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  Пролунав   

Перший  

дзвоник.    

Розпочався  

новий  нав-

чальний  рік.  

  1 вересня 

— це, ма-

буть, єдине 

свято, яке 

одночасно   є і загаль-

ним для всіх, і особис-

тим для кожного. Пер-

шокласники,    із  хви-

люванням тримаючись 

за руки  батьків,  роб-

лять свій перший крок 

на шляху знань,   сту-

денти,  колишні  ви-

пускники  шкіл,  впе-

рше вступають у до-

росле життя. А  учні 

шкіл,  які   за літо по-

дорослішали,  відпо-

чили  й засмагли,  

знову зустрічаються 

зі своїми друзями  та  

діляться враженнями 

про проведені літні 

канікули. 

 До речі, початок на-

вчального року припа-

дає на 1 вересня лише в 

кількох державах.    В  

Італії  цей день прихо-

диться на 1 жовтня. У 

ряді країн немає єдино-

го для всіх закладів дня 

початку навчального 

року. Так відбу-

вається, напри-

клад, у Німеч-

чині, Іспанії та 

Франції. У 

США літні кані-

кули закінчу-

ються у другій 

половині серп-

ня. А японські 

школи й зовсім 

відкривають свої двері 

в перший день квітня!  

     Звичайно, головни-

ми винуватцями свята в 

перший день осені є 

школярі — від першо-

класників з величезни-

ми бантами й оберем-

ками квітів  до вже зо-

всім дорослих старшо-

класників. І нехай учні  

скаржаться на те, що 

літо скінчилося   й  зно-

ву потрібно рано вста-

вати, носити портфель,  

відповідати на уроках, 

робити  домашні  за-

вдання,  але всі вони в 

душі  відчувають радіс-

ні й святкові почуття, 

переступаючи поріг 

школи вперше в ново-

му навчальному році, а 

хтось — пер-

ший раз у сво-

єму житті.  

Через багато 

років ми з но-

стальгією й 

найтеплішими 

почуттями 

згадуємо цей 

знайомий з 

дитинства за-

пах гладіолу-

сів і хризантем, приєм-

ні клопоти щодо купів-

лі обновок до 1 вересня 

- Дня знань: зошитів у 

клітинку і в лінію, цілої 

гори ручок, олівців, гу-

мок і лінійок.  
(Продовження   на   стор.2) 

ВЕСЕЛКА  



Дитяча  організація  «Хвиля»   продовжує  свою  роботу... 

 

 

 

 

 

 

 

 Ні слова про спокій! 

 Ні слова про втому! 

В.М. Блакитний 

«Хвиля» – саме так називається на-

ша згуртована шкільна родина. На-

ше цікаве й  надзвичайно швидке 

життя   в школі  щохвилини вибухає 

новими ідеями, веселощами, адже 

активісти організації  завжди бадьо-

рі й завзяті,  вони є прикладом для 

всіх маленьких школярів.  

Головною метою роботи нашої 

дитячої організації - є вихован-

ня сучасного лідера, патріота 

своєї країни, творчої особисто-

сті. На початку навчального 

року, як завжди, пройшла уста-

новча конференція, на якій був 

обраний новий керівний склад 

організації. Незмінним лишив-

ся лише наш президент – Во-

лошина Валерія, яка   вже  третій  

рік  керує нашим об’єднанням.   

Якщо всі інші учні школи вже зна-

ють про те, що вони є членами шкі-

льної організації, то як бути з пер-

шокласниками?  Про них вже попік-

лувалися наші активісти. Цього ро-

ку вперше  була проведена мандрів-

ка-екскурсія школою для першокла-

сників, під  час  якої  дітлахи  мали 

змогу детально ознайомитися  із  

життям шкільного об’єднання, по-

грати  у  квест-гру та поласувати 

смачними подарунками. Не дивля-

чись  на  те, що такий захід відбувся 

у школі вперше, ми впевнені, що 

він стане традиційним. 

Щодо традиційних свят. 

«Посвята в козачата» - це 

ще  один  традиційний захід у нашій 

школі, який знайомить першоклас-

ників із законами нашої організації. 

Під  час заходу учні дають клятву 

«хвилівця» та  офіційно вступають 

до  першої ланки  ДО «Хвиля», яка 

називається «Козачата». Традиційні 

заходи є основою нашої організації.          

ДО “Хвиля” повністю готова до ро-

боти та до перемог. На нас чекають 

маса нових конкурсів, заходів, агіт-

бригад і, звісно ж, незмінна  гра 

«Джура».  

Тож  наша  шкільна  дитяча  органі-

зація  вступає  в  новий  навчальний  

рік із  впевненістю,  що  ми  все  

зможемо  подолати  й   перемог-

ти.   

Адже  ми, як ніхто інший,  знає-

мо, що вся сила в єдності, тому 

ми завжди діємо командою, ко-

мандою, якій «море по коліна!». 

Педагог-організатор  

 Загоруйко В.В.  
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(продовження,  початок  на  стор. 1) 

Стр. 2 

Веселка,    випуск  №  1(14),   вересень  2017 р. 

Крізь роки чуємо привітальні 

слова директора школи й бачи-

мо щирі посмішки вчителів 

та щасливі очі молодих бать-

ків. Невже знайдеться хтось, 

хто хоч раз у своєму доросло-

му житті не хотів би,  нехай 

на хвилинку, знову потрапи-

ти у свій світлий клас і знову 

підняти руку, щоб відповісти 

на питання вчительки чи ска-

зати: "А можна вийти?" Щороку  

1 вересня вулиці українських 

міст наповнюються білими 

бантами, різноколірними буке-

тами та загальним радісним від-

чуттям того, що попереду нова 

сторінка життя — цікава,  бар-

виста,   повна нових  вражень  і  

знань.  

Тож у добру путь із гарним на-

строєм!!! 
     Бондаренко  Н.В.,  

  вчитель  укр. мови  



     Ось і настав найочiкуванiший 

день - 1 вересня. Як я чекав i готу-

вався до нього! Сьогоднi я вперше  

iду до школи, де  побачу свою вчи-

тельку та однокласникiв. Напере-

доднi батьки купили менi 

шкiльний костюм, в якому я ви-

глядаю дорослим. Коли ми при-

йшли до школи, почалася святкова 

лiнiйка. Там було дуже багато гар-

но  одягнених дiтей та багато 

квiтiв. Учнi зi старших класiв по-

дарували нам дзвiночки - це була 

посвята в першокласники.  

     Під час  свята школярі  роз-

повiдали вiршi, спiвали пiснi й 

танцювали. Менi все дуже сподо-

балося.     

       Нарешті  ми пiшли до  класу. 

Вiн був прикрашений повітряними  

кульками, якi ми потiм iз другом 

запустили до неба, загадавши ба-

жання. Цього  дня  для нас прове-

ли екскурсiю по школi. Нам пока-

зали спортзал, їдальню,  медпункт. 

Я познайомився з деякими хлопця-

ми зi свого класу й сподіваюся, що 

ми станемо справжнiми друзями.  

   Ось так пройшов мiй перший 

день у школi. Звiсно, я трішки вто-

мився, але мене переповнює 

гордiсть, що я першокласник. 

Обiцяю гарно себе поводити  й 

вчитися тiльки на  відмінно!                                      

                                Сашко  Андрєєв        

(1—А  клас) 

 Хвилюючим  цей  день  

був  не  лише  для  першачків.  

Не  по  собі  було  й  п’ятикла-

сникам.,  які  з  нетерпінням  

очікували  зустрічі  із  новими  

вчителями.  Своїми  вражен-

нями  від  1  вересня   учні 5  

класу  поділилися  із  нами. 

      Саблін Вадим, 5 клас: 

«1 сентября мы встрети-

лись с классным руководителем 

и друзьями, дарили цветы и чи-

тали стихотворения о школе, об 

Украине. В этот день было 

очень шумно и радостно. Звуча-

ла красивая музыка, а одноклас-

сницы были очень красивы в 

белых бантах. Дух первого сен-

тября надолго остался витать в 

воздухе». 

 

     Боровських Дар’я, 5 клас: 

«УРА! 1 сентября! Я в школь-

ном дворе. Здесь много знако-

мых лиц: друзья, учителя, одно-

классники, но есть и новенькие-

это первоклашки. Они еще та-

кие маленькие, как воробушки. 

Шум, гам , музыка. Это был  

настоящий праздник!» 

 

     Шенькарук Софія, 5 клас: 

«1 сентября-большой праздник 

для учеников и учителей. Про-

шло лето, и мы соскучились по 

своим друзьям. В этот день вся 

школа утопала в цветах, ведь 

каждый спешил поздравить лю-

бимого учителя». 

 

         Болгов Сашко, 5 клас: 
«В этом году 1 сентября было 

особенно праздничным, ведь 

мы пришли в 5 класс. Больше 

всего запомнился яркий мультя-

шный персонаж на линейке, ко-

торый поздравил нас с  началом 

учебного  года». 

Стр. 3 

                                                                      Враження  від  свята 

Зробимо  життя  яскравим! 

 Мій перший  день  у  школі 



Благодійний  ярмарок  «Щедрі  дарунки  осені» 

13  вересня  в  нашій  школі від-

бувся  благодійний  ярмарок  

«Щедрі  дарунки осені».  Не  зва-

жаючи  на  великий  асортимент  

випічки  в  магазинах,  батьки 

разом  із  дітьми  залюбки  долу-

чились  до  проведення  добро-

чинного  заходу  та  власноруч  

приготували  безліч домашніх  

ласощів. 

На  одну  годину шкільне  подві-

р’я  перетворилося  на  малень-

кий  ринок.  На  ярмарку прода-

валися  пиріжки,  тістечка,  печи-

во,  торти, рулети,  безліч  фрук-

тів,  овочів.  І  все  це  школярі  

пропонували  придбати  за  до-

сить помірними  цінами. 

Покупців  виявилося  більше, 

ніж  продавців-благодій-

ників.  Атмосфера  на  солод-

кому  ярмарку  була  невиму-

шеною  та  жвавою.  Продав-

ці  створили  справжнє  від-

чуття  ярмаркового  дійства.  

Скрізь  лунав  гамір,  жарти.  

Учні  в  різні  способи  за-

прошували  покупців  до  

свого  столу,  рекламували  

товар,  у  який  було  вкладе-

но  частинку  душі. 

З  особливим  азартом  домашню  

випічку  розкуповували  най-

менші  школярики.  Тож  добро-

чинна  акція  припала  до  

вподоби  кожному:  

батьки  залучили  

дітей  до благо-

дійності,  учні   

посмакували  ви-

пічкою,  а  вчите-

лі  втішились  га-

рним  настроєм  

своїх  вихованців. 

Тож  шкільний  

ярмарок  виявив-

ся  справді  щедрим  та  весе-

лим!!! 
                                                                      

Носач О.Л.,  

                        кл.  керівник  1—Б класу 

Благодійна  акція  «Збери  портфель  другу» 
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Учні та їх бать-

ки разом із пе-

дагогічним ко-

лективом шко-

ли цього року 

ще раз довели, 

що  в  них ве-

лике добре серце!  Протягом ве-

ресня місяця учні, батьки та пе-

дагоги взяли участь у  акції 

«Збери портфель другу».  Дійс-

но, життя деяких громадян нашої 

держави не балує їх,  і їм потріб-

на різноманітна допомога. Так, у 

школі навчається 20 дітей,  які  

належать  до   категорії внутріш-

ньо-перемішених осіб, є діти–

сироти та позбавлені батьківсь-

кого піклування, діти, постраж-

далі в наслідок аварії на ЧАЕС 

та малозабезпечені. Навчаються  

й  діти з 22 багатодітних 

сімей, і багатьом з них по-

трібна допомога. Було вирі-

шено під час проведення 

акції зібрати одяг, взуття,  

портфелі  та канцелярське 

приладдя, і, по-можливості, 

допомогти тим, хто цього 

потребує. Дякуємо всім, хто 

взяв активну участь в акції. Доб-

ро завжди повертається 

до тих, хто його випро-

мінює! 
Азарова  С.М., 

 заступник директора з НВР 



 

     Міжнародний день миру був 

заснований у 1981 році Органі-

зацією Об’єднаних Націй як 

щорічне свято відмови від на-

сильства  й припинення вогню 

в глобальному масштабі. Щоро-

ку 21 вересня люди в різних 

куточках земної кулі  так чи 

інакше віддають данину миру. 

Це свято покликане змусити 

людей не лише  замислитися, 

але й зробити що-небудь заради 

миру. ООН використовує свят-

кування Дня миру для того, 

щоб привернути   увагу  до сво-

єї різнобічної роботи на підтри-

мку миру й  для того, щоб спо-

нукати людей на всій планеті 

до осмислення проблеми миру.  

      День Миру в Україні вста-

новлено Указом Президента в 

2002 році,  і таким чином Укра-

їна   підтримує рішення Гене-

ральної  Асамблеї ООН і під-

тверджує відданість країни іде-

алам миру. Асоційовані школи 

ЮНЕСКО в Україні беруть ак-

тивну  участь у миротворчій 

діяльності. Що-

річно 21 верес-

ня в місті Ли-

сичанську учні 

всіх шкіл від-

значають День 

миру.  

У 2017 – 2018 

навчальному 

році наша шко-

ла  взяла участь 

у бага-

тьох міських заходах,  

які були присвячені Дню 

Миру. А починалось все 

так! Протягом тижня у 

школі проходив конкурс   

малюнків  «Мир очима 

дітей»,  де кожен учас-

ник,  кожен учень про-

явив свою фантазію, ро-

зум, креативність. Най-

кращі роботи були від-

правлені на міський кон-

курс та зайняли призові місця.  

      21 вересня дівчата 8 класу  

взяли участь у конкурсі малюн-

ків на стіні «Мир – починається 

з нас». Цей конкурс проходив 

біля гімназії, де ми мали змогу 

на стіні намалювати 

різними фарбами 

мир навколо нас. 

Зеленим, помара-

нчевим, черво-

ним, жовтим, си-

нім кольорами 

ми малювали на-

шу країну,   ми 

малювали майбу-

тнє нашого світу, 

який буде  про-

цвітати  в  мирі та злагоді.  

       Також учні 4 – А , 4 – Б 

класів, 5 та 8 класів   стали  уча-

сниками  міського  концерту, 

присвяченого Дню Миру біля   

Міського палацу культури.  

Школярі  із  задоволенням   

подивилися  концерт,  де  

були    представлені музичні 

композиції,  вірші,  пісні та тан-

цювальні  номери.   Учні  нашої  

школи  мали змогу бути  не  

лише  глядачами,   але й взяти  

участь  у  концертній  програмі.  

     Дійсно, мир починається з 

нас! Ми бажаємо всім людям на 

землі жити в  мирі та злагоді,  

цінувати кожен день, цінувати 

своє життя та життя інших. 

                         Пастушенко  В.                                                          

(8 клас) 

 Міжнародний  день  миру 

Стр. 5 

Зробимо  життя  яскравим! 



       Щороку  

27  вересня  

наша  країна 

відзначає   

Всесвітній 

день туризму,   

метою якого є 

зміцнення міжнародних зв’язків 

та пропаганда туризму. 

        Свято це так чи інакше сто-

сується кожного з нас. 

Будь-яка людина хоча б 

раз у житті подорожува-

ла,  змінювала обстановку  і  

тим самим знайомилася з навко-

лишнім світом.   

         Вже традиційно весело й 

гомінливо пройшов  День  тури-

зму  в Лисичанській ЗОШ №2.  

Цьому посприяла й погода.   

Після уроків,  коли яскраво сві-

тило осіннє сонечко,  радісна 

дітвора висипала на шкіль-

ний стадіон, де були органі-

зовані змагання зі спортив-

ного туризму та орієнтуван-

ня. Юні туристи   пройшли 

естафетні змагання,  показа-

ли  вміння в’язати   вузли,  

орієнтуватися за картою,  

долати  смуги  перешкод. 

Діти з радістю   виступали   

за  свої команди. Захід про-

йшов весело та цікаво. Під час  

свята  панував  піднесений  на-

стрій,   дух  спортивної  бо-

ротьби.   І  учасники,  і  гдядачі  

залишились   задоволеними.  За 

рішенням журі перемогу здобу-

ли  учні  команд   6,  8  та  

10 класів.    
                     Безсмертна  Ю.С.,    

                 вчитель фізкультури                                   
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До школи з радістю:   День туризму 

Пишаємося  нашими   талантами 

Традиційно  у  вересні 

проходять  конкурси  «Чудовий  

світ  орігамі» та  «Природа  й  

творчість».  Участь  у  них  взя-

ли  учні  нашої  школи,  вкотре  

показавши  свою  безмежну  фа-

нтазію  та  майстерність.   

 

 

 

 

 Виставку  поробок    мо-

жна  було  побачити  в  шкільній  

бібліотеці.  Найкращі  роботи  

були  відправлені  на  міський  

конкурс. 


