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  Листопад  
 

День української писемності та 

мови поступово стає справжнім 

святом єдності. Святом, яке об’є-

днує всіх, хто любить українську 

мову, хто любить нашу Україну. 

Напередодні Дня  писемності  

(08.11.2018) в школі був проведе-

ний І (шкільний) етап Міжнарод-

ного конкурсу з української 

мови  імені Петра Яцика. Пе-

реможці конкурсу були наго-

роджені на святковій тематич-

ній лінійці, яка відбулася 9 ли-

стопада.  

Також учні та вчителі школи 

взяли участь у написанні на-

ціонального диктанту єднос-

ті.  

 

 

Святкуймо! Любі-

мо нашу мову!  

Плекаймо її!  

Бондаренко  Н.В., 
вчитель  укр. мови  

та  літератури        

ВЕСЕЛКА  

 

 Листопад 

Осінь, осінь, листопад, 

Жовте листя стелить сад, 

За моря в краї далекі 

Відлетіли вже лелеки. 

Хмари небо затягли, 

Вітер віє з-за гори, 

Ходить осінь листопадом, 

Жовте листя стелить садом. 

Анатолий Житкевич  



День    Гідності    та    Свободи 
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21 листопада український народ 

вже вп’яте відзначив  День Гідності та 

Свободи.  Цього дня, з інтервалом у де-

в’ять років, розпочалися дві доленосні 

для сучасної України події:  Помаранчева 

революція 2004 р. та революція Гідності 

2013 р. Саме 21 листопада почалися про-

тести, і на Майдані з'явилися перші наме-

ти мітингувальників. А після 30 листопа-

да, коли бійці "Беркута" побили активіс-

тів і студентів, кількість протестуючих 

зросла в сотні разів. 

У День гідності та Свободи  ми 

побачили виступ шкільного рою «Залізні вовки».  

У своїй чудовій виставі учні розповіли про наш  

славетний народ, який за правду стоїть  до кінця. 

Нагадали про Майдан,  про те,  як почалася Ре-

волюція гідності,   про події останніх п'яти років,  

які   стали для  нас  випробуванням.  Ви-

пробуванням на цінність особистості людини,  

виміром людськості та гідності. 

Кожна людина є цінною та неповторною. 

Усі ми різні, але прагнення стати гідною люди-

ною має стати нашою спільною рисою. Недарма 

кожен з батьків  намагається зробити усе можли-

ве, щоб дитина виросла гідною людиною. Але як 

це – бути гідним? Що таке гідність? 

  Таке просте слово, а за ним стоїть така 

складна світобудова.  Гідність завжди викликає 

повагу. 

   Ми пишаємося   своєю  Україною,  своїм 

народом,   своїми учнями, своєю школою. 

Учні   2-А класу 
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   13 листопада для учнів 2-4 класів  відбув-

ся захід у музичній школі мистецтв № 1. За-

хід проводився у формі музичного експресу, 

протягом якого школярі знайомилися з новими 

та вже відомими музичними інструментами. Зу-

стріч  із  музикою  пройшла дуже цікаво! 

 Дітям дуже сподобався концерт, 

адже вони почули прекрасні твори і побачи-

ли майстерну гру виконавців. Величез-

на подяка музикантам за те, що втілили в жит-

тя щось красиве  та  цінне. 

    Цей захід  можна  назвати по-справжньому  

мистецьким,  адже  школярі  мали  можли-

вість  ближче познайомитися із світом прекрас-

ної  музики. 

    Присутні отримали масу задоволення. Незабу-

тньою була  ця зустріч із музикою та піснею.   

Очиченко  О.Л.  та  учні  3—Б  класу! 

    16  листопада в  Лисичанській 

загальноосвітній школі  № 2  від-

булися змагання «Веселі старти»  

серед  учнів  1- 4 класів.  

      Змагання проводилися  з ме-

тою виховувати в  учнів  любов 

до фізкультури та спорту, розви-

вати фізичні уміння та навички, 

зміцнювати здоров’я, виховувати 

почуття дружби, колективізму, 

взаємовиручки, прищеплювати 

прагнення до занять фізкульту-

рою. 

          Учні змагались у різних ці-

кавих естафетах:   «Кенгуру», 

«Павучок», «Посадка картоплі», 

«Дружня переправа»,  передача 

м’яча через гору.              

     Всі команди показали справж-

ню спритність, командну єдність 

та спортивну підготовку,   тож  

були нагороджені медалями та 

грамотами. Вітаємо всіх учасни-

ків змагань і бажаємо в подаль-

шому нових звершень та пере-

мог. 

Безсмертна  Ю.С.,  

вчитель фізкультури  

    Веселі  змагання 

Зробимо  життя  яскравим! 

Зустріч  із  музикою...  
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Громада     «Бджоли»  

       Наш  3- Б  клас    багатий  

на  таланти.  Серед нас є і 

танцюристи,  і гімнасти,   і  

клоуни.   Наші  танцюристи  -  

це  Коновалов Данило,  Мерз-

ла Аліна,  Нижник Софія, Ов-

чаренко  Євгенія. Усі діти   

класу  люблять співати.  А  

ще  ми  завжди  беремо  

участь  у  різноманітних  кон-

курсах.  

  У жовтні наш клас  став уча-

сником  шкільної  олімпіаді з 

української мови .   Нижник 

Софія  посіла 4 місце,  Іщен-

ко Катерина – 2 місце. 

  У листопаді   Конова-

лов  Данило  взяв участь у 

конкурсі «Геліантус».  

     Учні   класу   залюбки  по-

казали  свої  таланти в  кон-

курсі « Зіркова мить».  Ми  

вирішили  показати  виставу.   

Сподобалась казка  «Бураті-

но».   Самі обрали  казкових  

персонажів,   розподілили  

ролі.  Батьки  допомогли    

підготувати костюми Бураті-

но,  Артемона,  Мальвіни та 

інших  героїв.   Тренувались 

на кожній перерві.  Наші  ста-

рання  були  не  марними,  бо  

отримали  грамоту  за  актив-

ну  участь. 

  Життя класу дуже ціка-

ве. У нас всі учні допомага-

ють один одному. 

Кл. керівник:  Разумова Л.В. 
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      Ми    зірки!!! 
Листопад. Місяць насиче-

ний різними шкільними справа-

ми та подіями. Сили й думки 

нашого 7 класу  спрямовані на 

творчий конкурс «Зіркова 

мить». Кожна можливість для 

тренування використовується на 

повну. Танець обрано сучасний, 

драйвовий і складний. Ми тре-

нуємось і тренуємось. 

Нам це цікаво,  тож навіть 

прийти  в неділю до шко-

ли для репетиції не склад-

но. 

І ось ця мить. Розпо-

чинається свято. Класні 

керівники більше пережи-

вають за виступи своїх 

класів, ніж самі діти. 

Ведуча Влада Воло-

димирівна, славна 

своєю гарною вимовою та 

поставленим голосом, ого-

лошує класи.  Усі виступи 

класні. Усі запальні й весе-

лі. Усі  стараються й порів-

нюють себе з виступами 

інших. Ми нервуємось, але 

починається наш виступ, 

вмикається музика,  і все – по-

неслося! Триває дійсно мить, 

але ми сяємо! Ми зірки! Ми  ко-

манда! Ми  артисти! 

Свято вдалося, бо коли зорі 

сяють - завжди свято, навіть ко-

ли це  тільки мить! 

Огородова  А.(7 клас) 
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    Якщо хтось запалює  зірки,   

значить – це комусь потрібно! 

  28—29  листопада в нашій школі    пройшов 

традиційний фестиваль дитячої творчості 

"Зіркова мить - 2018". Участь у заході взяли 

учні  з  1  по  11 класи.  

Цілий феєрверк зірок запалав у нашій школі!  

Співали, танцювали, показували вистави! Яск-

раві виступи, гучні оплески, веселі емоції не 

залишили байдужими нікого із присутніх у за-

лі. Вийшло справжнє свято радості та творчос-

ті. Молодці!!!  

Дивовижно, скільки талановитих учнів на-

вчається у нашій школі!!! 

Зіркова  мить— 2018 
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Зробимо  життя  яскравим! 



     15 листопада у міському Палаці культури від-

бувся конкурс краси й таланту "Міс Осінь-2018". 

Від нашої школи були представлені учасниці в 

різних вікових категоріях: I категорія – 9-11 ро-

ків Грігорян Ліана (4-А кл.) та Боровських Дар`я 

(6 клас); II категорія – 15-18 років Пастушенко 

Вероніка (9 клас).  

    На конкурсі всі учасниці гідно представили 

себе та свою школу.  Їм  потрібно було продемо-

нструвати свої таланти в 

різних конкурсах: розпові-

сти про себе, проявити 

винахідливість і чарів-

ність, продемонструвати 

образ сучасної дівчини та 

образ «Леді Осінь 2018». 

Виступи оцінювалися за 

наступними критеріями: 

артистичність, оригіналь-

ність, творчий підхід, 

вміння триматися на пуб-

ліці.  

     За результати конкурсу 

наші учасниці здобули 

наступні титули: Боровських Дар`я "Міс Чарів-

ність" , Пастушенко Вероніка "Міс Модель " та 

подарунковий сертифікат на осінню фотосесію. 

Ще Вероніка отримала м`яку іграшку від видан-

ня "Новый путь". А Грігорян Ліана здобула пере-

могу у цьому конкурсі, отримавши титул "Міс 

Осінь 2018". Вітаємо наших красунь, ви були не-

перевершені! 

Загоруйко В.В.,  педагог-організатор 
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