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Травень-художник 

Любить травень малювати 

трави, квіти, сонце, хату. 

Не запитує, чи можна. 

Все малює – він художник. 

Намалює озеро, 

комарів під лозами, 

Хвіст красивий півню, 

а шпаку – шпаківню. 

І кульбаби у траві 

найсправжнісінькі, живі. 

Синім річку намалює – 

Травень синю фарбу любить. 

І червону, й жовту, й чорну, 

бурякову, помідорну. 

Шепотять під вітром клени: 

— Не забув ти про зелену? 

Віктор Бойко 

Читайте  у  випуску: 

 27  травня  в  нашій  Лиси-

чанській  ЗОШ  № 2   пролу-

нав Останній дзвоник - 2018. 

На свято завітало чимало гос-

тей, батьків та учнів.  Серед  

них  і   18  усміхнених   та  

трохи  розгублених  дев’яти-

класників  -   випускників  

нашої  школи.  

      Багато   теплих  слів  по-

чули  на  свою  адресу  під  

час  свята   дев’ятикласники,   

та  не  забули  й  про  першачків  і  

четверокласників,  для  яких цей 

рік  теж  є  певним  кроком  упе-

ред...   

    Закінчився навчальний рік... 

Почалися канікули! Щасливої 

дороги всім випускникам!!!   Не  

забувайте,  скільки стежок прото-

птано навколо школи,  та  

ще  більше   доріг відкрива-

ється  у   вашому  подальшо-

му  самостійному  житті.  

Бажаємо   вам завжди із лю-

бов’ю згадувати шкільних 

друзів і, звичайно, вчителів, 

які дали вам такий важливий 

старт у життя.   Бондаренко Н.В.,  

вчитель  укр. мови  

й літератури 



Непомітно пролетів навчаль-

ний рік. Здавалося б, наче тільки 

вчора було перше вересня,  а  

вже святкуємо  Останній дзво-

ник. Цей рік ми запам’ятаємо, 

мабуть, назавжди, адже ми ста-

ли дорослішими й розумнішими. 

Завдяки нашій 

улюбленій учи-

тельці Світлані 

Олександрівні, ми 

навчилися читати, 

писати, рахувати, 

дружити, поважати 

старших та 

любити 

свою Бать-

ківщину. 

Окрім на-

вчання яск-

раві емоції залишаться 

від наших виступів. Те-

пер ми вміємо танцюва-

ти, співати, виразно роз-

повідати вірші, беремо 

участь у різних конкур-

сах, за що багато разів отриму-

вали   призові місця. Перший 

клас  -  найцікавіша сторінка 

життя кожної людини, яка зали-

шиться в пам’яті на все життя. 

Андрєєв Сашко  (1-А кл.) 

       Дорогі діти! 

Ви закінчили курс 

початкової школи.       

Позаду чотири до-

вгих навчальних 

роки. У 5 класі у 

вас будуть нові предмети. Хочу, щоб ви виправ-

дали й поліпшили  свої результати.  Звичайно, 

буде важко, але ви можете подолати всі трудно-

щі, тому що у вас гарні здібності,   дружний 

клас, а також чудові батьки. Ви розумні, творчі, 

мобільні. Я дуже сподіваюсь,  що ті паростки 

добра, справедливості, чесності,  милосердя, які 

я  прищепила вашим серцям, ви не розгубите. 

Нехай стежинки, які ведуть до нових знань, бу-

дуть осяяні 

яскравим 

світлом пе-

ремог.                 

З повагою  

Ваша Любов  

Олександрівна. 
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Перший рік навчання в школі: перемоги та успіхи  

Прощавай,     початкова      школо!!! 

Мой дорогой, люби-

мый 4-А класс! 

Мы с вами много  

                   пережили: 

Есть достижения  

                           у нас, 

И неудачи тоже  

                           были. 

Четыре года пронес- 

                            лись! 

(Бегут – за ними не угнаться). 

Стремитесь вы вперед и ввысь, 

А мне приходится прощаться! 

Надеюсь, что «началка» вам 

Дала и знанья,  и уменья, 

И все, что изучалось там, 

Вам пригодится, без сомненья. 

Желаю вам, чтобы всегда 

Упорно цели добивались, 

Желаю, чтобы никогда 

С друзьями вы не расставались. 

Еще хочу, чтоб крылья вы 

Свои раскрыли без тревоги, 

Чтоб в школе средней без труда 

Нашли свои пути-дороги… 

Пусть впереди вас ждет успех, 

Удача, счастье и вниманье… 

А я вам говорю при всех: 

«Мои родные, до свиданья!» 

С наилучшими 

пожеланиями 

 Анна Александровна  



Випуск  -  2018!!!    9  клас  9  клас  9  клас     
Класний  керівник: Класний  керівник: Класний  керівник: ОВЧАРОВА  ВІОЛЕТТА  ВАЛЕНТИНІВНАОВЧАРОВА  ВІОЛЕТТА  ВАЛЕНТИНІВНАОВЧАРОВА  ВІОЛЕТТА  ВАЛЕНТИНІВНА         

 

      Віолетта  Валентинівна:  Поздравляю вас,   

мои дорогие,  с окончанием базовой школы и 

получением первого в вашей жизни документа 

об образовании.  Хочу пожелать. чтобы вы 

обязательно  продолжили учебу,  чтобы всегда 

любили и заботились о ваших родителях и не 

забывали об учителях,  которые приложили 

много сил и здоровья для вашего образования и 

воспитания. 

       В добрый путь,  мои дорогие!!! 

Счастья вам, широкой жизненной 

дороги и успехов на пути! 

 

         

Щасливої  життєвої   дороги... 

   Побажання  першої  вчительки   

   ГРЕБЕНЮК  СВІТЛАНИ  ОЛЕСАНДРІВНИ: 

Дорогі мої випускники! 

Вітаю вас  із закінченням 9-го класу.  Ви вступаєте в доросле жит-

тя, покидаючи стіни школи й 

робите перші серйозні кроки на 

своєму шляху. Бажаю вам сил і 

мужності прийняти цю відпові-

дальність, уникнути непоправ-

них помилок. Не бійтеся труд-

нощів і сміливо приймайте рішення, застосову-

ючи розум і власні почуття. Нехай життя буде 

для вас захоплюючою подорожжю, яка буде 

давати вам цінні уроки, які йдуть на користь.  

В будь-якій точці світу і в будь-який час року 

залишайтеся  щасливими  та добрими 

людьми.  

             Ваша Світлана Олександрівна 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

1.       Анохін  Сергій                

2.       Бугайов  Єгор               

3.       Васюткін  Артур 

4.       Гончарова  Карина    

5.       Гордієнко  Сергій   

6.       Жданов  Станіслав       

7.       Жиров  Микита 

8.       Іващенко  Наталія 

9.       Нікольченко  Богдан 

10.     Сиротіна  Анастасія 

11.      Скворцова  Ангеліна 

12.     Ткаченко  Карина 

13.     Федулова  Анастасія   

14.     Чебирова  Інна 

15.     Чебирова  Юлія 

16.     Шестаков  Микита 

17.     Щербак  Арсен 

18.     Янголенко  Альбіна       



11 травня рій нашого закладу 

"Залізні вовки " взяв участь у    

І міському етапі Всеукраїнської 

гри "Сокіл" ("Джура"). Учасни-

ки команди пройшли багато 

завдань: "Впоряд", "Добре ді-

ло", "Бівак" (таборування), сму-

га перешкод, "Рятівник", пере-

тягування канату. Змагання бу-

ли напруженими та емоційни-

ми. Команда 

"Залізні вовки" здо-

була ІІ місце в цій 

грі, а ройовий Мін-

кин Єгор отримав 

почесне звання 

"Найкращий коман-

дир року". Учасни-

ки отрима-

ли почесну 

гра-

моту 

та заохочувальні 

подарунки. 

Пройшовши всі 

етапи гри, діти 

стали справж-

ньою командою, 

змужніли, і по праву їх тепер 

можна називати "Джурами". 

Вітаємо вас з перемогою!           

ВИ НАЙКРАЩІ!!! 

Загоруйко  В.В.,   

педагог-організатор 
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"Залізні    вовки"    -    найкращі! 

Вітаємо  із  Днем  сім’ї 

       Вже традиційно наша школа у травні збирає всіх на 

свято   «День   сім’ї».  Не  став  винятковим  і  цей  рік.  

15  травня  захід  почався в  міському  Палаці  культури  

із флешмобу «Я люблю Україну», який підготували шко-

лярі початкових класів. Чудовими були номери, підгото-

влені учнями нашої школи та колективами міського Па-

лацу культури.  

       Під час заходу були нагороджені батьки, які беруть 

активну участь у житті шко-

ли.  Наша школа вітає всіх із 

Міжнародним Днем Сім’ї. 

Нехай у ваших родинах                                                                                 

завжди панує мир та злагода.  

 



Вишиванками  цвіте  країна… 
День вишиванки в  2018 

році припало   на 17 травня. 

У це свято українці одяга-

ються у вишиванки та прогу-

люються своїми містами. 

Всесвітній день   виши-

ванки  відзначається щороку 

в третій четвер травня. Це  

свято  не має ніякого полі-

тичного підґрунтя,   воно по-

кликане популяризувати 

українську культуру   й тра-

диції. 

Вперше День вишиванки 

запропонувала відзначати 

одна зі студенток факульте-

ту історії Чернівецького на-

ціонального університету у 

2006 році. Її надихнув зна-

йомий, який постійно носив 

вишиванку. Того року у ви-

шиванки вдяглися кілька 

студентів та викладачів Чер-

нівецького університету, Те-

пер це свято набуло міжнаро-

дних масштабів. 

Сьогодні масштаби поши-

рення традиції носити виши-

ванку вражають: такого роз-

маїття вишиванок, як у третій 

четвер травня, ви не побачите 

ніде. 

Долучилися  до  свята  шко-

лярі  й нашого  навчального  

закладу. 
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Зробимо  життя  яскравим! 

Мовний  калейдоскоп                                         
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         Яскраве, чудове свято пройшло 10 травня в 

нашій школі. Більше місяця класні колективи готу-

валися до шкільного Майдансу.  Усі намагалися як-

найкраще показати свою майстерність та злагодже-

ність. Кожен із учасників зміг показати свій талант. 

Усі  виступи  були  по-своєму оригінальними. Ніхто 

не залишився байдужим.  

         Вражаючим, феєричним став спіль-

ний виступ початкових класів із компози-

цією "Я люблю Україну свою!" 

  Свято вийшло захо-

плюючим та непере-

вершеним. Ще раз 

усі побачили, які тала-

новиті вчителі та діти в 

нашій школі. А також 

ми вкотре показали, що 

ми любимо свою школу 

та свою Україну.  

Шкільний   Майданс 


