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      «День Знань» - надзвичайне свя-

то, адже саме в цей день мелодія 

шкільного дзвоника не лише спові-

щає про початок нового шкільного 

року, а й кличе в стіни рідної школи 

на зустріч  із друзями, вчителями. 

     Цього року  3 вересня  шкільне 

подвір’я Лисичанської загальноос-

вітньої школи № 2  було наповнено 

радісними посмішками, різнобарв-

ними квітами, чудовими вишиван-

ками.   

     На лінійці голосно звучала уро-

чиста весела  музика, звідусіль лу-

нали теплі вітання, і кожне  серце, 

хвилюючись відгукувалося на за-

клик першого дзвоника. Ось вже й 

продзвеніла веселкова карусель теп-

лого літа, починаються трудові буд-

ні. 

    За щорічною шкільною тради-

цією майбутні випускники школи 

подарували першокласникам пам’я-

тні подарунки – дзвіночки. В очах 

одинадцятикласників  сум,  адже 

для них це свято більше не повто-

риться, а в очах першокласників – 

хвилювання, бо для них відкрива-

ється нова сторінка життя. 

      Про знання можна казати бага-

то, але хочеться скористатися ви-

словлюванням, яке варто узяти до 

уваги на все життя:  «Знання – це 

скарб, а вміння вчитись – ключ до 

нього».  

       Отож, хочеться привітати усіх 

із початком нового навчального ро-

ку. Бажаємо міцного здоров’я, впев-

неності у власних силах та відвер-

того прагнення до нових знань, 

адже знання – це сила! Нехай новий 

навчальний рік буде багатий на яск-

раві досягнення, нехай він від-

криє нові горизонти, вчителям 

принесе задоволення від успі-

хів їхніх учнів, а батькам – гор-

дість за своїх дітей. 

     Шановні вчителі та учні! 

Щиро вітаємо Вас зі Святом 

Першого Дзвоника! Це  день, з 

якого починається дорога в 

майбутнє для кожного з нас. 

Нехай вона буде  щасливою!  
Волошина В. (11 клас)  

ВЕСЕЛКА  

Вересень 
Знову Вересень приїхав 

На вечірньому коні 

І поставив зорі-віхи 

У небесній вишині. 

Іскор висипав немало 

На курний Чумацький  

                                   шлях, 

Щоб до ранку  

                           не блукала 

Осінь в зоряних полях. 

Р.Росіцький 



Дитяча  організація  «Хвиля»   продовжує  свою  роботу... 

                               Найголовніша                    

                          формула успіху -  

                               знання «як поводитися з людьми». 

Т. Рузвельт 

                                Мрія про найкращу школу ні-

кого не оминає. Кожен учень хоче навчатися   в  

гарному  закладі, де панує добро та взаєморозу-

міння.  У нашій школі особливе місце відводиться 

творчості. Про веселі будні дбає дитяча організа-

ція «Хвиля». Це ключик,  що дає можливість кож-

ному розвивати свої інтереси та вподобання, стати 

лідером.  Головною метою роботи нашої дитячої 

організації  є виховання лідера нового покоління, 

яскравої особистості.  

      На початку нового 2018-2019 навчального ро-

ку був обраний новий президент, керівний склад 

організації, а також учасники  секторів. На посаду 

президента було подано 4 ка-

ндидатури: № 1 Пастушенко 

Вероніка (9 клас); № 2 Шелу-

дченко   Єлізавета  (9 клас); 

№ 3  Барсамян Ані (9 клас); 

№ 4 Фомичева Аліна (8 клас). 

За результатами голосування 

президентом було обрано 

ученицю 9 класу Пастушенко 

Вероніку.  На шкільній ліній-

ці  Вероніка проголосила кля-

тву президента, і її офіційно 

було проголошено на цю посаду.  

      Вищим органом учнівського самоврядування 

є  Рада активу, на чолі з президентом та його за-

ступником. Заступником Вероніки було обрано 

Фомичеву Аліну, ученицю 8 класу. В організації 

діє шість секторів за різними напрямками - мило-

сердя, навчання та дисципліни, журналістики, ди-

зайну,  спорту  та  фізичної культури, сектор до-

звілля. Всі учні школи є членами  ДО «Хвиля». Із 

життям шкільно-

го об’єднання 

наймолодших  

школярів знайо-

мить актив само-

врядування під 

час урочисто-

го  прийняття їх 

до лав дитячої 

організації. Ко-

жен клас обирає 

назву, девіз. Лідер зі своїми помічниками пов’язу-

ють дітям емблеми, які означають, що вони є чле-

нами  шкільної  родини, тобто, шкільної організа-

ції «Хвиля».  

    У вересні відбулися збори лідерів дитячих орга-

нізацій нашого міста, на якому був погоджений 

план роботи міської ор-

ганізації «Доля», до якої 

і входить наша "Хвиля".  

       Багато заходів  у 

школі спрямовані на па-

тріотичне виховання уч-

нів. Ми, як ніхто інший, 

розуміємо, що народ, 

який забув свою історію, 

приречений на загибель. 

Щороку проводяться но-

ві цікаві  заходи, такі як: 

«Міні-Міс», творчий вечір до Дня ЗСУ,  «Ну що б, 

здавалося, слова..», інтелектуальна козацька гра, 

посвята до лав дитячої організації та щорічна екс-

курсія для учнів 1-х класів «Шкільною стежи-

ною». 

       Навчальний рік почався, а це значить що по-

переду багато цікавих та незабутніх заходів.  Ба-

жаю всім небуденних днів у школі! 

             Педагог-організатор  Загоруйко В.В.  
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Зробимо  життя  яскравим! 



 

 Малі й дорослі, посміхайтесь! 

Байдужими не залишайтесь, 

Тут пісні і  танці завзяті, 

Тут смачно  й весело -  

 на нашому  святі! 

          Так розпочався благодійний Шкільний яр-

марок «Щедрі дарунки осені» в нашій школі 

цього року.  Весела метушня, завзяті продавці, 

що наперебій розхвалювали свій товар, розгуб-

лені покупці, в яких очі розбігалися від розмаїт-

тя солодощів та розваг – все, як на справжньому 

ярмарку.   Товару було стільки, що під кінець 

торгу продавці були змушені знижувати ціни  й 

знову без спочину запрошувати до своїх 

«прилавків». 

 

 

 

 

 

 

Жарти й сміх лунали звідусіль, а коли ярмарок 

закінчився, всі учасники дуже неохоче розходи-

лися по домівках, несучи в руках чималі пакун-

ки з купленими ласощами. 

        Усі вторговані гроші класи передали на під-

тримку шкільного проекту «Світ для всіх», який 

дозволить створити в межах школи кімнату для 

ігор і розвитку  наших учнів, які мають особливі 

освітні потреби. 

      Дякуємо всім учасникам ярмарку за участь у 

цьому чудовому та яскравому святі. Нехай зав-

жди ваше серце буде добрим, душа – багатою на 

милосердя і співчуття, а руки – щедрими. Адже, 

ще Аристотель сказав: «У чому сенс життя? 

Служити іншим і робити добро» 

Рак Г.С. (кл. керівник  5 – Б кл.) 

Зробимо  життя  яскравим! 

 Як  ми  ярмаркували... 

Українці ми, ну, що іще сказати, українці люблять поярмаркувати… 
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       У 2014 році Організація  

Об'єднаних  Націй визначила 

«Право народів на мир», щоб  ще 

раз наголосити на важливості 

принципів, закладених Деклара-

цією  Генеральної  асамблеї  

ООН  про право народів жити  в ми-

рі. Центральним є  твердження про те, що стій-

кий прогрес людства та реалізація прав людини 

залежить від миру та безпеки. Свято  покликане 

змусити всіх  людей  на  Землі  не тільки замис-

литись, але й зробити щось заради спокою на  

нашій планеті. 

    До Дня  миру  долучилася  і  наша  школа. Уч-

ні 6 - 8 класів взяли участь у міській акції  та  

опитали оточуючих  про  те, що вони думають 

про мир і які в них є побажання для  нашої краї-

ни. До свята була також випущена інформаційна 

стінгазета «Діти миру – за мир!». Окрім цього 

учні 5-А та 5-Б класів узяли участь у міському 

заході  до  цього дня на базі міського Палацу 

культури. А активісти ДО "Хвиля" були запро-

шені на концерт в ЦПРМШ, де учні з різних 

навчальних  закладів  нашого  міста  показували 

свою єдність заради миру та дружелюбності. 

       Питання  миру  для  України  важливе сьо-

годні,  як  ніколи.  Віримо,  що  в  нашій  країні  

закінчиться  війна,  і  ми  більше  ніколи  не  бу-

демо  чути  пострілів  та  вибухів.     Саме  тому  

на  захисті  нашої  Батьківщини  стоять  наші  

захисники.  Дякуємо  їм!  Дякуємо    за  мирне  

життя  в  нашому  місті!!!    
Фомичова  А. (8 клас) 

 Міжнародний  День  миру 
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   Мовний  калейдоскоп 
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Олімпійський    тиждень 
Доброю традицією в Лисичансь-

кій загальноосвітній школі №2   

стало  проведення   Олімпійсь-

кого тижня.  Цього  разу  він   

пройшов  з 03 по 09 вересня 

2018 року.   

             “Олімпійський тиждень” 

у нашій школі – це ряд спортивно-виховних захо-

дів, який має різні види та форми  і  проводиться 

з  метою навчання та ви-

ховання учнів під знаком 

ідей і принципів олімпіз-

му, формування в них на-

вичок і культури здорово-

го способу життя, залу-

чення їх до активних за-

нять фізичною культурою 

та спортом. 

         Тиждень фізкульту-

ри та спорту розпочався 

найулюбленішими зма-

ганнями учнів  - легкоат-

летичним  кросом   та 

легкоатлетичною  естафе-

тою.  Багато учнів школи 

показали високі результа-

ти й були відібрані  для  

участі  в міських змаган-

нях.  Далі тривали:  тра-

диційний турнір з футболу серед учнів школи, 

шкільна спартакіада , турнір з шахів серед учнів 

середніх класів,  естафети «Сильні, спритні, здо-

рові»,  «Я – майбутній олімпієць»,  вікторини: 

«Досягнення українських спортсменів в Олімпій-

ських Іграх», «Сторінками олімпійських ігор».   

            Також  27 вересня в на-

шій школі пройшов День тури-

зму. Участь  у  якому  взяли учні 5-11 

класів. Захід пройшов весело та  ціка-

во. Досить пізнавальним і захоплюю-

чим став майстер-клас з техніки пі-

шохідного туризму,  орієнтування за 

картою.  Юні туристи  взяли  участь  

у  естафетних змаганнях,  в’язали   

вузли, визначали   азимут,  вчилися 

обминати перешкоди  та  обирати 

місце для відпочинку. Також дізнали-

ся,  як правильно складати рюкзак,  

як поводити себе в екстримальних 

ситуаціях. 

Підсумовуючи,   хочу  наголосити,  

що тиждень фізичної культури та День туризму 

вдалися на славу, адже пройшли цікаво,  ефектив-

но,  корисно та залишили приємні враження.   

Безсмертна Ю.С. (вчитель  фізкультури)  
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Зробимо  життя  яскравим! 



      Після важкого навчального 

року розпочалися літні каніку-

ли. Я був щасливий! Я сплану-

вав багато чудових речей, яки-

ми можна займатися під час літ-

ніх канікул. 

    Я мріяв про подорож  до дале-

ких південних  країн,   у  
яких  завжди хотів  побувати. Я 

ніколи не був на морі, тому ду-

же зрадів, коли батьки мені по-

відомили, що ми поїдемо на Чо-

рне море. 
     Їхали ми потягом. Я був у 

захваті, адже я вперше подоро-

жував цим  видом  транспорту. 

За вікном швидко пробігали по-

ля, ріки й села. 

На морі ми цілий дунь були на 

пляжі: загоряли, купалися. Я 

будував з піску чудові фортеці. 

     Мені  дуже  сподобалося  
відпочивати  на морі!!! Я запа-

м’ятаю цю подорож на все жит-

тя!                 
                 Рябко Ярослав (3-А кл.) 
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Традиційно  у  вересні 

проходять  конкурси  

«Чудовий  світ  орігамі» та  

«Природа  й  творчість».  

Участь  у  них  взяли  учні  

нашої  школи,  вкотре  показа-

вши  свою  безмежну  фанта-

зію  та  майстерність.    Виста-

вку  поробок    можна  було                                            

подивитись у шкільній  бібліо-

теці.  Найкращі  роботи  були  відправле-

ні  на  міський  конкурс.  За високу майс-

терність, творчість та оригінальність бу-

ли відмічені роботи  таких  учнів: Семі-

волков В. (1-Б кл.), Семіволков Т. (4-А 

кл.), Пономарев Н. (2-А кл.) 


