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  Листопад  2017 
       9 листопада Лисичанська      

ЗОШ № 2 святкувала День укра-

їнської писемності та мови. Роз-

почалося свято урочистою ліній-

кою, під час якої були нагоро-

джені переможці шкільного ета-

пу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика та Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнів-

ської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка.   Ними 

стали  Боровських  Дар’я  (5 кл.),  

Дарніченко  Микола  (6 кл.),    Ко-

сман  Ганна  (7 кл.),  Сібіркіна  

Віра    (8 кл.),    Чебирова  Юлія  

(9 кл.),  Сосюра  Юлія (10  кл.).  

Молодці!   Переможці  шкільного  

етапу  взяли  участь  у  міських  

етапах  конкурсів,  які  відбулися  

12  листопада. 

             Бондаренко  Н.В.,  вчитель 

     укр.  мови  й  літератури   

ВЕСЕЛКА  

     У  День  укра-

їнської  писем-

ності  та  мови    

учні,  вчителі та 

адміністрація 

школи стали 

учасниками все-

української ак-

ції з написання радіодиктанту національної 

єдності. До акції долучилися 27 учас-

ників. Дуже сподобалося, що учні 

самі підходили й просилися: «А мож-

на мені писати?» Радію, що наші діти 

люблять мову, розуміють її значення, 

прагнуть долучитися до спільної 

справи й таким чином показати свою 

громадянську позицію!!!  Усі  дикта-

нти  були  відправлені  на  

«Українське радіо».  

 

Диктант  національної  єдності 

ЧАКЛУНКА 

Осінь фарби готувала, 

У відерця наливала. 

Змішувала, чаклувала, 

Потім все розфарбувала. 

Придивіться, все довкола 

Стало різнокольоровим! 

                            Н. Замрія  



День  української  писемності  в  школі 
9  листопада    в  День  української  

писемності  та  мови  в  початковій  

школі  були проведені  тематичні  

уроки,  на  яких  школярі  знайоми-

лися  з  історією  нашої  мови,  на-

солоджувалися  її  красою  та  ба-

гатством.  Цього  ж  дня   

було  вирішено  з  метою   кращого  засвоєння  мови    учнями  

нашої   школи  на  сторінках  нашої  шкільної  газети  «Весел-

ка»  започаткувати    рубріку «Мовний  калейдоскоп»,    де  уч-

ні  могли  б  знайомитися  із  новими  словами,  фразеологізма-

ми,  і  тим  самим  збагачувати  своє  мовлення.  Тож  шукайте   

наші  мовні  цікавинки… 

Свято  української  мови 
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Завершився День   української  писем-

ності  Святом української мови, участь у 

якому взяли учні з 5 по 10 класи. Метою 

проведення заходу було формування 

розуміння того, що українська 

мова – наш скарб, без якого не 

може існувати ні народ, ні Украї-

на як держава; пробудити почуття наці-

ональної гідності;  виховувати любов до 

рідної мови, рідного краю, його тради-

цій, почуття поваги до всього україн-

ського, бажання розмовляти рідною мо-

вою.   

Під час заходу учні подивились відеоролик про історичний 

шлях, який пройшла українська мова, була проведена вікторина, під 

час якої учні показали знання рідної мови, лунали вірші та пісні про 

українську мову. Родзинкою заходу стало інсценування класними 

колективами гуморесок Павла Глазового, у яких автор піднімає пи-

тання необхідності спілкування рідною мовою. 

        Дякую усім, хто взяв 

участь у святі!!!  

         З Днем української писем-

ності й мови, друзі! Її стільки 

забороняли, стільки намагалися 

знищити, а вона ЖИВА, а вона 

квітне й розвивається! Значить 

вона ТОГО ВАРТА! 

Бондаренко  Н.В.,  вчитель 

укр. мови  й літератури 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мене звуть Овчаренко Ан-

дрій. Я навчаюсь у 3-А класі. 

Мені 9 років. Коли я був ма-

ленький,  мені подобалось ди-

витись  по телевізору новини та 

рекламу. У  три роки я вивчив 

алфавіт, навчився  читати й ді-

знаватись все більше й більше 

про навколишній світ. Моє пер-

ше  захоплення – тварини,  я їх 

почав вивчати,  коли мені  в 5 

років бабуся купила енциклопе-

дію. Зараз   я  швидко   й без 

вагань можу розпізнати будь-

якого   птаха  чи   тварину  за 

зовнішнім  забарвленням  та 

розповісти про середовище  їх  

існування.  Пізніше  я став ціка-

витися  темою «Тіло людини». 

Мені було цікаво,  як працює 

мій організм -  органи травлен-

ня, нервова  та кровоносна  сис-

теми.  

А ще я завжди з  захоплен-

ням дивився на небо. Тому ко-

ли мені придбали «Енци-

клопедію Всесвіту»,  я почав 

вивчати астрономію.    

 За допомогою  цієї книги 

дізнався про всі планети в Со-

нячній системі, знаю їх назви,  

розмір, температуру, віддален-

ня від сонця, можу назвати 

будь-яке космічне тіло. Моя 

улюблена планета Марс. 

«Марс - четверта  плане-

та  Сонячної системи  за від-

станню від  Сонця  й сьома за 

розміром  і  масою. Названа  

планета на честь  Марса — дав-

ньоримського бога війни. Іноді 

Марс називають «червоною 

планетою» через червонуватий 

колір поверхні, спричинений 

наявністю оксиду заліза». 

У сім років я захопився гео-

графією. Я вивчив  гори,  ріки, 

моря, океани.  Можу назвати й 

показати континенти,  знаю 

столиці  всіх  країн  та можу 

показати межі  кожної держави 

на нашій неосяжній   планеті 

Земля. Мені подобається дізна-

ватись про культуру, життя, 

традиції різних країн,  а  ще 

мрію здійснити  навколосвітню 

подорож. 

У школі  я   почав цікави-

тись інформатикою:   хочу ді-

знатись про всі можливості 

комп’ютера.   Вивчаю матема-

тику та англійську мову.  Із за-

доволенням  малюю мапи   пла-

нети Земля,  а коли є натхнення 

– пишу вірші. 

В майбутньому мрію розви-

ватись  в інших напрямах.   Я  

можу  впевнено сказати: 

«Можливості людського орга-

нізму  – неосяжні, розвивайте 

себе,  живіть цікаво! » 

Овчаренко Андрій   (3-А кл.)  

 Мій Дінець 
Живу я у прекраснім ріднім краї, 

Де Сіверський Дінець наш  

                                        протікає. 

Для нас не річка – просто дивина! 

Прекрасна та велична, мов весна! 

Коли дзвенять стрімкі її потоки, 

Біжу, радію, швидші стають кроки, 

А зайдеш в теплу воду – серце  

                                               грає, 

Душа тремтить, і я уже співаю. 

Якщо здолали смуток і печаль, 

Прийди до річки - їй добра не  

                                             жаль. 

Дінець, як батько, дасть тобі  

                             пораду, 

Він стане 

другом, і тебе не зрадить.  

Нещерет Марія   ( 3– Б кл.) 
 

 

СТРІЧКА ДЛЯ КОХАНОЇ  

В Лисичанську велика є річка,   

Що вздовж міста нівроку тече,   

Мов срібляста забарвлена  

                                       стрічка  

Україні легла на плече.  

Вже не перше сторіччя  

                                    триває  

Шовковиста Дінця течія.  

Він кохану свою обіймає  

І любові немає кінця.  

Серед степу, лісів, біля кручі  

Їй співає буремно Дінець  

У холодному вирі ревучім  

Залицяльних пісень фахівець.  

Не віддасть наречену нікому,  

Ні Дунаю, ні навіть Дніпру  

Лишень з нею він хатній, він  

                                         вдома  

І не треба питати - "чому?"  
   Панченко  Н. (4—Б клас) 
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    Наші   таланти 

Зробимо  життя  яскравим! 

 Творча  особистість.   Яка  вона? 
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«Міні - міс Осінь 2017» -  свято краси й таланту 

    Цієї події з 

нетерпінням 

чекали учні 

Лисичанської 

ЗОШ № 2 та 

їх  батьки, а 

найбільше 

хвилювались  

і  чекали цьо-

го дня мале-

нькі учасниці свята «Міні-міс 

Осінь 2017». 

7 листопада  у святково при-

крашеній   актовій   залі зібрали-

ся учні початкової школи,   вчи-

телі  і, звичайно ж,  батьки.  Спо-

нсорську допомогу в організації 

феєричного шкільного свята на-

дала директор   ПП « Кураж» 

Арусханян   Нора   Левіківна.   А 

оцінювало таланти  п’ятнадця-

тьох юних красунь і модниць ду-

же поважне журі. 

      І ось під звуки прекрасної 

музики на сцені з’являються ча-

рівні  учасниці святкового шоу. 

Всі вони просто незрівнянні кра-

суні! А які талановиті!  У конку-

рсі «Візитка» дівчатка продемон-

стрували свої численні таланти:  

вміння співати,  складати та де-

кламувати 

вірші,  танцюва-

ти, перевтілюва-

тися в різні обра-

зи. Діти та батьки 

дружними оплес-

ками підтримува-

ли дівчаток. 

Справжню 

бурю оплесків 

викликав конкурс 

«Дефіле». Кожна 

учасниця пред-

ставила свій осін-

ній образ,  ство-

рений завдяки творчій уяві та 

вмілим рукам  матусь та бабусь.  

Кожне вбрання 

було прекрас-

ним і неповтор-

ним,  тож  дів-

чатка почували-

ся справжніми 

принцесами. А 

під час конкур-

су « Сюрприз» 

вони продемон-

стрували ще  й 

свою ерудицію. 

Творчими коле-

ктивами учнів 

початкових 

класів були під-

готовлені чудові  концертні  но-

мери,  від яких 

глядачі отрима-

ли справжнє 

задоволення. 

Журі від-

значило дуже 

високий рівень 

підготовки всіх 

учасниць. Усі 

дівчатка отри-

мали нагороди 

в різних номі-

націях.  Це гра-

моти та солодкі 

призи. А титул 

«Міні-міс Осінь 2017» дістався 

найхаризматичнішій учасниці - 

учениці 3-А класу Григорян Ліа-

ні. Приз глядацьких симпатій 

отримала учениця 3-Б класу Осі-

пова Анастасія. 

Чудова атмосфера осіннього 

свята надовго залишиться в па-

м’яті учнів та батьків нашої шко-

ли.  

Щиро вітаємо переможниць 

і бажаємо учасницям конкурсу 

«Міні-міс Осінь 2017» успіхів, 

натхнення, розвитку своїх талан-

тів та підкорення нових вершин.  

Швець І.М.,  

кл. керівник  3– Б кл. 
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Осінь – прекрасна пора року.  

Тільки восени можна побачити 

безліч яскравих  фарб.  Жодна 

пора року не дарує нам стільки 

краси,  стільки  вражень.  

    29  листопада   в  міському 

Палаці культури пройшло свя-

то, присвячене цій прекрасній 

порі року.  Захід  називався  

"Міс Осінь - 2017" . У конкурсі 

взяли  участь 5 учасниць з  різ-

них  шкіл  та вищих навчальних 

закладів міста. У залі  зібралося  

багато глядачів: учні, батьки, 

вчителі,  друзі конкурсанток. 

Захід проходив у 

формі   конкурсної 

програми.  Учасни-

цям заздалегідь тре-

ба було підготувати 

костюм на осінню  й 

зимову тематику,  

розповісти про себе 

й  проявити себе як 

творчу особистість.  

Усі учасниці серйоз-

но підійшли до ви-

конання завдань. Це була феє-

рія вокальних та танцювальних 

номерів. 

       Нашу школу представляла 

Волошина Валерія, учениця 10 

класу.  Лера дуже  відпові-

дально поставилася до  конкур-

сних завдань.  Вона  змогла  

згуртувати  учнів старших і мо-

лодших класів, що 

було досить оригі-

нально. Валерія є 

президентом ДО 

«Хвиля»,  тож  акти-

вно співпрацює з усі-

ма її «мешканцями». 

До усіх етапів  вона  

підійшла з креати-

вом, була  неповтор-

на в кожному конку-

рсі. На сцені   й  за кулісами  

Лера  почувала  себе вільно  та 

впевнено,  наче   справжня  акт-

риса.  

      Вітаємо   нашу  красуню  

Леру  із перемогою в номінації 

«Міс Інтелект» та бажаємо   їй  

подальших успіхів!                                                                                      

Янголенко А. ( 9 кл.)  

Міс Осінь - 2017 
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Зробимо  життя  яскравим! 

      Мовний  калейдоскоп 



"Хто відчув насолоду  

творчості,  

для того всі інші насолоди 

 вже не існують." 

Чехов. 

       Однiєю із традицій нашої 

школи - є проведення щорічно-

го конкурсу шкільних талантів 

«Зіркова мить». Цей конкурс 

завжди проходить дуже весело, 

цікаво й різноманітно. Головна 

мета цього конкурсу - розкрити 

кожного учня школи як творчу 

особистість, створити гарні 

умови проведення, щоб усі діти 

почували себе на сцені вільно.  

     Цього року   учні  школи 

почали активну підготовку 

до «Зіркової миті» значно 

раніше,  ніж  у  минулі  ро-

ки. 

      Це було справжнє свято -  

красиво  прикрашена актова 

зала, яскраві костюми, весе-

лі пісні, дзвінкий сміх. Ця 

атмосфера створювала свят-

ковий настрій, який  і пови-

нен панувати на конкурсах 

такого типу. Кожен творчий 

колектив представив свій 

номер.  Це були  номери на 

будь - який смак: і запальні 

танці, і душевні пісні, і захо-

плюючі сценки. Конкурс 

проходив у дружньому на-

строї, всі підтримували один 

одного, аплодували кожному 

класу. 

Компетентне журі справед-

ливо оцінило  виступи  уч-

нівських  колективів  та  роз-

поділило  усі номінації. 

У кінці заходу, директор 

школи, Котова Зінаїда 

Михайлівна нагородила 

кожен клас почесними гра-

мотами.  Усі  були  задово-

лені   заходом,  тож пішли  в 

гарному настрої та  з посмі-

шками. Хочеться подякува-

ти організаторам 

цього заходу  та  

його  учасникам за таке  чудове 

свято!              

           Волошина Валерія (10 кл ) 
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