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КВІТЕНЬ      (М. Лисич)             

Місяць квітень йшов з базару,  

Ніс дарунок для весни:  

Кошик гарних, Різнобарвних  

Квітів ніжно-запашних.  

Ось підходить він до лісу, —  

Путь нелегка навесні. –  

Кошик з квітами повісив,  

Сам спочити сів на пні.  

А в цей час вітрець повіяв,  

Геть всі квіти розтрусив.  

Місяць скрикнув: —  

Лиходію, Що ж оце ти наробив!  

Ой, гультяю і ледащо!  

Шкоду робиш ти завжди,  

Порозносив квіти кращі  

У гаї, луки, сади…  

Вітерець травицю топче:  

— Квіти ці не пропадуть,  

Не журися, любий хлопче, 

Всюди хай вони цвітуть.  

І з тих пір, коли все квітне,  

Журавлі в наш край пливуть,  

Того хлопця люди квітнем,  
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ВЕСЕЛКА 

Христос Воскрес! 

Радійте, діти,  

Біжіть у поле,  

у садок, 

                            Збирайте зіллячко 

і квіти,  

Кладіть на Божий хрест вінок. 

Нехай бринять і пахнуть квіти,  

Нехай почує Божий рай,  

Як на землі радіють діти  

І звеселяють рідний край. 

На вас погляне Божа Мати,  

Радіючи, з святих небес...  

Збирайтесь, діти, нум співати:  

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

       

   Свято Великодня – одне з найве-

личніших свят. Це день, коли ду-

ші усіх християн радіють Воскре-

сінню Христа. 

  Свято Великодня – це дрібні вог-

ники свічок навколо церкви, гарно 

прибрані кошики з паскою, кра-

шанками та іншими стравами ве-

ликоднього столу,   дзвінке й  ве-

личне «ХРИСТОС  ВОСКРЕС!»,  

яке  своєю священною силою 

об’єднує усіх присутніх людей. І 

якась невимовна радість, що запо-

внює груди.   І почуття   добра та 

бажання в цей величний день ста-

ти кращим, пробачити, забути зе-

мні тривоги. 

  У початковій ланці нашої школи 

вчителі провели виховні заходи з 

нагоди світлого свята. Діти в ціка-

вій формі дізналися про історію 

виникнення цього свята, про тра-

диції його святкування. Учні розі-

грали віршовані сценки  та розпо-

віли, які традиції існують у їхніх 

родинах.   

Учні разом із учителями прикра-

сили Великодні деревця, які оздо-

били писанками, виготовленими 

власноруч.  

   Бажаємо, щоб з приходом цього 

свята лише мир, злагода та єднан-

ня запанували у ваших серцях.  

Очиченко  О.Л.,  

вчитель 1—Б класу 
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У всіх регіонах України в пе-

ріод з 2 по 22 квітня 2018 ро-

ку відбулася ХІІІ Всеукраїнська 

благодійна акція ВБФ «Серце до 

серця» – «Почуй світ!», голов-

ною метою якої є збирання кош-

тів для  придбання медичного 

обладнання для дитячих ліка-

рень для дітей із вадами слуху.   

Ця подія  збирає всіх добрих і 

щирих людей, які хочуть допо-

могти дітям. А допомога – це 

більше, ніж слова! 

Акція «Серце до серця»  вже 

встигла набути загальнонаціо-

нальної підтримки. За двана-

дцять років діяльності фонду 

обласним   дитячим лікарням 

було передано медичне облад-

нання     на    загальну    суму  

31 923 461,42 грн. 

Минулого року спільними 

зусиллями по всій Україні 

волонтерами було зібрано   

3 281 399, 87 грн.,  завдяки 

цим  коштам  закуплено й 

передано Дитячим облас-

ним лікарням у безоплатне 

користування медичне об-

ладнання для діагностики й  

лікування зору. 

Фонд “Серце до серця” 

пишається тим, що об’єд-

нує у своїй команді не тіль-

ки активну, а й неймовірно 

талановиту молодь з усієї 

країни.   Саме   таким   є  

     

Заступник обласного координа-

тора Всеукраїнського благодій-

ного фонду „Серце до серця”   у 

Чернівецькій області – Андрій 

Рибарчук,   фіналіст  

найпісеннішого шоу 

“Голос країни.”  

   Надзвичайно важ-

ливою  в проведенні 

цього суспільно  важ-

ливого  благодійного 

проекту є саме Ваша, 

любі друзі, підтримка 

й допомога. 

Участь у ХІІІ Всеук-

раїнській благодійній акції ВБФ 

« Серце до серця» прийняла зна-

чна кількість учнів нашої шко-

ли. Організатором проведення 

акції був актив дитячої організа-

ції «Хвиля» на чолі з  її  прези-

дентом Волошиною Валерією. 

Особливо активними учасника-

ми акції були учні поча-

ткових класів. 

Підсумовуючи  участь у 

акції хочу підкреслити, 

що учні Лисичанської ЗОШ № 2 

вкотре виявили велику грома-

дянську  свідомість,  соціальну 

відповідальність, милосердя, 

готовність допомогти тим, хто 

потрапив у біду, хто потребує 

допомоги саме зараз, у цю хви-

лину. Саме ці риси ми  намагає-

мося  виховувати в наших учнів. 

  Загоруйко  В.В.,  

 педагог-організатор 

Стр. 2 
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У  місто  завітала  весна… 
У наше місто весна приходить 

не відразу.  Але ми дочекалися…   

Нарешті  сонце стало припікати 

сильніше. У ці перші, по-

справжньому сонячні дні,  хочеть-

ся довше залишатися на вулиці й 

спостерігати за тим, як крок за кро-

ком   приходить   весна…  З кож-

ним днем стає все тепліше й  теплі-

ше. Промине  ще  кілька днів, і все 

розквітне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще  трохи  й дерева  потонуть у 

квітах,   а  з набряклих бруньок   

з’являться   перші листочки. На 

відкритих  ділянках  землі, уздовж 

паркових доріжок  проклюнеться 

перша травичка.  У садках    забуя-

ють  пахощами  весняні   квіти. 

У міському парку  з’явилися 

перелітні птахи. Вони повернулися 

з теплих країв,   і тепер радісно   

переспівуються, сповіщаючи меш-  

                   канцям  міста      про  

                   початок    весни.  

                        У  наш шкільний  

                   двір    зазирнула ру- 

                   денька білочка.     

Вона  радісно зу-

стрічає   весну.  

                       Зовсім скоро дере-

ва   й    чагарники   

покриються    зеле-

ним листям,       

пройдуть перші гро-

зи   з  весняними 

зливами. 

 Після таких дощів вулиці ста-

нуть світлішими  й засяють  у яск-

равих відблисках весняного  сонця. 

У такі дні я особливо люблю своє 

місто й  радію весні!   

                Андрєєв Сашко (1-А кл.) 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

Мовний  калейдоскоп                                         
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27  квітня  в   Лисичанській   

школі   №  2  був  проведений    

традиційний  День цивільного 

захисту. 

Учні та   вчителі   поглибили   

свої теоретичні знання   та  

практичні навички щодо дій  в 

умовах  екстремальних  ситуа-

цій,  а  саме у випадку виник-

нення ситуацій техногенного 

характеру.   

      Розпочався день   із  

лінійки,    під  час  якої   

було   оголошено  план 

проведення Дня цивіль-

ного захисту. 

На першому уроці клас-

ні керівники   в  цікавій 

та змістовній формі 

провели виховні 

години  на  техно-

генну  тематику, 

а на другому уро-

ці учні  написали  

всешкільний дик-

тант   із  безпеки  

життєдіяльності.   

       У  школі  був  

проведений  та-

кож  конкурс  

бойових  листків.  

Протягом тижня учні шко-

ли    малювали,  клеїли,  

збирали  матеріали,   а в п’ятницю  

мали змогу обмінятися корисною 

інформацією.   Виставка 

робіт була розміщена на 

другому поверсі.   

Найвідповідальнішим ета-

пом була евакуація школи, 

де учні   та  вчителі проде-

монстрували обізнаність і  

підготовку з   дій  населен-

ня  населення   під  час  

надзвичайних ситуацій.   

Завершився   День цивіль-

ного захисту   спортивними  

змаганнями  та естафетами, 

де учні змогли   

продемонстру-

вати  свої  

спортивні  

вміння  та   

навички. 
Бондаренко Н.В. 

 вчитель  укр. 

 мови та  літе-

ратури 

Традиційний  День цивільного  захисту 


