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Зробимо  життя  яскравим! 

            У БІЛИЙ СВІТ 

Випускники – наче лелеки, 

Зібрались в вирій відлітать. 

В дороги ранні і далекі,  

Серця Вкраїні щоб віддать… 

Щоб на олтар знання покласти, 

Вклонитись рікам і полям, 

Лицем у землю щоб не впасти,  

Не зрадить школі й вчителям. 

А потім зграйно, журавлино 

Колись злетітись в рідний край 

Де скуштували смак полину, 

І  де відчули справжній рай… 

Де вам чуже своїм здавалось,  

Звідки черпали ви тепло, 

Де все ласкаво посміхалось,  

Де душам солодко було… 

Тепер ви вільні. І в дорогу 

Вас кличе зоряна блакить… 

Вклоніться рідному порогу,  

Бо знаю: серце в вас болить. 

За прикрі погляди і речі,  

За грубе слово навісне… 

Тепер мов зграї ви лелечі,  

До сліз доводите мене… 

Бо долі ваші загадкові, 

І   ще не знаний їх політ. 

Візьміть, на щастя , по підкові, 

І мчіть чимдуж у білий світ!!!             
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На  початку  травня  в  

Україні  відзначається 

День пам'яті та прими-

рення, присвячений 

жертвам Другої світової 

війни 1939-1945 років.  

Дата приурочена до 

річниці капітуляції 

нацистської  Німеччини 

8 травня 1945 року. Саме 

цю подію прийнято 

розглядати як символ 

перемоги над наци-

змом. Слід зазна-

чити, що для 

України це відносно 

нове свято. Верховна 

Рада України 

встановила 8 травня 

Днем пам'яті і 

примирення на честь 

всіх жертв Другої 

світової війни лише у 

2015 році. При цьому 

було прийнято рішення 

відтепер        відзначати 

9 травня як День 

перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні. 

Закон визначив, що 

шанобливе ставлення до 

пам'яті про перемогу над 

нацизмом у Другій 

світовій війні, ветеранів 

війни, український 

визвольний рух та жертв 

нацизму є священним 

обов'язком держави і 

громадян України.  Сим-

волом пам'яті є червоний 

мак,  який    є символом   

пам'яті жертв Першої 

світової війни,   а згодом 

— жертв усіх військових 

та цивільних збройних 

конфліктів, починаючи 

із 1914 року.                                               

З  інтернету 

 

27 травня в  нашій  шко

-лі пролунав Останній 

дзвоник. Редакція шкіль-

ної газети щиро вітає всіх  

зі святом  Останнього 

дзвоника, що символізує  

закінчення навчального 

року.  Для багатьох учнів 

— це успішне подолання 

чергового рубежу  в  

шкільному  житті,  пере-

хід  до  наступного  

класу, а для випускників 

цей день особливо 

радісний і пам'ятний. 

Адже вони прощаються зі  

школою  й  вирушають  у  

самостійне  доросле  

життя.   

 Щиро бажаємо вам, 

шановні випускники, міц-

ного  здоров'я,  успіхів,  

особистих  перемог,  реа-

лізації задумів і творчих 

планів! Нехай знання, 

отримані в нашій школі, 

неодмінно стануть запо-

рукою  ваших  майбутніх  

здобутків,  допоможуть  

вам досягти  омріяних  

вершин  у  вашій  профе-

сійній  діяльності!  

Бажаємо  вам  щедрої  

долі, вірних друзів,  

наснаги,  оптимізму  та  

невичерпної  енергії! 

Щасти  вам! В  добру 

путь!  

Випуск  №  9 

Головна  новина:   Пролунав  Останній  дзвоник... 

ВЕСЕЛКА  



Мир! Про нього люди по-

чинають замислюватись тоді, 

коли  лунають постріли, руйну-

ються будівлі  та   втрачаються 

людські життя. Сімдесят один  

рік   минув  після  закінчення  

Другої  світової   війни. Нелег-

кою, довгоочікуваною  була   

Перемога,  а  їй  передували  

важкі  роки  страждань  та  

втрат.  Саме  тому  8  та  9  трав-

ня  ми  згадуємо  про  всіх,  хто  

постраждав  у  тій    війні.   Зга-

дуємо й пам’ятаємо. Це  були 

роки  жаху, роки  страху  за  

рідних,  роки постійного голоду,  

невідомості й боротьби.  А  саме  

тому  в  ці  дні  ми  ще  раз  за-

свідчуємо  свою  вдячність  вете-

ранам,  які на  собі  винесли  всі  

ті  страждання,  вистояли  й ви-

бороли  мир  для  своєї  землі.  І  

кому, як не нам  зараз  зро-

зуміти, якими  важливими  були  

ті  дні. 

ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА 

У  Другу  світову війну  

було втягнуто  80%  людства, 

бойові дії велися на територіях 

двох третіх держав, які тоді 

існували. Найбільший військовий 

конфлікт ХХ століття  почався 

із вторгнення війська нацист-

ської Німеччини  в Польщу 1 ве-

ресня  1939,  а закінчився 2 ве-

ресня 1945 капітуляцією Японії.  

За  час  війни  були  здійснені  

найстрашніші  злочини  проти  

людськості  й вперше  була  за-

стосована атомна зброя. Це й 

призвело  до створення ООН  

(Україна - один з її засновників) 

та формування  сучасної систе-

ми міжнародних  відносин. 

Українці заплатили за 

перемогу над фашизмом страш-

ну ціну – 8 мільйонів життів. 

Було  зруйновано 700 україн-

ських міст  та         28 тис. сіл, 

7 млн. українських воїнів захища-

ли свою землю в лавах Червоної 

Армії  та Флоту. 

Армії  Українських  фрон-

тів   звільняли Берлін і Прагу, 

Відень   і Бєлград. 2021 Герой 

Радянського Союзу – українець, 

26 наших співвітчизників були 

нагороджені Золотою  Зіркою  

Героя – двічі, а  легендарний по-

вітряний ас Іван Кожедуб – 

тричі. 10 маршалів Радянського 

Союзу із 41 –  народились в 

Україні. 

71  рік  минув   після  за-

вершення Другої  світової.  І  на  

нашу  землю  знову  прийшла  

війна!  Знову   українці  виборю-

ють  своє  право   жити  на  

рідній  землі,  право  самим  

вирішувати  долю  своєї  країни.    

І  знову  герої  віддають життя за  

те, щоб  ми  могли  спокійно 

навчатися, спокійно спати, 

спокійно  святкувати  День Пе-

ремоги.  Не  даремно  говорять: 

«Тільки той, хто пам’ятає мину-

ле, вартий майбутнього».   Ми  

пам̓ ятаємо  про минуле,  ми  ці-

нуємо  те, що  зробили   наші  

ветерани  71 років  тому.  Тому  

ми  обов’язково  переможемо, як 

би важко нам не було…  

  Бондаренко  Н.В.

 

Пам’ятаємо —  перемагаємо! 

Волонтери  - ветеранам 
Учні та  вчителі  нашої  шко-

ли  теж  не    залишилися  осто-

ронь  і  долучилися  до  заходів,  

присвячених  до  Дня  пам’яті  та 

примирення.            

Напередодні  травневих свят 

року учні нашої школи взяли 

участь у міській акції "Обеліск".  

Волон-

терськими   загонами 8-А та 8-Б 

класів було приведено до ладу 

територію братської могили по 

вул. Філонова. Школярі  вирвали 

траву, винесли сміття, вимили 

плити.   

Волонтери 5-11 класів 

відвідали й привітали із Святом  

Перемоги ветеранів ІІ Світової 

війни, які  

мешкають  

у  мікрорай-

оні   нашої  

школи,  а  

також  по-

клали  квіти  

до  могили  Невідомого  солдата.    

Стр. 2 

Веселка,    випуск  №  9,   травень  2016 



   

  

 

 

Випуск  -  2016!!!       11  клас      11  клас      11  клас         
                           Класний  керівник:  Класний  керівник:  Класний  керівник:  СУХІНІНА  ІРИНА  АНАСУХІНІНА  ІРИНА  АНАСУХІНІНА  ІРИНА  АНАТОЛІЇВНАТОЛІЇВНАТОЛІЇВНА   

                                                                                                                              1.      Каминіна Єлизавета1.      Каминіна Єлизавета1.      Каминіна Єлизавета   

      2.      Кладков  Сергій2.      Кладков  Сергій2.      Кладков  Сергій   

      3.      Майборода  Дмитро3.      Майборода  Дмитро3.      Майборода  Дмитро   

      4.      Петрова  Вікторія4.      Петрова  Вікторія4.      Петрова  Вікторія   

      5.      Піданов  Руслан5.      Піданов  Руслан5.      Піданов  Руслан   

      6.      Пономарьова Аліна6.      Пономарьова Аліна6.      Пономарьова Аліна   

      7.      Трипадуш  Андрій7.      Трипадуш  Андрій7.      Трипадуш  Андрій   

      8.       Шевцова  Катерина8.       Шевцова  Катерина8.       Шевцова  Катерина   

      9.      Ячменьова  Дар'я9.      Ячменьова  Дар'я9.      Ячменьова  Дар'я   

Ось  і  промайнули  11  роківОсь  і  промайнули  11  роківОсь  і  промайнули  11  років…    …    …    І  дев'я-І  дев'я-І  дев'я-

теро   учнів  нашої  школи  вирушають  у  теро   учнів  нашої  школи  вирушають  у  теро   учнів  нашої  школи  вирушають  у  

нове  життя.  Нехай  у  вас  завжди  бу-нове  життя.  Нехай  у  вас  завжди  бу-нове  життя.  Нехай  у  вас  завжди  бу-

дуть  мрії.  І  нехай  вони   завжди  здійснюютьсядуть  мрії.  І  нехай  вони   завжди  здійснюютьсядуть  мрії.  І  нехай  вони   завжди  здійснюються…  …  …  Все  Все  Все  

залежить  від  вас!!!  залежить  від  вас!!!  залежить  від  вас!!!     

                     9 9 9 ---   А  клас    А  клас    А  клас       Класний  керівникКласний  керівникКласний  керівник:   :   :   СИДОРЕНКО  ГАННА   ЛЕОНІДІВНАСИДОРЕНКО  ГАННА   ЛЕОНІДІВНАСИДОРЕНКО  ГАННА   ЛЕОНІДІВНА   

         1.   Бровендер  Дарина     7.   Лопата  Руслан1.   Бровендер  Дарина     7.   Лопата  Руслан1.   Бровендер  Дарина     7.   Лопата  Руслан   

         2.   Золотарьов  Давид      8.   Оділов    Руслан2.   Золотарьов  Давид      8.   Оділов    Руслан2.   Золотарьов  Давид      8.   Оділов    Руслан   

         3.   Квасницька  Дар'я       9.   Муромцева  Вікторія     3.   Квасницька  Дар'я       9.   Муромцева  Вікторія     3.   Квасницька  Дар'я       9.   Муромцева  Вікторія        

         4.   Кислий  Михайло      10.   Сагадієв  Ярослав4.   Кислий  Михайло      10.   Сагадієв  Ярослав4.   Кислий  Михайло      10.   Сагадієв  Ярослав   

         5.   Лисаков  Денис          11.  Соловйов  Михайло5.   Лисаков  Денис          11.  Соловйов  Михайло5.   Лисаков  Денис          11.  Соловйов  Михайло   

         6.   Лозовий  Арсен6.   Лозовий  Арсен6.   Лозовий  Арсен   

         Ганна  ЛеонідівнаГанна  ЛеонідівнаГанна  Леонідівна:     :     :     ---         Ребята! В час прощанья  Ребята! В час прощанья  Ребята! В час прощанья  

со  школой  хочется пожелать вам доброго исо  школой  хочется пожелать вам доброго исо  школой  хочется пожелать вам доброго и   лёгкого пути лёгкого пути лёгкого пути 

попопо   взрослой жизни, отсутствия преград при взрослой жизни, отсутствия преград при взрослой жизни, отсутствия преград при    достижении важ-достижении важ-достижении важ-

ных целей, благополучия иных целей, благополучия иных целей, благополучия и   целеустремлённости. Пусть каждый целеустремлённости. Пусть каждый целеустремлённости. Пусть каждый 

изизиз   вас найдёт ввас найдёт ввас найдёт в   этой жизни своё место, любимое дело, любимого этой жизни своё место, любимое дело, любимого этой жизни своё место, любимое дело, любимого 

человека ичеловека ичеловека и   обретёт счастье. Пусть жизнь ваша будет радостной, яркой, весёлой иобретёт счастье. Пусть жизнь ваша будет радостной, яркой, весёлой иобретёт счастье. Пусть жизнь ваша будет радостной, яркой, весёлой и   успешной. успешной. успешной.    

   

                  Класний  керівникКласний  керівникКласний  керівник:   ЛІТВІНОВА  ВАЛЕНТИНА  ОЛЕКСІЇВНА:   ЛІТВІНОВА  ВАЛЕНТИНА  ОЛЕКСІЇВНА:   ЛІТВІНОВА  ВАЛЕНТИНА  ОЛЕКСІЇВНА   

         1.   Бабкіна  Лілія              7.   Кур1.   Бабкіна  Лілія              7.   Кур1.   Бабкіна  Лілія              7.   Кур”””янов  Владиславянов  Владиславянов  Владислав   

         2.   Гагонов  Даніїл           8.   Нестеренко  Дар2.   Гагонов  Даніїл           8.   Нестеренко  Дар2.   Гагонов  Даніїл           8.   Нестеренко  Дар”””яяя   

         3.    Глущенко  Кароліна  9.   Радіонов  Олексій3.    Глущенко  Кароліна  9.   Радіонов  Олексій3.    Глущенко  Кароліна  9.   Радіонов  Олексій   

         4.   Зуєв  Олександр        10.   Тулба  Аліна4.   Зуєв  Олександр        10.   Тулба  Аліна4.   Зуєв  Олександр        10.   Тулба  Аліна   

         5.   Ієвлєв  Данило           11.  Шевченко  Катерина5.   Ієвлєв  Данило           11.  Шевченко  Катерина5.   Ієвлєв  Данило           11.  Шевченко  Катерина   

         6.   Кохан Катерина6.   Кохан Катерина6.   Кохан Катерина   

         Валентина  Олексіївна:Валентина  Олексіївна:Валентина  Олексіївна:               Дорогі мої діти!    Сьогодні Ваше 

свято – прощання зі школою.   Бажаю щастя, наснаги й добра. 

Любіть і цінуйте батьків, дорожіть друзями, будуйте своє май-

бутнє.   Не забувайте школу, вчителів і завжди повертайтеся до 

батьківського порогу! 

Щасливої  життєвої   дороги... 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

9 9 9 ---   Б  клас      Б  клас      Б  клас         



 Ось  і  закінчився  ще  

один навчальний  рік.   Яким  він  

був  для  нашої  дитячої  ор-

ганізації  «Волна»?  Про це  нам  

розповіла  педагог-організатор  

школи  Поварчук  Вікторія  

Сергіївна:    

     «Учні нашої 

школи  у співпраці 

з педагогічним 

колективом протя-

гом 2015-2016 

навчального року 

брали участь у багатьох міських 

та обласних конкурсах та акціях: 

"Екологічна агітбригада", 

"Чарівна україночка", "Браслет 

нескоренних", "Герої поруч", 

"Новорічні поробки та су-

веніри", "Природа-людина-

виробництво", "Шляхами подви-

гу та слави", "Світ моделей", 

"КВК ЮІР", "Знай і люби свій 

край", "Барви рідного слова" , 

"Подарунок матусі" та багато 

інших.  

         Учнями, вчителями  та 

батьками школи було створено 

волонтерський проект "Добре 

діло" . В рамках цього проекту 

учні проводили святкові концер-

ти  для найближче розташованої 

військової частини, надавали 

необхідну допомогу ( збір речей, 

засобів особистої гігієни, виго-

товлення сувенірів та солодо-

щів).  

         Дитяча організація "Волна" 

за результатами 2015-2016 нав-

чального року посіла  6 місце 

серед всіх дитячих організацій 

міста. Президент школи Воло-

шина Валерія відзначена грамо-

тою відділу освіти за особистий 

внесок в розвиток дитячої ор-

ганізації».  

 

Підсумки    2015-2016  навчального  року 

   День  семьи  стал уже традиционным 
  Для каждого из нас  се-

мья   имеет  огромное значение.    

В честь родных и близких кто-то 

пишет стихи,   кто-то  совершает 

подвиги, кто-то пишет стихи,  а   

в нашей  школе  уже несколько  

лет    отмечается  «День  семьи». 

 13 мая в ДК им. Ленина 

прошел    традиционный  празд-

ник, на котором присутствовали 

ученики школы № 2 и их роди-

тели, а также жители микрорайо-

на.  Ведущими программы были   

я, ученик 9-А  класса  Лысаков 

Денис,   и ученица   8-Б  класса   

Волошина Валерия.  Программа 

сочетала в себе  танцевальные и 

вокальные номера. Не знаю  как 

все это  выглядело  из  зала, но   

на  сцене ощущалась  колосаль-

ная энергия мероприятия. Шквал 

аплодисментов  поистине заво-

раживал. 

     Хочу сказать,     что    торжес-

тво  было  проведено  отлично,     

и  зрители,  и  артисты получили  

великолетный  заряд   настрое-

ния,   мероприятие  имело  не-

поддельную культурную цен-

ность для  учащихся  нашей  

школы и их родителей, а также  

для    жителей  нашего города.      

Лисаков Д. (9- А  кл.) 

Стр. 4 
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14 травня в міському 

Палаці культури пройшов кон-

курс "Міні- місс 2016". У місь-

кому конкурсі взяли участь й 

учениці нашої школи.  Учениця 

1 - А класу Дзюба Анастасія 

отримала  звання  "Міс - посміш-

ка", учениця 1 - Б класу Осіпова 

Анастасія "Міс - затійниця", уче-

ниця 2 - Б класу Бажинова Таісія 

"Міс - елегантність",     учениця 

2 - Б класу Орзул Софія "Міс - 

гламур", учениця 3 класу Боров-

ських Дар'я "Міс - ніжність", 

учениця 3 класу Лісовцова Вла-

дислава   стала  переможницею  

конкурсу.  

          Усі учасниці показали свої 

таланти, вміння виступати на 

сцені. Наші дівчати були най-

красивіші, найчарівніші, найта-

лановитіші. Дякуємо за участь у 

конкурсі. Бажаємо подальших 

перемог!  

 

Наші  дівчата  найкрасивіші та  найталановитіші!!! 

АГІТПОТЯГ  “ТРУХАНІВСЬКА СІЧ” 
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23.05.2016 р. до нашої школи 

завітали волонтери з агітаційно-

го потягу єдності "Труханів-

ська Січ".   Волонтери   зустрі-

лися з усіма учнями нашої шко-

ли. Учні 1 - 4 класів разом із го-

стями співали пісні, а потім ди-

вилися українські мультфіль-

ми.   Учні 5 класу разом із хо-

ром "Червона калина" співали 

українські  пісні, учні 6 - 7 кла-

сів побували на майстер-класі з 

текстилю від Олени Лугової,    

учні 8 - А та 8 - Б класів вчили-

ся разом із Іриною Івановою на-

давати долікарську допомогу    

постраждалим, а актор Віктор 

Швець зустрівся з учнями  9 - А, 

9 - Б та 11 класів. Всі зустрічі 

були надзвичайно цікавими.  

Танцювальний  марафон 
20 квітня 2016 року в школі проведено конкурс «Танцювальний мара-

фон» серед учнів  1-9 класів. Всі класи підготувались і показали свої 

танцювальні можливості.   

Стр. 5 



Вже десять років пос-

піль у третій четвер травня від-

значають  Всесвітній день ви-

шиванки. Вишита сорочка з 

простого атрибуту нашого на-

ціонального одягу, перетвори-

лася на певний символ.  Вона  є  

символом повернення  до  на-

ших  українських  традицій,  

символом  незалежності,   яку  

наш  народ  виборює  у  важкій  

борні.    

 День вишиванки має 

бути не днем пафосу  чи зма-

ганням у патріотизмі. Він має 

стати для кожного з нас днем 

шани українських традицій, і 

днем визнання своєї ідентично-

сті з країною, у якій ми живе-

мо, і за незалежність якої боре-

мося. 

Цього року й наша шко-

ла долучилася до цього чудо-

вого свята. 19 травня в школі 

пройшли заходи, присвячені 

Дню вишиванки. В шкільному 

музеї народознавства Літвіно-

ва Валентина Олексіївна про-

вела екскурсію, присвячену 

традиціям української виши-

ванки, особливостям вишива-

нок, які були традиційними 

саме в нашому регіоні. Вчите-

лі початкової школи Козачен-

ко Любов Олександрівна та 

Швець Ірина Миколаївна 

провели для учнів 1-4 класів 

свято «Чарівна краса вишива-

нки».  Вчителі української 

мови та літератури Бондарен-

ко Наталія Вадимівна та Літ-

вінова Валентина Олексіївна 

підготували та провели захід 

"Не втрачаймо зв’язку поко-

лінь" для учнів 5 – 9 класів. 

До речі, учнів та вчителів, які 

цього дня прийшли в школу у 

вишиванках було значно бі-

льше, ніж  торік! Вітаємо всіх 

із Днем вишиванки! Пам’я-

таймо свої традиції!  

Сьогоднішнє свято – 

це той день, коли кожен з нас   

може одягти українське наці-

ональне вбрання і з гордістю 

сказати:  «Це моя земля, це 

моя Україна! Лисичанськ - це 

Україна!»          Бондаренко Н.В. 
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День  вишиванки  в  школі 

Одягнімо, друже, вишиванки  

 

Одягнімо, друже, вишиванки- 

Наш чарівний український      

                                       стрій. 

Не для когось, не для  

                              забаганки, 

А для себе, вірний друже мій. 

Одягнімо вишиванки, друже, 

Як одвічний предків талісман. 

Хай не буде серед нас  

                                байдужих 

І один в нас буде отаман. 

Одягнімо в свята і неділі, 

В будень, за потреби, одягнім 

І відчуєм — вороги безсилі 

Зруйнувати український дім. 

Одягнімо вишиванки, друже, 

Хай побачить українців світ — 

Молодих, відважних, дужих, 

У єднанні на сто тисяч літ. 

                  Василь ДЕРІЙ 


