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       Ось і настав він, дов-

гоочікуваний для  всіх 

дітлахів день — день зу-

стрічей, день усмішок, 

день Першого шкільного 

дзвоника. Вже  стало доб-

рою традицією розпочи-

нати  новий  навчальний 

рік  як велике й радісне 

свято. 

     Чудового ранку 2 вере-

сня в кожному куточку 

нашої Батьківщини діти з  

радісним  нетерпінням 

поспішали  до школи., 

адже після веселого літеч-

ка так приємно прийти на 

шкільне подвір’я, зустріти 

друзів. 

  Тисячі вчителів і учнів 

незалежної  України при-

йшли  до школи, щоб шту-

рмувати нові вершини на-

уки, яка так потрібна кож-

ному в житті. 

    Цього  дня ми зібралися 

не лише для того, щоб розпоча-

ти навчальний рік, а й для того, 

щоб у нашу  дружню шкільну 

родину прийняти нових учнів  -

- першокласників. 

   Перший шкільний день про-

летів швидко й весело. 

    Щасливої дороги знань! 

 

 Зозуля Поліна,  

учениця 3-А класу. 

ВЕСЕЛКА  

Веселий дзвінок 

Вересень. Стежка до  

школи. 

Дзвонить веселий  

дзвінок. 

І через луг, через поле 
Сонце спішить на урок. 
Промінь лягає на трави, 
Лукам навіє тепла. 
Осінь стрічки золотаві 
В коси дерев заплела. 
Пахне прив’яленим  

цвітом – 

З гаю, з городу, з двора. 
Ми попрощалися з  

літом, 

Ось і до школи пора. 

(М. Сингаївський) 



Зустрічаємо    першокласників... 
                             Знов кружляє листя, 

                                                         падає до ніг.  

                                  І барвистий вересень,  

                                                 щиро усміхаючись,  

                                  Кличе нас, як завжди, 

                                                на шкільний поріг.  

      2 вересня в нашій школі відбулося  свято 

"Добрий день, Країно знань", цього дня до 

шкільної родини приєдналися 44 маленьких 

першокласники. На святі лунали привітання   

для  школярів  від  батьків та вчителів. 

    Уже третій рік поспіль дитяча організація 

"Хвиля"  організовує екскурсію для новачків 

нашої команди — першокласників. Діти, стаю-

чи школярами, мають познайомитися не лише зі 

своєю першою вчителькою, але й  дізнатися  

про життя  школи загалом.  

     Активісти "Хвилі", перевтілюючись у весе-

лих героїв,  проводять цікаву екскурсію  шко-

лою. Старші учні в цікавій формі мандрують з 

малятами по станціях, де  ті дізнаються про 

школу  та  її життя,  грають  і танцюють.  

      Цього року у світ знань першоклас-

ників поведуть  Яблуненко Юлія  Григорівна (1

-А клас) та Швець Ірина Миколаївна (1-Б 

клас).  Бажаємо  нашим  першачкам  цікавої  та  

пізнавальної  мандрівки   Країною Знань! 

      Щасливого навчального року!!!  

Педагог-організатор  

Влада Загоруйко  

Стр. 2 

Зробимо  життя  яскравим! 



 

 

  

Зробимо  життя  яскравим! 

Я  тепер  - школяр! 
2 вересня 2019 року Лиси-

чанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 го-

стинно відчинила двері для 

маленьких першокласників, 

які стали новими членами 

великої шкільної родини.  

Щирими посмішками та гучними 

оплесками вітали школярі та вчителі першач-

ків на святі Першого дзвоника.   Сьогодні 

разом зі своїми класними керівниками 

Швець І.М. та Яблуненко Ю.Г. вони розпоча-

ли цікаву подорож до Країни Знань. Із хви-

люванням спостерігали за першими кроками 

своїх доньок та синів батьки. 

Із добрими напутніми словами до першо-

класників    звернулася   директор     школи 

Котова З.М. Вона побажала дітям впевнено 

оволодівати знаннями, бути активними,  напо-

легливими та творчими. 

І ось уже Перший дзвоник розсипав свої 

сріблясті трелі по шкільному подвір’ю та по-

кликав першокласників на їх перший  урок 

«Діти єднають Україну».   Першачки  засвоїли 

важливі для кожного учня слова: «Україна»,    

«Батьківщина», «родина», «сім’я», «клас», 

«учні», «школярі», «друзі», «дружба», склали 

перші важливі правила: «У цьому класі друзі 

всі», «Ми - одна сім’я». Пізнавальною та весе-

лою була екскурсія по школі, під час якої діти 

танцювали, співали, жартували та виконували 

різні цікаві завдання. 

За шкільною традицією першокласників 

вітали майбутні випускники  - учні 9-го кла-

су. Вони подарували своїм маленьким дру-

зям золотисті дзвіночки  - символи Першого 

дзвоника. А класні керівники вручили дітям 

«Посвідчення першокласника». 

Перший шкільний день наших першокла-

сників був наповнений радістю, теплом, музи-

кою,  дружніми обіймами та  незабутньою ат-

мосферою свята, а також почуттям гордості 

від того, що кожен із них тепер не просто ди-

тина, а школяр Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів № 2.  

   Класний керівник 1-Б класу  

Швець Ірина Миколаївна 

Стр. 3 



 
      День міста Лисичанська від-

значають 2 вересня. Це  свято   

приурочене до дня  звільнення  

нашого міста  від гітлерівських 

окупантів. Біля меморіальних 

комплексів «Танк» і «Пам'ять» 

традиційно відбулося покладан-

ня квітів,  лисичани  вшанували  

пам'ять загиблих  воїнів  хвили-

ною  мовчання. 

     Офіційною  датою  заснуван-

ня   міста, в якому відкривалися 

перші шахти й зароджувалася 

промисловість, вважається 1710 

рік.   Саме тому  Лисичанськ  

називають Колискою Донбасу . 

Серед колишніх назв Лисичан-

ська - Оленячі гори, Лисяча ба-

лка, Третя рота. 

    Лисичанська земля оспівана 

у творах видатного українсько-

го поета Володимира Сосюри. 

Лисиче над Дiнцем… де висне  

                            дим заводу,  

музика у садку та потяг в сiм 

                                         годин...  

 Вас не забуть менi, як рiдну  

  Третю Роту...  

Про вас мої пiснi пiд сивий бiг  

                                       хвилин...   

   Учні нашої  школи взяли 

участь у чудовому святкуванні, 

яке підготував для дітей Місь-

кий палац   культури.  

Гриценко Г.О., 

кл. керівник 2-А класу.  

2  вересня— День  міста Лисичанська  

Веселка,    випуск  №  1(28),   вересень  2019 

Мир.  Що  він  означає?    
                 Кожен   із  нас  

          слово «мир»  розу-                                                                         

          міє  по-своєму.                      

          Хтось вважає,  що 

          мир — це злагода,  

          любов.  Інші  вва-

жають,  що мир - це  слово,  що  

має  протилежне   значення  до   

слова «війна» . 

19   вересня,   у   переддень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародного Дня миру,   у 

школі було проведено арт - 

шоу символів,  де  кожен клас-

ний колектив продемонстрував 

своє бачення миру.  Символами  

Миру   були і серця, і долоні, і 

гілки,    і    планета     в  дитя-

чих   руках,   і   творчість на     

мольберті.   Кожен   по-своєму   

уявляє  мир. Ми   —   різні,           

         але всі  ми  хочемо жити     

         в  мирній  країні.                                

 20 вересня учні   нашо-           

 го  9 класу взяли участь  

у міському параді симво-                    

лів,  який був проведений 

на базі ЦПРМШ.    Було  

       дуже багато символів, такі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 як: сонце, квіти, прапори,  

калина... 

   Наша школа представила    

величезне  серце, яке символі-

зує   любов.  Ми  вважаємо,  що 

саме любов може змінити світ  

і подолати будь - які життєві 

негаразди. 

    Любіть  життя,  любіть  

цей  світ,  і  тоді  світ  буде  лю-

бити  вас.       Фомичова А. (9 кл.) Стр. 4 



Олімпійські   ігри   в   другій   школі 
     Є в нашій школі традиція - на 

початку вересня проводити Малі 

Олімпійські ігри. 

    Це неймовірно гарне та драй-

вове свято, на яке ми чекаємо 

кожного  разу  із нетерпінням. У 

цих змаганнях взяти участь  мо-

же  кожен, тому що конкурси 

дуже різноманітні: на швидкість, 

на спритність, на силу, на витри-

валість.  Склад команди теж змі-

нюється від однієї  станції до ін-

шої, тому тих, хто залишився 

осторонь, просто немає. 

     Розпочалось свято, як і  го-

диться, із запалювання олімпій-

ського вогню, який за легендою 

Прометей вкрав у богів з Олімпу, 

звідси й назва ігор. Є прикмета:   

якщо вогонь згасне, розпочнеть-

ся війна чи  станеться якесь 

стихійне лихо, але наші 

спортсмени,  як і сотні років 

тому бережуть вогонь.  Тож 

під  час  свята він палав, доки  

його  не  несли  по   колу  по-

шани.  Це  означає,  що  цього 

року нашу школу чекає світле 

майбутнє. 

    Кожна команда представи-

ла свою назву та гасло. Ко-

мандири отримали маршрутні 

листи. 

    Ох і багато 

довелося побі-

гати, щоб знай-

ти потрібну 

станцію, але 

так навіть ціка-

віше.   Журі 

було неупере-

джене, не див-

лячись на те, 

що 9 клас був і 

організатором, 

і учасником, 

оцінки були справедливі.   

Дякуємо за це дев’ятикла-

сникам. 

Звісно ми сподівались на 

перемогу, але з невеликою 

кількістю балів вийшли 

вперед старші учні,  а  ми посіли 

почесне друге місце. Та 

головне в Олімпійських 

іграх - це участь.  Ми   ж  

будемо краще тренува-

тись, адже в нашому 

класі багато спортсме-

нів, які мають досягнен-

ня в спорті на рівні міс-

та, області та країни.       

Тож обіцяємо, що ще не одну 

перемогу дістанемо для нашої 

школи. 

    Цього дня перемогли всі учні, 

бо перемогла справедливість, 

честь та гідність. 

     Нехай завжди палає у серцях 

юних спортсменів олімпійський 

вогонь та не згасає іскра на-

тхнення на великі здобутки. 
Денищук  Ю.Ю.,  

кл. керівник 7 класу 

Стр. 5 

Зробимо  життя  яскравим! 



 

 Всесвітній день туриз-

му заснований Генеральною 

асамблеєю Всесвітньої турист-

ської організації в 1979 році в 

іспанському місті Торремолі-

но й відзначається щорічно 27 

вересня. Ця дата була обрана у 

зв'язку з тим, що в цей день у 

1970 році був прийнятий Ста-

тут Всесвітньої туристської ор-

ганізації. «День туризму» 

з'явився в українському 

офіційному календарі в 1998 

році. У нашій школі це свя-

то стало   вже  традиційним.  

Гамірним видався 

осінній день напередодні 

Дня туризму.  Ще з  ранку 

всі очікували свята та гар-

ної погоди. І хоч погода бу-

ла по – осінньому прохо-

лодною,  наші команди цьо-

го не відчули.  

      Свято почалося з ліній-

ки, на якій кожен клас пред-

ставив   свою  команду. 

Наш 6 клас обрав назву 

«Робінзони».   

      «День туризму»  прово-

дився у вигляді змагань між  

5- 6 та 7- 9 класами. Коман-

ди змогли по-

казати свої 

вміння та 

навички в та-

ких конкур-

сах: «розпали 

багаття», 

«в’язання 

вузлів», 

«збери пазли», 

«приготуй 

юшку», 

«вгадай кру-

пу» та «смуга перешкод». 

Наша команда у двох конкур-

сах отримала перше місце зав-

дяки Лисенку  Данилу, який 

швидше всіх пройшов смугу 

перешкод  та Осіпову Сашку за 

участь  у  конкурсі «вгадай 

крупу». За  підсумками всіх 

етапів змагань наш клас посів 

друге місце.  

 Свято нам  дуже  сподо-

балось,  тож  зовсім  не хотіло-

ся  розходитись по домівках. 

 

Командир 6  класу  

Рогай Артем 

День туризму   в  школі 

Веселка,    випуск  №  1(28),   вересень  2019 

Стр. 6 



Щедрий    ярмарок 
Ось і завітала до  нас чарівна  

осінь.   Уся природа одягнена  в 

різнокольорове вбрання, стоять 

останні теплі дні. З давніх-давен 

люди відзначали свято осені, 

свято зібраного врожаю. 

    Мешканці села радіють від 

того,  що польові роботи закін-

чилися,   увесь урожай зібрано.  

Раніше   люди збирались на не-

великий осінній ярмарок, щоб 

похвалитися,  овочами й фрукта-

ми,  які  вони  змогли  виростити. 

   Наші учні вирішили пригадати 

традиції  пращурів і створити в 

школі атмосферу веселого, гамі-

рного ярмар-

ку. 

   Весело, яск-

раво, неймо-

вірно дружно 

й  надзвичай-

но смачно!   

Саме  так 

проходить 

осінній ярма-

рок  у Лиси-

чанській 

ЗОШ № 2.  Від 

самого ранку  

діти  й батьки  

несли із собою 

різноманітні  

смаколики.   На 

подвір'ї  школи 

кожен клас пре-

зентував свій 

святково прикра-

шений  і  щедро 

заповнений  сма-

чним товаром 

стіл. Школярі із захватом рекла-

мували й пропонували усім учас-

никам і гостям  ласощі:  домаш-

ню випічку, овочі, фрукти, соло-

дкі напої. Дорослі та малі залюб-

ки продавали  й купували.  Ко-

жен хотів продати своє та купити 

щось смачненьке. 

    Проведене свято принесло 

всім гарний настрій, об'єднало 

зусилля батьків, учнів та вчите-

лів. Усі учасники свята залиши-

лися       задоволеними. 

      Хочеться подякувати за акти-

вність, ініціативність та підтрим-

ку всім батькам,  які із задово-

ленням та натхненням постійно 

долучаються до нашого осінньо-

го   ярмарку. 

Очиченко О.Л.,  

кл. керівник  3-Б кл.      

Стр. 7 

Зробимо  життя  яскравим! 



       Ось і скінчилося літо! 

Школа радісно відкрила двері 

перед хлопчиками й дівчатка-

ми, які поспішають навчатися  

та  прагнуть нових знань! Ми 

вирішили поцікавитися в учнів  

6 – Б класу, як же вони провели 

свої літні канікули?  

«Як я провів літо? Чудово! 

Це прекрасна й безтурботна 

пора! Спиш до обіду, граєш у   

комп’ютер до того часу, поки 

не набридне, а потім ідеш гуля-

ти на вулицю. Звичайно, були й 

більш насичені подіями дні.  

Ми з моїми улюбленими дів-

чатами, мамою та молодшою 

сестричкою Євою, дуже люби-

мо розважатися, тому часто від-

відували «Максим-парк». Це – 

незабутній час і неперевершені 

емоції!  

Я з друзями не сидів ні хви-

лини. Ми ходили на став купа-

тися, ловили там рибу, варили 

юшку. Словом, це було незабут-

ньо!  

Ось і закінчилося тепле літо, 

закінчились канікули. Час до 

школи, навчатись, дізнаватись 

багато нового та цікаво-

го!»           (Морозов Дмитро,  

6-Б клас) 

«Наприкінці липня ми з мамою 

та сестрою полетіли на море до 

Туреччини. Нам дуже сподо-

бався наш готель: багато водних 

гірок, ігрових кімнат, безліч 

солодощів.  

Це літо мені дуже сподобало-

ся, було багато радісних  та 

безтурботних днів! Дуже хо-

четься їх повернути! І тому я 

з нетерпінням чекатиму 

наступних літніх канікул!» 

(Яровой Артем,  

6-Б клас) 
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