
Перелік просвітянських заходів, проведених у 

Першій школі. 
 

1. Участь учнів у численних конкурсах патріотичного спрямування. 

 

- Перемога у міському етапі Всеукраїнської   краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді    «Моя Батьківщина - Україна»    у напрямі «З 

попелу забуття»      Каленич   Анна  10-А клас. 

 

- Перемога у   міському етапі  обласного   конкурсу історико-краєзнавчих 

розвідок «Історія, що нас об’єднує»,  присвяченого 100-річчю 

утворення ЗУНР  Левицька Христина 10-А  клас  І місце. 

 

2. Конкурси  читців  поезій Тараса Шевченка та Івана Франка, в яких 

беруть участь і діти, і вчителі. 

 

3. Призове ІІ місце у конкурсі «Єднаймось, брати-українці» з роботою 

«Шевченко  і  Майдан». 

 

4. Співпраця з гімназійним братством. 

- Книга «Дрогобицька українська гімназія імені Івана Франка 1918-

1944 рр.», подвійна презентація якої відбулася у цьому залі, перша у 

співпраці з Союзом українок.  

Ця книга стала витвором багаторічної праці цілого грона упорядників – 

гімназистів.  

Перша українська гімназія у Дрогобичі завжди  була кузнею патріотичної 

молоді Дрогобиччини. І саме завдяки активній співпраці з гімназистами Перша 

школа є гідним продовжувачем славних традицій у вихованні підростаючого 

покоління, засвідчуючи незмінне гасло: Бог та Україна понад усе! 

Цьогоріч  Перша школа за активної участі гімназистів відсвяткувала подвійний 

ювілей – 100-річчя Дрогобицької української гімназії та 90-річчя 

функціонування навчального закладу в приміщенні Першої школи. 

 



5. У Дрогобицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Івана Франка відбулася 

презентація книги Світлани Фаринович «Із глибини серця», в яку увійшли 

сценарії таких свят, проведених на різних сценах Дрогобича: 

 

- Вечір пам’яті  Митрополита Андрея Шептицького «Будучність народа у ваших 

руках»,  

- урочиста академія «Парох Майданека», присвячена блаженному 

священномученикові о. Омелянові Ковчу,  у співпраці з Дрогобицькою 

Духовною семінарією ; 

- вистава «Стіна» за мотивами однойменної  п’єси Юрія Щербака, присвячена 

постаті Тараса Шевченка; 

- вистава «Сподіватись» - пошанування таланту  Лесі Українки; 

-  «На порозі безсмертя»  - вечір - реквієм, присвячений нескореності духу Олени 

Теліги та Олега Ольжича. 

6. 11 листопада 2015 року у нашій школі відбулася презентація книги 

львівської письменниці Надії Мориквас «Корнелія», присвячена випускниці 

Дрогобицької гімназії Корнелії Опришко, замученої енкаведистами. До речі, 

матеріали для написання цієї книги авторка брала із нашого шкільного 

музею, де зберігається записна книжка Петра Карманського – вчителя 

Корнелії Опришко. 

 

7. Ми носимо почесне ім'я Івана Франка, тож особливо шануємо свого 

патрона,  щорічно беручи участь у всіх просвітянських  заходах у травні та у 

серпні-вересні. 

8. Форум видавців у Львові. 

Упродовж 5 днів можна відвідати близько тисячі культурних та освітніх 

заходів, поспілкуватися з авторами і придбати книжки. Події відбувалися в 

Палаці Мистецтв та ще 50 локаціях міста.    Учні 6-М класу Дрогобицької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка були учасниками деяких з них. 

9. Співпраця  зі школами-побратимами.  Двічі гостили делегації з Австралії,  

вже декілька разів із Польщі. 

 

10. Щорічна духовна віднова вчителів, коли ми відвідуємо святі місця, - 

Зарваниця,Крехів, Гошів, Глиняни, монастир у Підкамені …. І всюди з нами 

незмінно о. Ростислав  Мелех. Наша співпраця з церквою, багаторічний 

духовний супровід одного священика має відчутні благодатні результати.  

 

 


