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Востаннє продзвенить
шкільний дзвінок для

Для вас випускники -

випускників—2016

це надзвичайна мить,
І серце в грудях так чомусь

Чомусь, почувши слово “ в останнє ” , на душу навіюються

щемить,

сумні спогади. Для когось це просто звук, а для іншого - тривожний

Зібрались дружно всі ,

сигнал кінця шкільної подорожі, де всі дороги стали звіданими,

мабуть в останній раз,-

кожен метр

пройдений, а сценарій шкільного шляху закінчений.

Сумно, але востаннє…для вас продзвенить шкільний дзвінок. Кожен

Пройшли шкільні роки, настав
прощальний час.

пам ’ ятає, як вперше переступив шкільний поріг і вдивлявся допитлив
ими оченятами навколо. А далі путівником стала перша вчителька.
Особа, образ якої назавжди викарбувався у вашій пам'яті, залишивши
лише спогад… А далі… А далі почалися шкільні будні. Дні, де радість
перепліталась з жалем, уроки з перервами, дружба зі сварками, разом
ходили плач і збиті коліна, але все це минало. Ішли хвилини уроків, ми
нали дні, пролітали роки... І ось ви тут, де завжди відводиться найпоче
сніше місце одинадцятикласникам.
У кожного штормить душа, за спиною виростають крила, але
лише один помах часу стоїть на заваді злету.

У цьому випуску:

Як чудово і водночас страшно усвідомлювати, що ти вже
дорослий, ти можеш зробити сміливий змах своїм крилом і жити самості
йно. Але перед тобою відкриється зовсім інший світ, світ дорослого
життя.Тож бажаємо Вам, шановні випускники впевнено змахнути

Востаннє продзвенить 1
шкільний дзвінок для
випускників—2016

крилами і сміливо поринути у доросле життя.

Слово випускникам

Редакція газети «Велика перерва» щиро вітає всіх з Останнім
дзвоником, випускникам бажає успішно вступити до бажаних
вузів, знайти себе в своєму житті, реалізувати і здійснити
найзаповітніші мрії!
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Слово мають випускники


Я хочу побажати школі процвітання та нових досягнень, а вчителям хороших, здібних учнів.



Бажаю школі нових злетів, процвітання, розумних і творчих учнів. Я
вдячний тобі, рідна школо!



Рідна школо, ти назавжди залишишся у нашій пам'яті. З року в
рік ми будемо згадувати всі моменти проведені у цій затишній, рідній для нас домівці. А нашим наступникам бажаємо щоб шкільні
роки приносили лише радість!



Своїй рідній школі хочу побажати
талановитих, розумних,
здібних учнів. А вчителям
терпіння, злодженості у
роботі та натхнення.

З повагою учні 11-А класу

Слово має класний керівник
Дорогі випускники! Сьогодні
перед вами розгорнулися двері у
великий світ з масою можливостей.
У стінах рідної школи ви отримали
безцінний капітал знань і досвід,
який обов'язково допоможе вам вибрати правильну у житті дорогу. Бажаю вам усім поступити туди, куди
ви задумали. Міцно влаштуватись у житті. Щоб на вашому
життєвому шляху не було перешкод та завжди світило сонечко. Удачі Вам, вірних друзів, щирої любові. Оптимізму та невичерпної енергії. Не забувайте
один одного та пам'ятайте рідну
школу.

Дякуємо випускникам за теплі слова. Бажаємо вам побудувати правильну стежку у своєму житті. Людяності, добра, творчих злетів. Досягніть мети. Пам’ятайте тих, хто завжди оточував
вас любов’ю та повагою. Поваги і шани від оточуючих. Не забувайте про своїх вчителів та про
нашу школу.
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Ми запитали:

Слово має класний керівник

1.Навіщо ходити в школу?

2.Що найбільше запам’яталося із шкільних
років ?
3.Який клас був найлегший?
4.Що б ви змінили в школі?
5.Чи пішли б ви в школу ще раз?
6. Ваші побажання школі ,класу.
7.Чи задоволені ви вашими здобутими знаннями в школі?
Ходити до школи потрібно для того, щоб здобувати знання, багато чому навчитися, стати більш ерудованими і набратися сили для подальшого життя. Із шкільних років нам найбільше запам’яталися наші свята в
молодших класах, наші перші екзамени, перші успіхи у
навчанні і позакласній роботі. Також шкільні перерви,
цікаві уроки. Найлегшим для нас дався 10 клас, а найтяжчим 5 та 11, адже в них вирішувалось багато чого для
нас. Особливо в 11, коли перед нами постало наше майбутнє і дорога, якою нам піти далі по життю. Ми хотіли б
щоб уроки стали коротшими по часу та задавали менше
домашнього завдання, щоб більше було свят.

Щиро бажаю
вам, шановні випускники,
цного здоров’я, успіхів,
особистих перемог, реалізації задумів і творчих
планів!

мі-

Я хочу від усього
серця привітати вас із закінченням школи! Ви пройшли надзвичайно важливий етап, і сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, побудова власної сім’ї. Нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків,
допоможуть вам досягти омріяних вершин у вашій
майбутній діяльності!
Вірю, що вступите ви на цей шлях достой-

Може і не зараз, але з часом ми все одно захочемо повернутися, посидіти за партою, послухати вчите- но. Ви – майбутнє нашої країни, люди, від яких заля. Ми бажаємо школі всього найкращого. Вчителям те- лежить, якою стане Україна. Бажаю вам побільше
рпіння, наснаги, а учням сили і теж терпіння. Ми задово- оптимізму, натхнення та наполегливості. Божого
лені своїми знаннями, які ми отримали в школі,
вам благословення, щедрої
вони допоможуть нам далі в житті, для подальшодолі, вірних друзів, наснаги,
го навчання.
оптимізму та невичерпної
Ми вдячні школі, яка дала нам знання,
виховала з нас розумних і талановитих людей.
Ангеліна Оскілко, Вікторія Заєць

енергії!
Щасти вам у всьому! В добру путь!
Степ'юк Марія Георгіївна

Таланти поруч нас
Стр. 4
Знайомимо Вас із ще однією талановитою дівчиною—Тетяною Коршун. Вона у цьому році закінчує нашу школу. Ми запитали:



Таня, з якого віку ти почала малювати? Чи пам'ятаєш
свій перший малюнок?

- Я почала малювати десь з 10 років. Малювала герої мультиків, перемальовувала пейзажі.._


Який твій улюблений художник?

- Найулюбленішого художника виділити не можу, оскільки
кожен художник по-своєму цікавий. Мені подобається творчість Клода Моне, Хоакина Соролья, Ієроніма Босха.


Таня, в якій техніці ти малюєш?

- Найулюбленіший жанр—імпресіонізм. Але пробую себе у
різних стилях і техніках.


Скажи будь ласка, який твій улюблений колір?

- Мої улюблені кольори: чорний і темно-фіолетовий. Хоча кожен колір по-своєму цікавий.


Чи віриш ти в дива?

- Мені хотілося б вірити, але…
Діалог вела Маша Гільченко

Дякуємо Тані за розмову і бажаємо їй натхнення, яскравих емоцій, а також здійснення мрій.

Літні канікули
Літні канікули - це радість для дітей і головний біль для батьків. З року
в рік дорослі думають про те, як краще і ефективніше дитині провести свій
літній шкільний відпустку.
Як провести літні канікули
Хай живе літо! З 28 травня починаються літні канікули у школярів і закінчуються традиційно 31 серпня. Це прекрасний час для підлітків, щоб переглянути своє ставлення до життя і встигнути зробити все те, на що не вистачає часу в процесі навчального року. Попереду цілих три місяці веселощів, відпочинку і радості, а щоб канікули не пройшли
даром, слід подумати, і скласти план, як їх провести з максимальною користю і чим зайнятися. Безсумнівно, варто відпочити, власне для цього канікули і призначені. Море, сонце, пляж, дача, рибалка,
походи з друзями або табір - можливостей сила-силенна!
Але, щоб не вийшло як в байці Крилова: "Літо червоне
проспівала, озирнутися не встигла ...", варто задуматися про
тому, щоб провести канікули з користю. Наприклад, підтягнути або вивчити іноземну мову, пройти курси візажу, перукаря,
для любителів фото. Хто знає, можливо, навички, отримані
на курсах, стануть в нагоді надалі, адже знання за плечима
не носити.
Дорослі часто із задоволенням згадують відпочинок у
бабусі в селі, як найщасливіші моменти. І це не дивно: свіже повітря, безтурботні гри з ранку до ночі,
походи на ставок або річку, збиті коліна і нові друзі. Найцікавіші пригоди в літні канікули трапляються
саме в селі. Адже в школі потім можна похвалитися одноліткам, як цікаво було пасти гусей, красти яблука у сусідів або ганяти на велосипеді по полях і луках.
Щоб відпочинок з бабусею і дідусем пройшов максимально комфортно, варто подбати про
свою безпеку. Обов'язково потрібно покладіть в рюкзак кепку, засоби захисту від комарів, сонця і стандартний набір ліків. Адже більшість часу ви проводите на свіжому повітрі, їсте овочі та фрукти прямо з
грядки і не варто забувати про гігієну рук.
А найголовнішим аргументом на користь канікул у селі може слугувати той факт, що напевно
дитина не проводитиме весь вільний час перед екраном комп'ютера.
Гарних і веселих усім канікул!
Ольга Шевчук, 8-Б клас

1 червня – Міжнародний День захисту дітей
У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне
свято - День захисту дітей.
Дитинство - це чудова пора сподівань на прекрасне життя та здійснення
мрій.
Любі друзі! Ви - майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож
наполегливо
оволодівайте знаннями, творчо
мисліть, розвивайте
свої здібності, щоб стати гідним громадянином України.
Зичимо вам, хлопчики та дівчатка, міцного здоров'я, успіхів, радісного та змістовного відпочинку під
час літніх канікул!
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