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І знову прийшла
зима..

На дворі - зима. Чудовий сонячний день. На небі ні хмаринки.
Сніг, який йшов всю ніч, покрив землю, будинки, машини білим
пухнастим покривалом. Дерева стоять у важких білих шапках, і
зрідка з верхівок зривається вниз сніговий пил.

На снігу, як на білому аркуші,
чітко виписані ієрогліфи пташиних
слідів. Горобці біля будинку б'ються
через скоринки  хліба їм нелегко
відшукати їжу під білою ковдрою.

Сонце високо. Його промені
перетворюють засніжений шлях на
сяючий розсип алмазів. Пройтися
по цій царської дорозі хочеться
кожному.

Поміж дерев хлопці
намагаються зліпити сніговика, але
у них нічого не виходить. Справа в
тому, що на вулиці мороз, і сніг у  такі дні стає сипучим і хрустко
скрипить під ногами при ходьбі. На гірці - веселе гуляння. Чути
верески і крики, котяться вниз різнокольорові санки, а на них -
дівчата і хлопці. Хтось полив схил з одного боку водою, і тепер
виблискує крижана смуга, чекає бажаючих покататися. Таких
сміливців - хоч відбавляй!

Якщо довго стояти на одному місці, мороз забирається за комір,
починає щипати ніс і вуха. Добре б зайти зараз до бабусі - у неї
завжди жарко натоплено і для гостя напевно знайдеться гарячий
пиріжок з яблучним варенням.



Новий рік у Львові
Нарівні зі столицею у місті Львів Новий рік проходить з

особливим масштабом, адже в цей період тут
організовуються яскраві концерти популярних виконавців,
все місто сяє різнокольоровими вогнями, а кількість людей
на вулицях і площах Львова настільки величезна, що іноді
навіть неможливо ступити крок.

Новий рік у   Львові
2012 як завжди показав
здатність міста надихати і
дивувати, що є, можливо,
чимось надзвичайним для
багатьох міст, але звичний
для міста Львова. Новий рік
тут цікаво і приємно

зустрічати не тільки через масштабних заходів, фестивалів і
концертів...

З'являється відчуття, що Ви
потрапили у зовсім інший,
відмітний від звичного Вам, світ -
світ, в якому збуваються мрії й
втілюються в реальність
найпотаємніші бажання. Особливо
це відчувається на Різдво у Львові,
коли по вулицях проходять численні вертепи, а всі жителі
співають колядки. У місті Львів Різдво є одним з
найяскравіших і незабутніх свят.



Різдвяна виставка
«Мистецький вертеп»

З 11 грудня 2010 р. по 20 січня 2011 р. у Львові тради-
ційно проходила Різдвяна виставка «Мистецький вертеп».

Особливість цьогорічної виставки-продажу – тради-
ційна українська різдвяна тема-
тика.

Хотіли відродити призабуті
народні атрибути Різдва, тому
на виставці презентували різд-
вяного «павука» та дідуха, шоп-
ки з соломи з фігурками ляльок-
мотанок, а також різдвяні при-

краси: ангели, зірочки, дзвіночки, ляльки, коники з соломи,
кукурудзяного листя, паперу, тканини.

Ми запросили народних
майстрів зі Львова, Волині та
Києва представити на виста-
вці свої неперевершені робо-
ти.

Звичайно, окрім тради-
ційного мистецтва, презенту-
вали живопис, ікони виконані
оригінальною технікою фре-
скового живопису, малюнок на склі, авторські намиста,
кульчики та брошки з вовни, листівки, ангелики ляльки-
мотанки, годинники, різдвяні скатертини і таці та багато
іншого.



Свято Коляди
21 січня в нашій школі відбулося Свято Коляди. У ньому брали

участь майже усі старші класи, починаючи 5-ми і закінчуючи 9-ми. Не
приймали участь лише учні 10, 11 та молодших класів.

Програмую свята було виконання кожним
класом однієї колядки. На прохання президента
школи та його заступника, колядки вибиралися
оригінальні та різноманітні. Розпочав свято 5-А
клас із колядкою, а закінчила його пісня
“Україна колядує!” в виконанні дівчат 9-А класу.

5-А клас

5-Б клас

6-А клас

6-Б клас

7-А клас

7-Б клас

8-А клас
8-Б клас 9-Б клас

9-А клас



День Святого Миколая
19 грудня. Одне з улюблених свят української дітвори.
В Україні культ святого Миколая з’явився разом із

християнською вірою. У
численних народних
переказах Миколай
боронить людей від
стихійного лиха. На честь
святого Миколая збудовано
багато храмів.

В сучасні часи з’явилась
добра традиція – саме у день
святого Миколая опікуватись сиротами та знедоленими
дітьми, даруючи їм подарунки. Участь у благодійній акції
“Миколай тебе не забуде” прийняла й наша школа.

А  у нашій школі до
цього незвичайного дня
зародилася ще й інша
хороша традиція: усім
учням початкової школи
вручає подарунки сам
Святий Миколай!

Учні старших класів з
охотою збираються

разом, переодягаючись у різноманітних персонажів вертепу,
і вітають молодші класи з Днем Святого Миколая...



Афіша
Виставка Оксани Андрущенко

1-19 лютого 2012
Мистецька галерея «Зелена Канапа» (вул. Вірменська,7)

Львівська художниця Оксана Андрущенко реалізує своє творче «Я» в
орнаменті. Вона не одноразово розписувала меблі, стіни та навіть підлоги,
декоруючи інтер’єри.

Міс Школи 2012
24 лютого 2012

Спортивний зал СЗШ №68

24 лютого 2012 року у нашій школі буде проводитися “Міс Школи
2012”. По одній дівчині з кожного класу старшої школи має право брати
участь у цьому святі. Дівчата змагатимуться в різних конкурсах і
дисциплінах. До них належать: танці, спів, малювання плакатів і багато
іншого. Переможниця отримає титул “Міс школи 2012” .

На це щорічне свято ми запрошуємо усіх учнів, вчителів старших і
молодших класів. Будемо раді Вас бачити!

День Святого Валентина
Актовий зал  СЗШ №68

Традиційно День Святого Валентина буде проводитися 14
лютого. За три дні до цього в шкільний бібліотеці буде встановлена
скринька св. Валентина. В неї кожен охочий зможе кинути
попередньо підписану валентину. Також учні 9-А класу проведуть
вечір іноземних пісень про кохання.

Всі охочі можуть прийняти участь в цьому святкуванні!



Наша творчість
Кругом снег…

Как будто белая скатерть, накрыла
весь мир.

Ни слышно, ни песен птиц,
ни пьянящий аромат цветов.
И только холодные снежинки
кружатся в небесном танце.

Но вот пробился лучик солнца.
В маленькое окошко светит счастье.

Во дворе слышен легкий шепот
листьев,

На лице каждого ребёнка сияет
улыбка

И даже самую неуклюжую щель
пронзила весна.

Улицы заполнил теплый воздух
свободы

Летний день манил солнышком.
В песочнице играли маленькие дети

И повсюду звонкий смех.
Внезапно деревья стали голыми,

взорвался буйный ветер.
Звенящие капли стучали по крышам

домов
На быстрых крыльях прилетела

осень.

И вновь снег…

Онофрійчук Сніжана 11 клас

В це місто закоханий я давно,
Всі ці собори, арки, вітражі –

Вони чарівні є і я
Давно закоханий у них…
Його маленькі вулички

Такі містичні й загадкові,
Що я, йдучи по них,

Все згадую собі страшні події,
Що були у Львові:

і шум, і гам, і тихий гул нічний.
Церкви стоять далебі не новітні,
Туристи в них мандрують допіз-

на,
а я живу собі у Львові

і знаю – це моя душа…
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