
З 8 до 13 квітня у нашій 
школі-інтернаті проходив 
тиждень духовності. Він є 
традиційним і проводить-
ся щороку напередодні 
Великодня з метою активі-
зації морально-етичного 
виховання на християнсь-
ких цінностях, утверджен-
ня принципів загально-
людської моралі та вихо-
вання культури в учнівсь-
кої молоді. Організацією 
та проведенням конкурсу 
займалася вчитель хрис-
тиянської етики Галина 
Романівна Думич.

На шкільній лінійці в гос-
тях в учнів та вчителів був 
отець Михайло. Він провів 
спільну молитву учнів та пе-
дагогів. Діти також перегля-

нули мульт-
ф і л ь м 
« С т а р и й 
завіт» та 
ф і л ь м 
«Життя Ісу-
са», який 
н а г а д а в 
старшокла-
сникам про
чудотворні 
дії, зцілен-
ня, яке 
п р о в а д и в 
Син Божий 
за свій ко-

роткий вік життя.
Також у перший день ти-

жня духовності для учнів
було проведено екскурсію в 
ц е н т р а л ь н и й  г р е к о -
католицьких храм міста –
церкву святого Юрія.

У вівторок священик, лі-

кар наркодиспансеру прочи-
тав лекцію для учнів 7-11 
класі «Шкідливі звички», під 
час якої відбулася жива дис-
кусія між лікарем та учнями 
про негативний вплив алко-
голю на здоров'я людини.

Протягом тижня учні по-
чаткових класів школи-
інтернату вчилися малювати 
писанки. Учні початкових 
класів підготували малюнки 
з писанками.

Із нагоди тижня духовно-
сті до школи-інтернату заві-
тала сестра-монахиня.  Вона 

розповіла учням про монаше 
життя, про звичаї та тради-
ції, яких дотримуються ті, 
хто присвятив своє життя 
Богові. Для усіх бажаючих 
також провела майстер-клас 
із написання святкових пи-
санок. Крім того, у кабінеті 



Одним із важливих на-
прямків, у збереженні си-
ли та здоров’я людини є 
звичайно , організація 
різноманітних спортивних 
змагань, зокрема з фут-
болу. Допомагають учням 
у проведені турнірів вчи-
телі фізичного вихован-
ня:Степан Євгенович Ма-
як, Олег Ігорович Кордо-
ба. 

У школі -інтернаті є багато 
талановитих і здібних учнів. 
Минулого року команда хло-
пців 2001-

2002р.н.у молодшій віко-
вій групі здобула загальне 
друге місце у турнірі команд-
шкіл Жовківського району

А вже 25-27лютого цього 
року відбувся шкільний тур-
нір з міні-футболу. Команда 5
«Б» класу в складі Богдана 

Петльованого, Остапа Турія, 
Кочана Романа зайняла пер-
ше місце у молодшій віковій 
категорії .

На шкільному турнірі з 
футболу відзначилися такі 
учні: Яремко Микола, Микола 
Пашковський, Олег Жук, 
Юрій Слотвінський та багато 
інших.  

У спортивному залі пану-
вала атмосфера взаєморозу-
міння, поваги один до одно-
го. Поєдинки турніру були 
настільки захоплюючі та емо-
ційні, що глядачі забували, 
що на майданчику не профе-
сіонали, а учні нашої школи.

Фантастичні м’ячі , красиві 
«сейви» воротарів і виконан-
ня ударів демонстрували уч-
ні.

Школярі показали хороше 
володіння м’ячем та  мали 
запал до гри . На згадку про 
участь в змаганні усі учасни-
ки отримали дипломи від Фе-
дерації футболу Львівської 
області. На цьому турнірі бу-
ло дуже весело.

Остап Турій

етики було виготовлено сим-
волічне Писанкове дерево, 
яке учні  прикрасили різними 
власноруч зробленими писа-
нками.

У школі проводилася та-
кож виставка творчих робіт 
«Моя родина – Божий дар». 
Помилуватися ними учні, 
вчителі, батьки та гості шко-
ли могли в коридорі головно-
го навчального корпусу, де їх 
було вивішено на стінах.

У п’ятницю 12 квітня учні 
школи-інтернату побували в 
церкві св. Юра на Хресній 
дорозі. Школярі Максим Ко-
марець, Руслана Матушик і 
Михайло Левандовський чи-

тали розповіді про Ісуса 
Христа та його Хресну доро-
гу.

У суботу, 13.04.13р. від-
булася зустріч із отцем Рома-
ном, який розмовляв з учня-
ми про совість та чесність 
перед собою та перед ближ-
німи, про обов’язок учня,  
про дотримання ними норм 
духовного життя. 

Тиждень духовності дітям 
запам’ятався. Вони дізнали-

ся багато цікавого про життя 
Ісуса Христа, зрозуміли всю 
трагедію того, як Його розі-
п’яли.

Вікторія Прибула



У кожного є свій улюб-
лений урок. Декому подо-
бається тому, що цікавий 
предмет, або ж його умі-
ло викладають. Іноді при-
чиною уподобання може 
бути вчитель. Тому ми ви-
рішили дізнатися, які пре-
дмети люблять наші учні.

Руслана Матушик

Андрій (11 кл.) – Най-
більше я люблю історію, 
математику і географію. 
На історії можна почути 
щось цікаве. Математи-
ку вчить дуже добра 
вчителька. А на геогра-
фії можна дізнатися про 
нові країни і їхнє життя.

Б о г д а н 
(6 кл.) –
Я люблю 
фізкуль-
туру, бо 
там мож-
на займа-
тися спо-

ртом.

Соломія (7
-Б) – На 
у р о к а х 
української 
літератури 
я люблю 
дізнаватися 
про життя 
в і д о м и х 
українських письмен-
ників.

Н а -
зар (6 
кл.) – Я 
л ю б л ю 
г р а т и 
теніс на 
ф і з к у -
льтурі.

М а к -
сим (5-
А) –
Найбіль-
ше мені 
подоба-
є т ь с я 
трудове 
навчання. Адже там 
можна виготовляти 
вироби своїми рука-
ми.

Діана (7-А) –
Мені подоба-
ється біологія. 
Адже на ній ми 
дізнаємося про 
тварини, рос-
лини і про нас 
самих.

Світлана (11 кл.) – Мені 
дуже подобаються алгебра, 
геометрія, англійська мова, 
українська мова…  Адже на-
вчають дуже добрі вчителі. 
Вони допомагають розвивати 
логічне мислення і знайти 
вихід у складних ситуаціях.



У сьогоднішній рубри-
ці ми поговоримо з учите-
лем фізики і завучем Оль-
гою Іванівною Бучко.

- Ольго Іванівно, мені 
відомо, що Ви хотіли бути 
стюардесою. Чому не ста-
ли?

Бо не знала англійської 
мови. А щоб поступити у вуз, 
потрібно було її знати.

- Як відомо, що у Вас є 
старший на 2 роки брат. У 
дитинстві Ви жили дружно 
чи сварилися? Чи допома-
гав він Вам з домашнім 
завданням?

- Так, дружно. Коли 
щось мені потрібно, він 
мені завжди допомагав. 
Особливо, коли потріб-
но було розв’язувати 
задачі з хімії та геоме-
трії.

- У школі Ви 
навчалися в спор-
тивному класі. Чим 
він відрізнявся від 
інших і що Вам за-
пам'яталося?

- Наш клас завжди брав 
участь у всіх спортивних зма-
ганнях не лише в школі, а й у 
місті та районі. Тому навчати-
ся в такому класі було дуже 
цікаво. Мабуть, спогадом, 
який завжди буде у моїй па-
м'яті, є те, як на змаганнях зі 
стрибків у довжину я отрима-
ла травму ноги, яка дошкуля-
ла мені  протягом багатьох 
років по закінченні школи. 
Т аке  не  з абува єт ь ся 
(Сміється).

- Ви колись, окрім фі-
зики, навчали ще матема-
тику і трудове навчання. 
Чи важко Вам було переп-
рофілюватися?

- Ні, бо моя спеціаль-
ність – вчитель фізики і мате-
матики, а трудове навчання 
любила ще зі школи, вміла 
шити на швейній машині, ви-
шивати та в’язати також.

- Чи не хотіли би Ви 
вчити якісь інші предме-
ти?

- Ні, фізи-
к а цікава. А 
го- л о в н е 

м о ж н а 
б а г а т о 
експери-
ментувати, 

показу-
в а т и 

д і -

тям різні досліди, природні 
явища.

- Також був період у 
вашій роботі, коли Ви ве-
ли танцювальний гурток. 
З чим це було пов'язано?

- Я завжди любила тан-
цювати. Танцювала і в школі, 
і в інституті. І вже коли поча-
ла працювати в школі-
інтернаті не могла бути без 
танців тому, крім викладання 
уроків, також вела танцюва-
льний гурток і була учасни-
цею шкільного танцювально-
го колективу “Мальви” за 
участю наших учителів.

- На своїх уроках Ви 
широко використовуєте 
мультимедійні технології. 

Чи важко Вам було освою-
вати комп’ютер, навчити-
ся створювати презентації 
тощо?

- Якщо цікаво, то вчити-
ся є бажання, а якщо є ба-
жання, навчання проходить 
легко.

- У фізиці є багато 
складних та непростих 
тем. Які з них для Вас є 
улюбленими, а які Вам не 
подобаються?

- Не подобається мені 
молекулярна фізика, а елект-
рику та механіку легко і по-
яснювати учням, і демонстру-
вати на прикладах.

- Ви перший педагог 
школи-інтернату, який 
взяв участь  в обласному 

конкурсі «Учитель року»? 
Які Ваші враження?

- Конкурс цікавий, є мо-
жливість не тільки показати
себе, а й побачити кращих 
вчителів фізики. Приємно, що 
від нашого району представ-
ником стала саме я.

- Як Ви проводите від-
пустку?

За 9 років на посаді за-
ступника повноцінної 
відпустки я не мала. Ко-
ли є можливість, відпо-
чиваю на природі та біля 
моря. 

- Які Ваші плани на май-
бутнє?

У  ме жах  ш ко л и —
шкільний радіовузол, 
якщо мислити “більш 
глобально”, то співпраця 
зі школами Євросоюзу.

Руслана Матушик



Одного разу на уроці 
української мови я не вико-
нав домашнє завдання в зо-
шиті. Коли вчителька переві-
ряла його, то мені не пощас-
тило, і мене також запитали. 
Почервонівши, я опустив го-
лову і сказав, що не підготу-
вав. Вчителька наголосила, 

що поставить одиницю в жу-
рнал. Звісно, у мене погірши-
вся настрій. Засмучений, я
уявляв, як у моєму щоденни-
ку стоїть ця погана оцінка. 
Але виявилось, що вчителька 
забула, що мала її поставити. 
Радіючи, що мені вдалося 
уникнути одиниці, я побіг на 
перерву. Коли вибігав з кор-
пусу школи, із даху мені ледь 
не впала на голову бурулька. 
Спочатку я подумав, що мені 
пощастило. Але, пробігши ще 
кілька метрів, я послизнувся 
на ковзанці і не впав. Я заду-
мався, що так багато щастить 
протягом кількох хвилин  не 
може. Тоді зрозумів, що мене 

оберігає  мій Ангел-
хоронитель.

Богдан Петльований

Мама питає у Максимка:
- Що ти сьогодні отримав у 

школі?Покажи но щоденник.
-Я краще татові покажу.
-А чому тільки татові?
- Він офіцер, у нього нерви 

міцні.
*****

-У нас така гарна вчитель-
ка!Я її так люблю! - каже 
Дмитрик.

-Я дуже рада це чути, -
відповіла мама.

- Ось тому я залишаюся в 
цьому класі на другий рік.

*****
Тату,сьогодні чудовий 

день,чи ні?
- Чому ти питаєш про це 

кожного ранку?
- Наша вчителька сказала, 

що одного чудового дня вона 
через мене з’їде з глузду.

*****
На уроці біології Володя 

піднімає руку:
- Марія Іванівна, мій тато 

каже, що ми походимо від 
мавп. Це правда.
- Володя ,не заважай про-

водити урок! Історія твоєї 
сім’ї мене не цікавить.

*****
Хлопчик повернувся зі 

школи додому. Мама дивить-
ся,а його нова шапка порва-
на та вся у болоті.

- Що це?
- Та…Це хлопці.
- Що «хлопці»?
- Скинули з мене шапку та 

почали грати нею у футбол.
-А ти де був?
-Я стояв на воротах.

*****
Учителька історії розпові-

дає про громадянську війну 
1917року у Російській імперії. 
Між іншим запитала дітей,чи 
хто знає ,хто такий Чапаєв.

- Це отаман негрів, - впев-
нено говорить Грицько.

- Чому ти так думаєш?
- Бо він воював проти бі-

лих.
Підготував 

Ігор Гнідець

Х т о 
в и г о т о -
вив пер-
ший ме-
ханічний 
калькулятор?

У 1642 р. француз 
Блез Паскаль, коли йому 
було лише 19 років, ство-
рив першу механічну об-
числювальну машину. На 
лицевій частині пристрою 
містився ряд зубчастих 
коліщаток із нанесеними 
на них по колу цифрами. 
Ті числа, які треба було 
відняти або додати, встав-
лялися на коліщатках. І 
тоді на отворах у верхній 
частині калькулятора з’яв-
лялася відповідь. Сучасні 
кишенькові електронні 
калькулятори з’явились у 
продажі у 1971 р.



3. Я веселенький звірок, плиг 
з ялинки на дубок. 
4.Зірка сніжно-біла 
на рукав мені злетіла, 
поки ніс її сюди, 
стала краплею води. 
7.Завітав на Новий Рік 
Череватий чоловік. 
Оселився він в хатині, 
Почав худнути щоднини. 
Через рік насамкінець 
Став один лиш корінець. 
8. Згорнеш - клинець, розгор-
неш - млинець.  
13.Гострі зуби в три ряди 
І плавник стирчить з води. 
Мчиться стрімко, наче куля, 
Ненажерлива ... . 
16.Ледь у ванну я залажу, 
Накидається одразу 
Й натирає мене хутко 
Ця м'яка й кусюча ... 

Горизонтально:
5. Літом служить, а зимою 
зуби сушить. 
6. Що з землі легко підні-
меш, та далеко не закинеш? 
9. Чорна труба веде з двора 
і дивиться в небо. 
10. Відгадай-но, що за шту-
ка 
На потилиці сидить, 
Що без неї мерзнуть вуха, 
А на злодію горить. 
11. На стіні висить ряднина. 
Раптом світло погасили. 
І побігли по ряднині 
Коні, люди, вівці, свині. 
12. Хто трьома зубами сіно 
їсть? 
14. Він належить до еліти: 
Королів і королев. 
Він бо звірів повелитель,
Грізний ... . 

15. З бородою, а не мужик, 
з рогами, а не бик, з пухом, 
а не птах, лико дере, а лича-
ків не плете. 
17. Їла, їла дуб, поламала 
зуб. 
18. Без рук, без ніг, за одну 
малу хвилину оббігає увесь 
світ. 
19. Ходить на одній ступні, 
везе будинок на спині. 
20. Літом і зимою я зелена 
стою.

Вертикально:
1. Що то за штука, що день і 
ніч стука? 
2.Перший красень на подві-
р'ї, 
Розчепірив пишне пір'я. 
Набундючився, як бик, 
А ім'я йому - ... . 

Кросворд


