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Виходить з вересня 2010 року Випуск №22 
Травень, 2015 

Слово редколегії… 

 Дорогі випускники! Щиро вітаємо  вас із закінчен-

ням школи. Ваша мрія збулась: Ви – випускники! Це раді-

сно, але і сумно. Ви прощаєтесь із дитинством, шкіль-

ними роками, вчителями. 11 років навчання і багато і 

мало. Ви змужніли, розквітли, стали розумнішими, до-

рослими. Всі ці роки вас підтримували вчителі, бать-

ки, однокласники. Надалі будете йти самостійно до-

рогою життя.  

 Хочемо побажати,  щоб життєва дорога була 
без перешкод, щоб ви крокували по ній впевнено, смі-
ливо, наполегливо. Нехай завжди поруч будуть рідні, 
вірні друзі. Божого Вам благословення, щедрої долі, 

добра, кохання, наснаги, натхнення, оптимізму, неви-
черпної енергії . 

Удачі вам! 

 

Весна у літо переходить плавно 

І світ навколо радісно цвіте. 

Здається,  в перший клас ішли недав-

но, 

Та відпливло дитинство золоте. 

Кудись туди, де проживає казка, 

Де розмовляють квіти і трава. 

Де зігріває сонечкова ласка 

І радість та любов — така жива. 

І ось з шкільного рідного порогу 

Для нас останній дзвоник продзве-

нить. 

Й покличе юність у складну дорогу 

І це в житті залишиться, як мить. 

Мить дивовижна і така щаслива, 

Де стільки сонця й радості було! 

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. 
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*** 

- Яким ти пам’ятаєш своє перше вересня? 

-Це був чудовий день. Це було для мене велике свято. 

Я йшов у школу в перший раз. Всі були красиво вдяг-

нені, радісні, з букетами. 

- Як ти вважаєш, чи потрібно ходити до школи? 

- На мою думку, ходити в школу 

варто. Школа дає змогу дізна-

тися багато чого нового. Нові 

знайомства, друзі, товариші. 

- Кажуть, що час тече як вода. 

Ти погоджуєшся з цим? 

- Так, час іде дуже швидко. 

Адже для мене цих одинадцять 

років пробігли. Навіть не встиг 

зрозуміти, як це все миттєво 

пройшло.  

- Ти залишає школу з радістю? 

- Частково, адже школа стала як другий дім. Звик до 

вчителів, однокласників, та й взагалі до шкільного ото-

чення. Але  хочеться й далі піти, дізнатися ще більше 

нового. 

- Ти б пішов у школу ще  раз? 

- Так, у десятий клас і щоб не давали домашньої робо-

ти. Це найбезтурботніший клас, коли ЗНО та ДПА ще 

далеко.  Можна не «напрягатися». 

- Хто з учителів тобі запам'ятався найбільше, чо-

му? 

- Перша вчителька, тому що вона колись мене з Полі-

щуком Ігорем поставила в куток.  

- Який предмет ти вважаєш найскладніший? 

- Біологія, тому що нас Інна Петрівна заставляла вчити 

предмет.  

- Твої побажання школі. 

- Бажаю школі нових злетів, процвітання, розумних і 

творчих учнів. Я вдячний тобі, рідна школо! 

  

Кучинський Максим 

Школа, як і ви, мої діти, дивиться вік-
нами в світ 

Зібрала в букети великі мрії окрилених 
літ. 

В школі відлунюють кроки, тут позна-
йомились ми, 

Хай же знання і уроки стануть в житті 
вам крильми. 

Любіть життя, шануйте кожен день. 

Робіть йому коштовні подарунки, 

З колосся жовтого,  з пісень, 

З натхнення творчого, з окриленої ду-
мки. 

І з дружби, що не губиться в роках, 

З любові, що палає наче ватра. 

Тримайте майбуття в міцних руках 

У вас – безсмертя наше,                  наше 
завтра. 

 

Класний керівник 11-А класу  

Олена Анатоліївна Цимбалюк 

 



- Яким вам запам’яталося 1 вересня 2003 року? 

- Це був чудовий осінній день, коли наші батьки із усмішкою та сльозами щастя на обличчі вели 

нас у перший клас. 

- Як ви вважаєте чи потрібно ходити до школи? 

- Звісно, як і всі школярі, ми не хотіли ходити до школи і постійно шука-

ли різні причини, щоб її прогуляти. Але з кожним роком, коли ми става-

ли дорослішими, починали розуміти, що саме школа нас багато чому 

навчила і виховувала протягом багатьох років. І ось ми стали випускни-

ками та зрозуміли, що в школі залишаться наші найкращі роки життя. Я 

вважаю, що потрібно ходити до школи, тому що тут ми знаходимо своїх 

перших друзів і формуємо особистість. 

- Хто з учителів вам запам’ятався найбільше? 

-Найбільше нам запам’яталася Євгенія Борисівна,  через те що вона зав-

жди розуміла нас з півслова та із задоволенням жартувала разом з нами. 

- Які предмети вважаєте найскладнішим?  

- Ми вважаємо, що фізика є найскладнішим предметом, тому що не кожен може зрозуміти склад-

ний матеріал і запам’ятати багато формул та визначень. 

- Ваші побажання школі. 

- Ми бажаємо всього найкращого. Щоб діти та вчителі дочекалися раціональних змін у системі освіти. 

Щоб двері нашої рідної школи були завжди відкриті для випускників. 

 

СЛОБОДЯН ВІРА та СВІРСЬКИЙ СЕРГІЙ випускники 2015!!! 
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- Аня, яким тобі запам’яталося 1 вересня 2004 року? 

- Ми перший раз прийшли в школу в новій святковій формі, з білими банта-

ми та з квітами в руках. Уперше ми ступили на поріг школи та були дуже 

задоволені цим чудовим святом. Старшокласники взяли нас за маленькі 

ручки й повели у школу, показуючи нам класи, які є у школі. Нас привітно 

вітали учителі. Наша перша вчителька завела нас у перший клас, посади-

ла за парти.  

- Романе, як ти вважаєш, чи потрібно ходити до школи? 

- Звісно, ходити у школу потрібно, але не так багато навантажувати дітей. 

Вони щойно прийшли з дитячого садочка, а вже й повинні вивчати англій-

ську мову. Знання потрібні, але не в такій великій кількості, як дає нам на-

вчальна програма. 

- Віко, кажуть, що час тече як вода. Ви погоджуєтесь з цим? 

- Так, я погоджуємось з думкою, що час тече як вода. Ми не встигли й оглянутись, як промайнули 11 років навчання, наче 

недавно були у першому класі, а тут вже на носі випускні екзамени. 

- Віоло, ти залишаєш школу з радістю? 

- Так, можливо, і з радістю, але якийсь сум присутній все одно. Ми будемо сумувати за вчителями, за стінами рідної школи, 

за подіями, які в них відбувалися протягом навчальних років, адже скільки всього незабутнього було у рідній школі.  

- Рито, ти  пішла б у школу ще раз? 

- Напевно, ні, тому що свої 11 років навчання ми вже здолали. 

Закінчивши школу, ми підемо в інше життя і завжди будемо 

сумувати за цими роками, хоча суворий контроль не подоба-

ється більшості учнів. 

- Віко, хто з учителів тобі запам'ятався найбільше, чому? 

- Я вдячна всім, але деякі стали найріднішими. Наш класний кері-

вник  Олена Анатоліївна завжди допомагала нам у різних 

ситуаціях, вона нас розуміла постійно, їй ми могли розповісти 

різні таємниці і могли бути впевнені, що про них більше ніхто 

не дізнається. А також в наших серцях залишаться всі вчите-

лі, які дали нам змогу дізнатися багато чого нового. Вони  

жартували з нами, але, в  той же час, вимагали від нас сум-

лінного ставлення до навчання. Ми дуже вдячні їм за те, що 

вони нас налаштовували  до дорослого життя. 

 



 

 

Любі мої діти! Що вам побажати 

на порозі нового життя?.. 

Перш за все: цінуйте батька й ма-

тір, не жалійте їм свого тепла. 

Не робіть нікому зла і кривди, 

за добро добром спішіть віддать. 

Не чиніть ще зради Батьківщині: 

на чужині щастя не зазнать. 

Не забудьте мову калинову, 

пам'ятайте мамині пісні. 

Згадуйте хоч інколи про школу: 

тут лишились роки золоті. 

Не цурайтесь праці ніякої, 

бо краса людини лиш в труді. 

Дбайте про добробут України: 

хай же стане щастя на землі. 

Хай щастить вам завжди і в усьому. 

Не зазнайте горя і біди. 

Майте друзів вірних на дорозі, 

з ними легше по житті іти. 

Пелюстками від троянд 

Простелю вашу дорогу, 

Хай любов палка іде 

Завжди з вами в ногу! 

Лариса  Володимирівна Чернієнко, 

класний керівник 11-Б класу 

 

- Розкажіть, яким ви пам'ятаєте най-

перше  «перше вересня»? 

- Перше вересня… Затамувавши подих, з 

великими бантами на голові і за руку з 

батьками  ми прийшли до 

школи. Було трішки стра-

шно, але водночас ціка-

во.  Безліч емоцій і нових 

знайомств. Ми всі чекали 

першого уроку. 

- Що ви пам'ятаєте про перші дні у шко-

лі? 

Знайомство з першою вчителькою і з однок-

ласниками. Перші уроки, перші досягнення і 

помилки. Із порушенням поведінки хлопці не 

забарились,  але вчителька змогла заспокоїти їх та прив-

чити до суворого шкільного життя. 

- Як ви вважаєте чи потрібно ходити в школу? 

- Звісно. Тут ми отримуємо знання та вміння, які нам знадоб-

ляться у майбутньому. 

- Який предмет вважаєте найскладнішим, чому? 

- Складними є всі предмети, якщо їх не вчити. Тому потрібно 

відповідально ставитися до навчання. 

- Чи потрібно змінити щось у школі? 

- Ні, адже ми хочемо запам’ятати школу такою, якою вона є. 

А учителям бажаємо терпіння і витримки. І дякуємо їм за 

все. 

-  Хто з учителів запам'ятався найбільше? Чому? 

-Найбільше запам’яталася наш улюблений класний керівник 

Лариса Володимирівна. Вона допомогла нам подорослі-

шати, дала безліч корисних порад, допомогла у навчанні, 

підтримала у важку хвилину. Дякуємо їй за це. 

   Валентина Левенець, Аліна Перебейніс 
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- Яким ти пам’ятаєш своє найперше «1 вересня»? 

- Моє перше вересня я пам’ятаю чудовим, веселим, всі сповнені радості і бажання 

навчатися. 

-Ти пішов  би в школу ще раз? 

Звичайно, я б пішов у школу ще раз, щоб зустріти всіх шкільних друзів. 

- Який предмет вважаєш найскладнішим? Чому? 

Найскладнішим предметом я вважаю історію тому, що не можу запам’ятати  всі 

дати. 

- Чи потрібно щось змінити в школі? 

- Потрібно побільше розважальних концертів, свят. Школа потребує ремонту. А ще, 

можливо, скоротити час уроків. 

- Твої побажання школі, учням. 

- Хочу побажати, щоб наша школа була на першому місці у районі. Щоб школа постійно працювала і ма-

ла хороших випускників впродовж довгих літ.  

          

 Руслан Рай 

– Аліно, яким ти пам`ятаєш своє “найперше” 

1вересня? 

- Веселим і цікавим для нас! Це було щось нове, 

наче вхід до дорослого життя. 

– Ніко, як ти вважаєш,  чи потрібно ходити до школи? 

- Думаю, що потрібно, адже знання потрібні всім. 

– Юля, кажуть, що час тече як вода. Ти погоджує-

шся з цим? Чи швидко для тебе пройшли шкільні 

роки? 

- Швидко. У початковій школі цього не помічаєш, але  

чим старшим стаєш, тим час проходить швидше. 

- Ви залишаєте школу з радістю чи з певним су-

мом? 

- Напевно, більше з радістю, ніж з сумом, тому що 

попереду незвідані таємничі дороги. 

 Дякую , шановні одинадцятикласники, за відверті відповіді. 

Щиро вітаю Вас із закінченням школи. 

Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому!  Хай Вам відкриваються усі двері, які бу-
дуть зустрічатися на життєвому шляху. Вірте в себе! Прагніть стати кращими! 

Будьте успішними!  Щасти Вам! 

    Алла Лисюк, адміністратор шкільного сайту 


