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ВИХОДИТЬ З ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ 
ВИПУСК №41 

ЧЕРВЕНЬ, 2020 РОКУ 

ОСНОВНІ ПІДСУМКИ 2019-2020 навчального року 

Промайнув ще один навчальний рік, сповнений хвилюваннями, клопіткою пра-

цею, радістю, інтелектуально-творчими досягненнями.  І ми традиційно підво-

димо підсумки набутих знань.   

 У 2019-2020 році у школі навчалось 424  учні. На відмінно школу  закін-
чили 70 учнів, на достатній  рівень—142 учні, якісна успішність становить 65%. 
Учні школи завоювали 35 призових місць на  ІІ (районному) ета-
пі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Мають здобутки наші учні і на ІІІ етапі. 
Андрійчук Богдан - 9-Б клас став призером (II місце) III (обласного) етапу Всеук-
раїнської учнівської олімпіади з історії, учитель Тимошенко Т.О., Ящик Олек-

сандр, учень 9-Б класу та Мазур 
Тетяна, учениця 11-А класу, по-
сіли  3 місце ІІІ (обласному) ета-
пі Всеукраїнської олімпіади з 
географії, учитель Тетьора Т. П. 

 Учні також брали актив-
ну участь у творчих конкурсах та 
спортивних змаганнях.  Нагоро-
ди чекають на наших учнів. 

 Слово має директор школи 

Шановні колеги, учні, батьки! 
 Щиро вітаю вас із успішним завершенням навчального року, 
який, нажаль, у зв’язку з пандемічною кризою, вперше і, надіюсь, в 
останнє проходить в незвичних умовах – в умовах онлайн режиму. 
 Висловлюю особливу подяку учителям за ті зусилля, які ви 
прикладали для того, щоб передати свої знання, досвід учням про-
тягом навчального року та особливо в умовах дистанційного навчан-
ня. Ваша праця є запорукою духовно-морального та патріотичного 
виховання, інтелектуального зростання молодого покоління. Переко-
наний, що ваші зусилля й надалі будуть спрямовані на розвиток шкі-
льної освіти, виховання у юних серцях почуття добра, людяності, 
любові до України й рідного краю, сім’ї і школи. 
 Варто зазначити, що особливим цей рік був і  для батьків, 
дідусів та бабусь наших учнів, яким цього року прийшлось «вдруге 
сісти за парти» щоб допомогти своїм дітям, онукам в освоєнні знань, 

бути сумлінними і працездатними під час навчання у незвичних умовах. Впевнений, що наші учні 
будуть цінувати і шанувати їхню любов, підтримку, турботу і піклування. Будуть пам’ятати, що 
саме батьки є їхньою надійною опорою в житті. 
 Надзвичайно важливим, вирішальним і відповідальним є цей рік для наших одинадцятик-
ласників. Бажаю кожному з них успішно пройти випробування, здобути омріяну професію, реалі-
зувати всі свої життєві плани і задуми. Я впевнений, що досягаючи значних результатів в особи-
стому і професійному житті, вони ніколи не забудуть своїх батьків, шкільних друзів, отчий дім, 
своїх наставників-учителів, рідний край, впевнено та гордо представлятимуть Україну у європей-
ській і світовій спільноті добрими справами та вагомими здобутками. 
 Для решти наших учнів розпочалися  літні канікули. Я вірю в те, що вони проведуть їх 
весело і цікаво, матимуть змогу загартуватися, набратися сил, зустріти нових друзів.  

 
В.М. Сич, директор школи 
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Шкільне дитинство й юність - справжнє диво, 
Що з дзвоником у вічність відійшло. 

О добра доле! Дай могутні крила, 
Ми помандруємо у світле майбуття, 

Де наших мрій червонії вітрила 
І нас чекає справжнє відкриття.  

 

Цього річ школу закінчу-
ють 16 учнів 11-А класу та 
14 учнів 11-Б класу. Для 
них сьогодні напутні сло-
ва від класних керівників, 
які, мабуть, знали про 
своїх улюбленців навіть 
трошки більше, ніж їхні 
батьки, які втирали перші 
сльози від нерозділеного 
кохання, ставали на за-
хист та давали слушні по-
ради.  
 

- Дорогі мої діти! Як шви-
дко пролетіли роки. Ще 
вчора ви трепетно стояли біля батьків, не знаю-
чи, що робити далі. Начебто часу пройшло так 
мало, адже воно пролетіло, наче одна мить. Поріг 
цієї школи все той же, а ось ви стали іншими. Ви 
вже не ті діти, ви дорослі люди, попереду у яких 
нове, але таке цікаве життя. 
 Попереду багато нових і цікавих доріг, виб-
рати і пройти які потрібно вже самостійно. Кож-
на з цих стежок лише тоді приведе до успіху, коли 
ви дійсно захочете цього, досягнувши найвищого 
ступеня майстерності в тій справі, яка вам подо-
бається. Наостанок хочемо побажати, щоб ви не 
відступали перед перешкодами, сміливо домага-
лися поставлених цілей. Щоб не знали зневіри, 
завжди раділи життю. 
 Легкої вам дороги, чистого неба і прекрас-
ного майбутнього! 

 

Ваш класний керівник  

Тетяна Анатоліївна Хоменко 

 

- Дорогий мій 11-Б, лю-

бі  мої випускники!  

Ось і дійшли ми з вами 
до цієї знаменної події - 
закінчення школи! Шкі-
льна пора назавжди за-
лишиться у вашій пам'я-
ті. Нехай дружба, яка 
зав'язалася в ці роки, 
стає тільки міцнішою, а 
поради шкільних наста-
вників не забуваються. 
Бажаю вам усім міцно 
влаштуватись у житті. Щоб на вашому шляху не 
було перешкод та завжди світило сонечко. Удачі 

вам! Вірних друзів, щирої любові, оп-
тимізму та невичерпної енергії.  
Будьте гідними поваги людьми і ра-
дуйте нас і батьків своїми досягнен-
нями! У добру путь! 

 
Класний керівник Інна Петрівна Сопіженко 

 

 

P.S. Ми віримо, що всі побажання обов’язко-
во збудуться! Щасти вам!!! 

 

 

 

 

 

 



  

  

 Школа, шкільні друзі, шкільні вчителі… - це 

частина нашого життя. Космонавт, банкір, льот-

чик, артист, токар, моряк, лікар ...- усі вони 

«родом із дитинства». Усі колись сиділи за парта-

ми, писали контрольні й  самостійні, любили одні 

предмети і терпіти не могли інші. 

 Я задумалася над питанням: а що робить 

шкільні роки чудовими? Узяти хоча б мій клас 11-

Б. ми всі вважаємо, що нам дуже пощастило: ще у 

5-му класі нашою «класною» стала Інна Петрівна. 

Вона зуміла згуртувати наш клас! Добрі відносини 

стали нормою у нашому класі. 

 Мені важко уявити, що ми всі розлетимося 

із шкільного гнізда в різні сторони. Адже хоча 

«шкільні роки чудові», але «як швидко вони ле-

тять!». 

 Скільки чудових днів ми прожили разом! 

 

 

Скільки було жартів і 

сміху! Скільки обгово-

рили серйозний про-

блем!  З п’ятого класу 

до нас ставилися  

як не до  нерозумних 

дітей,  а як до особис-

тостей. 

 Скільки мрія-

лось про завтрашню 

свободу, а тепер не ві-

риться… Як складеться наше життя далі? Це за-

лежить тільки від нас. Школа дала нам хорошу 

базу. Ми  знаходимось на старті свого щасливого 

(або не дуже) майбутнього. 

Хочеться побажати кожному з нас успіхів на цьо-

му не легкому життєвому шляху! 

Юлія Ульянівська 

 

 

 

Особливі вітання вихованцям гуртка “Юний репо-

ртер”, які в цьому році закінчують школу: Улья-

нівській Юлії, Атаманчук Дарині, Кулак Світлані, 

Коноплястій Ксенії, Грищенко Катерині. 

Дякую вам за співпрацю, за ваш позитив та енергію. 

Знайдіть себе і свій зоряний шлях у цьому бурхливому вирі. Успішного вам дорослого життя, ідіть впе-

вненим кроком вперед і нехай мрії збуваються.  

А. В. Лисюк, керівник гуртка “Юний репортер” 

Шкільні роки минають швидко… 
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ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

Літні канікули розпочались 

Літо – найяскравіша, кольорова і багатозвучна пора року. Літо – це час, коли ви маєте можли-

вість відпочити від шкільних клопотів. 
 

Закликаємо вас завжди пам`ятати елементарні пра-
вила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсова-
ний: 
- гуляти й гратися можна в місцях, які призначені для 
цього; 
- небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, 
горища, будівельні майданчики, ліфти; 
- під час ігор у небезпечних місцях можна одержати 
травми й каліцтва різного ступеня тяжкості; 
- під час ігор не варто демонструвати свою хороб-
рість одноліткам, стрибаючи з великої висоти, пірна-
ючи з крутих схилів на велику глибину, здираючись 
якнайвище на дерева; 
- під час літнього відпочинку слід поводитися так, 
щоб не мати дорікань із боку дорослих; 

- під час канікул слід, як і раніше, дотримуватися правил пожежної безпеки та дорожнього руху; 
- не можна брати до рук незнайомі предмети, кидати їх у вогонь, гратися ними. Найкраще повідомити 
про місце їхнього знаходження дорослим; 
- під час відпочинку на узбережжі слід обов’язково дотримуватися правил поведінки на воді й побли-
зу неї; 
- одяг та взуття для відпочинку слід вибирати згідно із сезоном; 
- після контакту зі свійськими тваринами слід добре вимити руки з милом. 
 
А також  дотримуйтесь правил карантину і будьте здорові! 

 

Бажаємо усім гарного відпочинку, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюю-

чих мандрівок!  

Підготувала Ольга Ткаченко 

  

Наш перший конкурс 

 

В цьому році наша газета отримала  диплом ла-

уреата Міжнародного конкурсу шкільних медіа, 

фото якого розміщуємо на цій сторінці. Вважає-

мо це своєю першою маленькою перемогою. І 

хоча призового місця наша шкільна газета ще 

не отримали, у конкурсі такого рівня участь взя-

ли вперше! Іна цьому не зупиняємося. Продов-

жуємо вчитися, розвиватися, вдосконалювати-

ся!  


