву.    

        Радіодиктант - це насправді не про 

грамотність, а про єднання. Про фанта-

стичний час, проведений разом із дру-

зями. Тому що диктант можна писати 

самому, але краще - запросити друзів. 

  Диктант  національної  єдності  

буде проведений   9 листопада  й  у  

нашій  школі також.  Участь у ньо-

му  можуть  взяти  всі,  хто бажає. 

 

 

Наш  анонс:  Диктант  національної  єдності— 9 листопада 



Мої враження від дня самоврядування ... 
Традиційно  напередодні  Дня  

Учителя  в  Лисичанській 

ЗОШ № 2  пройшов  День  

самоврядування.  Лише  на  один  день 

учителі та  учні  старших  класів  

помінялися  місцями,  але  вражень  

залишилося  МОРЕ...  Учениці 9  кла-

су  Чебирова  Юля  та  Чебирова  Інна  

поділилися  своїми  думками  із  нами. 

  

День  самоврядування – 

це дуже важливий і відпо-

відальний день. Цього  дня  учні 

стають учителями   й  передають 

свої знання маленьким школя-

рам.  Зранку  я дуже хвилювала-

ся й  відчувала відповідальність  

за кожне своє слово. Я  відчула, 

що  значить    бути вчителем,  

адже   треба знайти підхід  до 

кожної  дитини,   всіх  вислуха-

ти,   кожному допомогти. Вчи-

тель  бере  участь у становленні 

дитини як особистості... Після 

проведення останнього четверто-

го уроку я  була  втомлена, але  

зрозуміла,   як важко нашим вчи-

телям. Вони проводять 8 уроків – 

у два рази більше! Після прове-

дення цього свята я ще більше 

стала шанувати  наших  вчите-

лів.                                    
Чебирова Інна ( 9 клас) 
 

Мені дуже сподобався 

день самоврядування. Я 

була в  ролі вчителя  пер-

ший раз. День самовря-

дування – це важливий 

день, який вчить учнів 

бути вчителями   й  пере-

давати свої знання меншим шко-

лярам. Спочатку, я  думала, що  

в  мене  не  вийде,   

дуже   хвилювалася,  а 

потім все  пройшло  

добре. Я відчувала се-

бе відповідальною  за 

кожну  дитину.     Я 

була вчителем   у  2-Б   

класі,   діти були вихо-

вані й  дисципліновані. 

Всі хотіли   

відповіда-

ти  біля  

дошки. 

Мені спо-

добалась 

поведінка 

цих дітей.  

Я  зрозу-

міла,   що   

вчителем   

бути важ-

ко.  Вчитель – це професія дуже 

відповідальна, але водночас і ці-

кава. Після проведення дня само-

врядування, я замислилась  про  

те, що   я теж можу стати вчите-

лем. Треба  вчитися   передавати   

дітям матеріал так, щоб вони мо-

гли зрозуміти його. 
    Чебирова Юлія   (9  клас)  

 

                                 І знову зустріч… 

Стр. 2 
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Напередодні Між-

народного Дня 

ветеранів та лю-

дей похилого віку, 

Дня працівників 

освіти в ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 щиро зустрічали 

гостей-ветеранів педагогічної 

праці міста Лисичанська. Зу-

стріч розпочалася з яскравого 

привітання  - флешмобу «Ми 

єдині», яке продовжив святко-

вий концерт дитячої організації 

«Хвиля». 

Особливо приємним було 

привітання першокласників. Ні-

кого не залишили байдужим ви-

ступи кращих учнівських  тан-

цювальних колективів та вока-

льних груп. Діти подарували го-

стям квіти від депутата міської 

ради Карауланова Д.Б. 

Чудовим продовженням були 

виступи художніх колективів  

міського Палацу культури. Заве-

ршилась тепла зустріч пирогами 

та запашним чаєм. Солодощі 

подарувала директор кондитер-

ського цеху «Кураж» Арусханян 

Н.Л. 
    Азарова  С.М., заступник 

                 директора з  НВР 



  

 

 

 

 

 

 .  

 

         Четвертий рік іде в нашій 

країні війна. Четвертий рік ги-

нуть на нашій землі найкращі 

сини України. Напередодні Дня 

Захисника України ми вітаємо 

тих, хто стоїть на захисті на-

шої країни, і згадуємо тих, 

хто віддав за неї найдорожче 

–  своє життя.  

      13 жовтня в нашій  школі 

відбулася зустріч із волонте-

рами, рідними загиблих захи-

сників нашої Батьківщини, 

які приїхали до нас із м. Тер-

нополя. Захід був присвяче-

ний пам’яті Віктора Гурняка, 

фотокореспондента, волонтера, 

добровольця, який загинув 19 

жовтня 2014 року біля с. Сміле 

на Луганщині. Батько Вікто-

ра Петро  Гурняк, виступаючи 

перед учнями, зазначив, що 

Україна єдина, неподільна, і як 

би нас не намагалися розділити, 

ми залишимося одним народом, 

він закликав учнів бути патріо-

тами своєї країни й не забувати, 

якою ціною ми відстоюємо 

свою незалежність. 

      Під час заходу також висту-

пила Світлана Пугач, сестра 

майора Віталія Куриловича, 

який загинув разом із гене-

рал-майором Кульчицьким у 

вертольоті, який був збитий 

проросійськими терориста-

ми неподалік  гори  Карачун      

поблизу м. Слов'янська..  

      Не залишив нікого бай-

дужим і вірш Наді  Німець, 

присвячений коханому На-

зарію, який загинув під час 

цієї неоголошеної війни.                     

     Дякуємо усім нашим захис-

никам, волонтерам, усім тим, 

кому не байдужа доля нашої 

держави, хто робить усе, щоб 

наша Україна була вільною та 

незалежною. 

      Вітаємо із святом! Нехай 

закінчиться ця війна, нехай усі 

наші захисники повернуться 

додому живими.  

      Пам’ятаймо  та  цінуймо 

тих, хто віддав життя за свою 

Батьківщину!!!  

                               Бондаренко  Н.В.,   

вчитель укр. мови  й літератури 

 

 “Мені більше всього хочеться віри-

ти,  

що ми пам’ятатимемо подвиг всіх, 

хто віддав своє життя за нас з ва-

ми… 

Боляче, але не можна зупинятися.  

Запитай себе, а що ти зробив для 

перемоги? 

Ворог не тільки зовнішній, але і вну-

трішній.  

Вбий його в собі, і це буде помста за 

їх смерть” 

Віктор Гурняк (12 жовтня 2014) 

18 жовтня 2017 р. учні 7-8 класів 

Лисичанської ЗОШ № 2 відвідали 

фотовиставку "Від Майдану до 

війни", яка проходила в краєзнав-

чому музеї м. Лисичанська. Авто-

ром робіт є Віктор Гурняк, фотоко-

респондет, волонтер, доброволець 

батальону "Айдар",    який загинув 

19.10.2014 року, намагаючись вря-

тувати поранених побратимів біля 

с. Сміле на Луганщині.  

    Під  час екскурсії  школярі  по-

дивилися фільм  про  В. Гурняка,  

побачили  зроблені ним  світлини.  

Світлини,  які  розповідають  ПРА-

ВДУ  про  події 2013-2014 років. 

Адже Віктор був прикладом того, 

як потрібно любити свою Батьків-

щину. Він завжди був там, де вирі-

шувалася доля країни:  був на 

Майдані, був у Криму, коли там 

з'явилися "зелені чоловічки". Коли 

почалася війна на Донбасі, став 

спочатку  волонтером, а потім доб-

ровольцем батальйону “Айдар”. І 

всюди з ним була його фотокаме-

ра. Тож  і  тепер, після загибелі, 

він розповідає ПРАВДУ про ті  

події.                           

      Бондаренко  Н.В.,   вчитель  

укр. мови  й літератури 
Стр. 3 

    Фотовиставка  В. Гурняка 

Зробимо  життя  яскравим! 

 14 жовтня—День  Захисника України 



Тиждень початкової школи  
     У школі № 2  стало вже доб-

рою традицією проводити пре-

дметні тижні. Так  для учнів 

початкової ланки  вчителі   ор-

ганізували Тиждень початко-

вих класів, який пройшов з 9 

по 13 жовтня. У цей період ка-

бінети початкової школи були 

схожі на вулики,  де плідно та 

згуртовано працювали вчителі 

та  учні. Робота під час Тижня 

була спланована так, щоб за-

ходи охоплювали різні сфери 

діяльності вчителів та учнів, 

були цікавими, корисними, 

сприяли інтелектуальному та 

творчому розвитку дітей. 

      З першого дня молодші 

школярі занурилися в круго-

верть подій. Розпочався Тиж-

день предметними олімпіада-

ми з української  

та  російської мо-

ви,  математики. 

Цей унікальний 

марафон мав на 

меті визначити 

найкращих знав-

ців з основних 

предметів.  

     Родзинкою ти-

жня стало прове-

дення виховного 

заходу «Коза-

цькому роду нема 

переводу», учас-

никами  якого 

стали всі учні по-

чаткової школи. 

У святково приб-

раній залі,  де 

прохо-

див захід, панувала 

атмосфера  творчо-

сті, патріотизму  та 

пошани до славного 

минулого козацько-

го роду. 

     Завершився  ти-

ждень початкової 

школи урочистою 

лінійкою, де всі пе-

реможці  предметних олімпіад 

та активні учасники виховного 

заходу були нагороджені гра-

мотами та медалями .  

       Тиждень початкових кла-

сів став яскравою сторінкою  в 

житті  шкільної родини. 
              Гриценко Г.О., 

кл. керівник 4 –А  кл.  

Участь у експедиції «Моя Батьківщина - Україна» 

Стр. 4 

Учні 4-Б класу, які відвідують 

шкільний гурток «Рідне слово», 

взяли участь у Всеукраїнській 

краєзнавчій  експедиції «Моя 

Батьківщина - Україна». Під ке-

рівництвом вчителя початкових 

класів Козаченко Л.О., яка веде 

гурток «Рідне слово», школярі 

вивчали родинні традиції та свя-

та, обряди. Разом з учителем уч-

ні описали класні та родинні свя-

та. До кожного свята підібрали 

вірші та відповідні фотографії.   

Вся ця кропітка робота була зіб-

рана в проект під назвою 

«Із батьківської криниці».   

       Визначаючи завдання 

для кожного гуртківця, учи-

тель урахував його можли-

вості:  робота була посиль-

ною, проте містила певні 

труднощі, долання яких 

приносило моральне задо-

волення.  

                    Козаченко Л.О.,      

кл. керівник 4—Б кл. 

 Веселка,    випуск  №  2(15),   жовтень  2017 р. 



 

17 жовтня  Лисичанська 

ЗОШ № 2 взяла участь у місь-

кому конкурсі-презентації роїв 

під назвою «Хай живе козацька 

доля, хай живе козацький дух!»  

Відбувся конкурс  на базі 

ЦПРМШ, який радо відчинив 

двері  для  всіх  учасників.  На-

ша школа не стала виключен-

ням, адже  вже  не перший  рік  

в  ній  існує рій під назвою 

«Залізні вовки». Рій є великим, 

але представити команду дору-

чили  лише  8  особам:  Мінкі-

ну Є. (10 кл.), Мосєнцеву А. 

(10кл.), Погребаку  О. (10 кл.), 

Могілкіній О. ( 10 кл.), Ко-

робку М. (10 кл.), Гордієн-

ку С. (9 кл.),    Пастушен-

ко В.(8 кл.), Дуці  Д. (8 

кл.). Ми є активістами 

школи, тож  готуватися 

почали заздалегідь. Репе-

тиція, музична обробка, 

ознайомлення з елемента-

ми народних танців і знову ре-

петиції.  Збиралися  навіть на 

вихідних,  тож  і  не помітили,  

як настав день виступу. Ми  не 

хвилювалися, адже за жеребку-

ванням мали виступити остан-

німи. За цей час встигли пере-

дивитися виступи усіх роїв. Усі 

команди були  різними,  не схо-

жими одна на одну.   Кожна  

команда  ретельно  готувалася,  

продумано  було  все:  почина-

ючи  від костюмів  і  завершую-

чи  творчими   задумами.  

Ми вважаємо, що такі 

конкурси  дуже  потрібні.  

Вони  роз-

вивають 

патріо-

тизм, коле-

ктивізм, 

креатив-

ність. А  

ще  ми 

вкотре   

перекона-

лися, що 

нам є що 

показати 

та є над 

чим працювати. Перший виступ 

команди цього року пройшов 

досить успішно, з нетерпін-

ням чекаємо наступ-

них конкурсів, адже 

виступи на сцені зав-

жди незабутні.  

Члени шкільного рою  

«Залізні вовки» 

Ми завзяті козаки! 

Стр. 5 

Зробимо  життя  яскравим! 

«Захистіть мене від лиха й зла, бо я ще дитина» 
Останній  тиждень  жовтня  в  

нашій  школі  був  проголоше-

ний   Тижнем  правових  знань, 

тож  у нашому   6 класі про-

йшов   захід,  присвячений   

правам  дитини… 

Правовому  вихованню в 

нашій школі приділяють значну 

увагу,  вчителі  намагаються  

дати  нам, дітям,   знання  

правової  культури,  поясни-

ти  наші  права  та обов’язки   

як   громадян   демократич-

ної   держави,   сформувати 

громадську культуру, засно-

вану на повазі до прав і сво-

бод людини. 

 Під  час  заходу  наш  

класний  керівник  

Ганна  Леонідівна    наголосила, 

що  кожна дитина, яка живе  в 

суспільстві,   має свої права та 

обов’язки незалежно  від  ко-

льору  шкіри чи очей,  місця на-

родження та проживання, статі, 

віку, закладу, в якому вона на-

вчається.  «Кожна дитина,  - за-

значила  вона, – це неповторна 

особистість, яка сама має визна-

чити своє місце в суспільстві та 

реалізувати свої здібності». 

Я  повністю  погоджуюсь  із  

своєю вчителькою,  бо  ми – 

майбутнє  нашої  країни.  Нам  

вирішувати,  якою  вона  буде.  І   

наш  обов’язок  дбати  про неї  в  

майбутньому. А  поки  ми  ще  

діти, про  нас піклується 

наша  держава,   а   показ-

ником гуманізму суспільс-

тва  є   ставлення  до  дити-

ни,  до  її прав,  адже   діти 

є найвищою цінністю кож-

ного народу. 

Жемчужніков  Богдан  

(6 клас) 

 



  9 листопада ви зможете 

увімкнути Українське радіо 

(Перший канал чи канал 

"Культура", пошукати його в ФМ-

діапазоні, Інтернеті чи мобільних 

додатках у смартфоні) й відірвати-

ся на всіх буквах українського ал-

фавіту, написавши одночасно із 

кількома десятками тисяч учасни-

ків у різних куточках світу диктант 

з української мови.   

     Захалявна книжечка  

    учасника радіодиктанту 

   1.  Радіодиктант можна писати 

будь-де і будь з ким. І навіть будь-

коли. Але краще разом із усіма      

9 листопада з 12.00 до 13.00 

   2. Якщо вас о 12.30 (а саме тоді 

зазвучить текст) щось заскочить 

зненацька: погана погода, нагальна 

робота чи сердитий шеф, це - не 

привід панікувати.  Дещо пізніше 

на сайті www.nrcu.gov.ua викла-

дуть звуковий файл,   і буде вам 

радіодиктанне щастя. 

3. Але пам'ятайте: усьому свій 

час. Час збирати каміння, тобто 

радіодиктанти, не триватиме віч-

ність. На адресу Хрещатик, 26, Ки-

їв - 1, 01001 їх можна буде надси-

лати 9 і 10 листопада (за поштовим 

штемпелем). На адресу 

rd@nrcu.gov.uа листи можна слати 

упродовж 24 годин з моменту заве-

ршення диктування. Користувати-

ся поштовими голубами не рекоме-

ндується.  

4.Рученьки будуть терпнути, але 

радіодиктант писати доведеться 

саме ними. На електронну пошту  

надсилати треба фото або скан на-

писаного 

від руки 

тексту. І 

якісний, 

будь ласка 

5.11.11 об 

11.11 текст 

радіодикта-

нту викла-

дуть на сай-

ті. Ви зможете себе перевірити. І 

почати рахувати свої помилки або 

святкувати перемогу. 

6. Результати будуть під ялинку. 

Або на Миколая. Ну, а може, на 

Андрія чи Катерини. Життя, точні-

ше кількість диктантів, покаже. 
          Олександр Авраменко,  україн-

ський педагог, теле- та радіоведучий. 

Автор понад 50 підручників та посіб-

ників з української мови й літератури         
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Радіодиктант  національної  єдності 

Відпочинок  у  “Верховині” 

Довгими  осінні-

ми  вечорами,  

коли  надворі  

холодно  й  мок-

ро,  приємно  

згадати  тепле 

літо  й  каніку-

ли. Своїми спогадами з нами  по-

ділився учень 7 класу  Воробйов 

Ростислав. 

Цього  літа  я побував у між-

народному оздоровчому  таборі 

«Верховина»,  який  розташова-

ний  у  Івано-Франківській  об-

ласті.   Їхати  туди два дні  потя-

гом, а потім  ще  чотири години 

автобусом.   Але  відпочинок  у  

таборі  вартий  того.   

Табір «Верховина» чудовий і 

дуже комфортний. Там  створе-

ні всі  умови  для  гарного  від-

починку.  Є  в ньому два фут-

больних поля та одне волей-

больне,  тож кожен мав  можли-

вість  обрати  ту гру, яка  йому  

більше  подобається.   

У  моєму  загоні  «Камлот»   

були  школярі  з  різних  куточ-

ків  України,  але  ми  легко  

знаходили  спільну  мову  й  із  

задоволенням  брали  участь   у  

різноманітних   заходах та ек-

скурсіях.   Найбільше  мені 

сподобалися    такі  конкурси:   

“Музобоз  у Верховині ”,  

“Казка на новий лад”,   “Міс 

Гуцульщина”. А ще ми їздили 

на  екскурсії  до Яремчі та Ко-

ломиї,  піднімалися на гори 

Безвидна   та Говерла   (це  

найвища    точка      України - 

2 061 м).  Тож  вражень  зали-

шилося  чимало.   

А повертаючись  додому,  ми  

цілий  день  провели  в  Києві.  

Гуляли  по  місту,  побували  на  

майдані  Незалежності…   Тож  

літо  цього  року  мені  запам’я-

тається надовго – цікавими по-

дорожами, новими  друзями,  

незабутніми  враженнями…. 


