
ДО «Волна святкує 

ювілей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна  тема:   ДО “Волна” - 10 років 
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     Зробимо  життя  яскравим! 

ВЕСЕЛКА 

Збройні сили України -

 слава, гордість, міць     

країни! 

Збройні сили України - 

Слава, гордість, міць 

                            країни! 

Захищають мир, свобо-     

                                    ду 

Служать рідному народу! 

Щира шана і подяка 

Хлопцям, молодим сол- 

                             датам, 

Що строкову службу чес- 

                                    но 

Сприйняли, як борг по- 

                           чесний! 

         Наталія Козленко 

Читайте  у   випуску: 

  

  

  

  

  

І знов спалахують 

зірки 
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Святкуємо  Новий 

рік 
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       У листопаді місяці в нашому місті пройшов конкурс 

«Герої поруч з нами», у якому  взяли участь і учні нашої 

школи. Учениця 9 – Б класу Кохан Катерина посіла  у 

ньому  ІІІ  призове  місце.   Вітаємо! 

       Ось деякі уривки з роботи  Каті. «Я усвідомлюю, що 

саме сьогодні для нас, українців, важливим є мир. Я 

пишаюся  тим, що солдат захищає свою країну, свій народ. 

Він – герой! Він любить рідну землю, свою країну, готовий віддати за неї 

життя. Чесний, добрий, він долає всі перешкоди й вірить у щасливе 

майбутнє.   

       Вони боролися за наше життя. Не забуваймо про  це. Закарбуймо їхні 

імена у пам’ять вічності, тоді вони не помруть, а будуть завжди з нами. 

       Я дякую всім військовим за їхню мужність, за любов до своєї України, 

за патріотизм.   

       Не допустіть війни, не дайте зруйнувати Україну. Ми – єдина країна!» 

Випуск  №  4 

     6 грудня  - День  

Збройних сил України 
6 грудня 1991 року Вер-

ховна Рада прийняла За-

кони «Про оборону Украї-

ни» та «Про Збройні Сили 

України». Тому саме ця 

дата увійшла в історію 

сучасної Української дер-

жави як День Збройних 

Сил України.  Слід  зазна-

чити, що в державі існу-

ють офіційні свята всіх 

видів збройних сил — 

повітряних військ, флоту 

й сухопутних підрозділів. 

Але саме 6 грудня відзна-

чаємо свято, яке символі-

зує єдність усіх видів 

військ України. Затвер-

джено це свято 

було в  1993 році. 

 І  саме  в цей 

день  у  нашій  

школі  відбулося  

справжнє  свято  

дружби,  єдності 

та  героїзму, 

адже  до  нас  

завітали  бійці Львівської 

80 ОДШБ.  Вони  побува-

ли  в  кожному  класі,  

розповідали  учням  істо-

рії  зі  свого  військового  

життя.   Учні  ж  в  свою  

чергу  вручили  воїнам  

привітання,  поробки,  

малюнки  та  солодощі.  

Зустріч  з  нашими  захис-

никами  запам’яталася  

кожному,  адже  всі  ми 

дуже  вдячні  військовим 

за те,  що  Лисичанськ – 

це  Україна.  І ще всі ми 

розуміємо:  Україні         

потрібен  МИР, і  наші 

воїни  охороняють  його  

для нас.      Літвінова В.О. 

Головна  новина:              Вітаємо  !!!   
Кохан    Катерина – призер конкурсу «Герої поруч з нами»!          
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Свято для воїнів 

АТО 

2 

Знову перемога! 2 

Святкуємо День 

Святого Миколая 

3 

Зимові  фантазії 3 



Свято  для  воїнів  АТО 
18 грудня 2015 року в актовій залі 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 відбувся 

святковий концерт учнів школи  

спільно зі студентами педагогічно-

го коледжу для бійців Львівської  

80  ОДШБ  (60 чоловік)  до Дня 

Святого Миколая та напередодні 

Новорічних свят.  

Дякуємо 80  ОДШБ  за святкові по-

дарунки, які бійці подарували всім учням початкових класів до Дня 

Святого Миколая.  

Учні  2-Б та 3  класів  разом зі   свої-

ми  класними керівниками Козачен-

ко  Л.О. та Гребенюк С.О.  взяли  

активну  участь у Всеукраїнському  

проекті  «Це  - наше і це – твоє».   

Вони  написали  твір про лисичан-

ські  шахти – найглибші  у світі.  А  

також  написали  про  своїх  татусів,  

які  не  бояться труднощів   та  спус-

каються  в шахту видобувати  вугіл-

ля,  яке  так  потрібне  нашій  Украї-

ні.  Діти  також  намалювали  малю-

нки про важку 

працю  шахтарів. 

     Тож  учні нашої  школи  разом із 

своїми вчителями стали  перемож-

цями  проекту «Це  - наше і це – 

твоє!»,  який  проводило  Мініс-

терство  освіти та  науки  України  

за  підтримкою  телеканалу  

«Плюс-плюс».  А  їх  історія  та  

малюнки    стануть  основою  для  

однієї із  серій  мультфільму  «Це  

- наше і це- твоє».   Вітаємо    на-

ших маленьких  патріотів із  пере-

могою.  Адже  участь у проекті – це  

найкращий  вияв  любові  до  рідної  

землі! 

Стр. 2 

Веселка 

ДО «Волна»  святкує  ювілей 
        11  грудня  2015 р.  від-

булося загальношкільне свя-

то на честь ювілею дитячої 

організації     ЗОШ №  2 

«Волна», яке пройшло в  

міському Будинку Культу-

ри. Спільно зі Школою мис-

тецтв №1, колективами мі-

ського Будинку Культури, 

активу ВПТУ№94, громадсь-

кими організаціями було орга-

нізовано грандіозний концерт. 

Активісти «Волни» з великою 

вдячністю приймали привітан-

ня від гостей.  Дякуємо всім  

активістам шкіл міста, які ра-

зом з нами були на цьому свя-

ті. 

Знову  перемога ! 



Зимові   фантазії 
У  грудні  учні  нашої  школи  взя-

ли  участь  у міських  конкурсах 

«Зимові  фантазії»  та  

«Прикрасимо  ялинку  разом».    Як  

завжди   здивували    фантазія  та  

майстерність   учасників  конкурсу.  

Роботи  були  чудовими.  Тому  

особливо приємно  привітати  пе-

реможців  міського  етапу  конкур-

су «Зимові  фантазії»  Боровську  

Дар’ю  ( 3 кл.), яка  посіла  ІІ   міс-

це, та  Квасницьку   Дар’ю (9-А 

кл.), яка  посіла   ІІІ  місце.  Цей  

конкурс проходив  у рамках  акції  

«Єднання  дитячих  сердець», а  

вироби  з конкурсу  пішли  на  бла-

гочинні  заходи  до  Дня  Святого  

Миколая.    

          Вітаємо  також Подкову  Ла-

ну (3 кл.)  та  Пономарьова  Свято-

слава (3 кл.),  які  отримали   від-

знаки  Відділу  освіти  Лисичансь-

кої  міської  ради  за  участь  у  

конкурсі  «Прикрасимо  ялинку  

разом».  

Вітаємо  

всіх  уча-

сників  

конкур-

сів  та  

бажаємо  

подаль-

ших  ус-

піхів!   

Празднуем  День  Святого  Николая 

Зима знаменита не только сне-

гом и скрипучими морозами, но 

и щедра на праздники. Одним 

из таких праздников, которые 

очень любит детвора, является 

день Святого Николая. А любят 

дети этот праздник за то, что в 

ночь с 18 на 19 декабря Святой 

Николай приносит детям подар-

ки и кладет их под подушку.  

Вот и в нашей школе прошел 

этот замечательный праздник. 

Ученики 6 класса с педагогом -

организатором школы пригото-

вили представление для учени-

ков 1 – 4 классов. Президент 

детской организации Волошина 

Валерия поздравила всех детей 

школы. Ну и, конечно же, были 

подарки.  

Хочется сказать, что если мы 

будем верить в чудеса, то они 

обязательно произойдут. 

         Пастушенко Вероніка 

Напередодні Дня святого 

Миколая 18 грудня 2015 року  

волонтери школи відправили бла-

годійні подарунки, які зібрали 

учні  нашої  школи, дітям Лиси-

чанського реабілітаційного 

центру. Передати привітання та  

подарунки  доручили   ученицям  

8-А класу Гані Анастасії та Барса-

мян Соні під керівництвом керів-

ника сектору милосердя дитячої 

організації «Волна» Дибтан Т.А.  

Дякуємо всім учням школи, які 

взяли участь у благодійній акції.  

Настя та Сона  поділилися з 

нами своїми  враженнями  від  

поїздки: 

“Когда мы приехали  в  реа-

билитационный центр,  нам  были  

очень  рады.  В  этот  день  в 

центре  был праздник “День Свя-

того Николая”.  Дети  были  оде-

ты   в красивые нарядные платья.  

Мы  поздравили  детей,  подарили  

им  подарки, немного  с  ними по-

играли.  Они  замечательные  и 

были очень рады  нашему  внима-

нию и  общению с нами.  Их  глаза  

просто  сияли  от  радости. 

А  всем, кто  решается  на 

подобную поездку в реабилитаци-

онный центр, хотим  сказать:  

ничего не  бойтесь.  Эти  дети 

принесут вам  много  положи-

тельных  эмоций, а вы сможете 

скрасить их нелегкое детство.  

Мир может  быть  добрее и  луч-

ше!  К этому  нужно стремить-

ся!”  

Ганя А. та Барсамян С. (8-А кл.) 

Стр. 3 

     Зробимо  життя  яскравим! 

Волонтерські   подарунки 

Зробимо  життя  яскравим! 



 

     Каждый год на школьной сцене 

зажигаются новые талантливые 

звездочки. И все это благодаря 

конкурсу "Звездный миг". В этом 

году в нашей школе появилась не 

один, не два и даже не три, а це-

лых 15 талантливых классов вмес-

те с их замечательными классны-

ми руководителями. Номера и вы-

ступления каждого класса были 

настолько  интересными и  непо-

вторимыми, что наши судьи не 

могли выбрать лучший  среди них. 

Каждый класс готовил от одного 

до трех номеров, дети старались 

передать весь свой позитив зрите-

лям. После этого конкурса, жури 

еще долго не могло выбрать и на-

звать лучших. Но  главное,  как 

всегда, победила дружба. 

                  Граневская  Е.М. 

Веселка,    випуск  №  4,   грудень  2015 р. 
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И  снова  зажигаются  звезды... 

  У  нашій  школі проходять  дуже  багато  чудових  та  яскра-

вих  заходів.  Але   Новорічна  дискотека  -  це    особливе  свя-

то. Вона  чарівне  та  дуже красиве.  Яскравий   одяг,  маски,  

веселі  конкурси  та    захоплюючі   танці. Що  може  бути  кра-

щим? 

 Я впевнена, що всі  учасники  отримали  море  позити-

ву, яким поділилися із своїми   рідними  та  друзями!  Хай  Но-

вий  рік  буде  для  усіх  нас  щасливим!       Валерія Волошина 

Праздник не  заканчивается... 
Любимые праздники взрослых и детей  - 

Новый год и  Рождество. Именно в эти 

праздники с их яркой мишурой, сверкаю-

щими огоньками и долгожданными по-

дарками  возникает ощущение зимнего 

счастья , которое запоминается  на всю 

жизнь.   

Рождественские святки длятся целых две 

недели, но все равно заканчиваются… 

Если хотите, чтобы зимние праздники 

оставались с вами подольше, прочитайте 

эти книги: 

Андерсен Г.- Х. Снежная королева.  

Ель. 

Бажов П. П. Серебряное копытце: 

Сказка 

Гоголь Н.В. Ночь перед Рождеством. 

Гофман  Э.Т.А.  Щелкунчик и Мыши-

ный король. 

Гримм братья. Госпожа Метелица 

Жуковский В.А. Светлана: Баллада 

Двенадцать месяцев: Словацкая сказка. 

Диккенс Ч. Рождественские повести. 

Карим М. Коли Дід Мороз був малень-

кий: Оповідання. 

Коцюбинський М. М. Ялинка. 

Морозко: Народная сказка 

О Генри. Дары волхвов. 

Одоевский В.Ф. Мороз Иванович: 

Сказка. 
Островский А.Н. Снегурочка: Пьеса. 

Петренко М. Карпатські колядники: 

Вірші. 

                 Семенюк Л.С., библиотекарь 

СВЯТКУЄМО  НОВИЙ   РІК 


