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ПРОЩАННЯ   ЗІ    ШКОЛОЮ 
27 травня в школах пролунав останній дзвоник. Він знаменує собою закінчення чергового    на-

вчального року, урочисте підбиття підсумків досягнень педагогів та учнів. 

Для випускників це свято справді є останнім. Залишаються позаду шкільні 

роки, сповнені відкриттів, мрій і сміливих планів, розпочинається новий етап 

життя. Останній дзвоник — особливий день 

і для вчителів, які допомагають пізнати   

навколишній світ і віднайти свій життєвий 

шлях. 
    У доросле життя випускників разом із ко-

лективом школи і батьками провели народ-

ний депутат України, почесний громадянин 

Глухова Андрій Леонідович Деркач, начальник міського відділу 

освіти Людмила Григорівна Васянович, начальник міської ПМПК 

Ірина Миколаївна Коловоротна, 

які вручили учням і вчителям 

подяки, грамоти і, звичайно, по-

бажали випускникам успіхів і пе-

ремог.  

   Одинадцятикласники подяку-

вали вчителям теплими словами 

за роки навчання, а наостанок закружляли в запальному танку. 

Попереду у випускників нова сходинка в доросле життя. Бажає-

мо їм наснаги, терпіння й успіхів! 

Дар’я Кебець,  

учениця 7-Б класу 

                    Читайте в номері 
 Прощання зі школою 
 День кадета 
 День здоров’я 
 На вершинах Шкільного 

Олімпу 

 
 Чарівна краса вишиванки 
 Сяйво країн 
 Шкільний фініш 
 Чудовий старт 



 

ДЕНЬ      КАДЕТА 
Здається, зовсім недавно учні 5-А кадетського класу переступили поріг школи, а вже відзначають своє 

перше свято – День кадета. Цього року вітати кадетів гості зібра-
лися на шкільному стадіоні. 

Із напутніми словами до кадетів звернувся міський голова 
Мішель Терещенко, який наголосив на важливості військово-
патріотичного виховання в наш час. Зі святом привітала хлопців 
начальник міського відділу освіти Людмила Григорівна Васяно-

вич, звернувши увагу на то-
му, що бути сьогодні патріо-
том, служити й захищати Ба-
тьківщину – обов’язок кожно-
го громадянина.  
     Директор школи Ірина Миколаївна Калиновська зачитала наказ 
«Про присвоєння чергових звань учням кадетського класу». Право 
вручити перші погони кадетам було надано військовому комісару Глу-
хівсько-Ямпільського об’єднаного міського військового комісаріату 
Олександру Васильовичу Хролю. З його рук погони віце-сержанта 
отримали Микита Галушко 
(учень 5-А класу), Артем 

Рябко (учень 5-А класу) та Роман Примаков (учень 7-А класу). 
Випускники 4-х класів шкіл міста мали можливість на влас-

ні очі спостерігати за хлопцями, аби виявити бажання й самим 
у наступному році стати учнями кадетського класу. 

У свою чергу кадети висловили гостям теплі слова подяки, 
закружляли у святковому вальсі. 

Дорогі кадети, нехай світлим, радісним і плідним буде ко-
жен ваш день і крок, ростіть здоровими та досягайте високих 
результатів! 

 
 

Н.М. Бороденко,  
учитель української мови та літератури 

ДЕНЬ    ЗДОРОВ’Я 
Здоров'я – дорогоцінний дар, яким наділяє людину природа. Не-

дарма в народі кажуть: «У здоровому тілі – здоровий дух».  
     Звичним для учнів нашої школи 
став День здоров’я, що кожного ро-
ку відбувається на стадіоні.  
    26 травня у нас відбулося спор-
тивне свято. Усі класи разом зі свої-
ми наставниками - класними керів-
никами отримали маршрутні листи, 
за якими мали пройти аж 8 станцій. 
Чого тільки не побачили від ко-

манд: учні співали, танцювали, читали вірші, змагались у силі, а ще 
ходили маршем із піснею.  
    По закінченні свята класи отри-
мали грамоти за найкращі резуль-
тати на одній із станцій.  
    

Дем’яненко Анастасія,  
                              учениця 7-Б класу 



НА ВЕРШИНАХ ШКІЛЬНОГО ОЛІМПУ 
Кажуть, що посієш, те й пожнеш. Наприкінці року в нашій школі «збирали врожай», підбивши підсумки 

роботи за рік і нагородивши найкращих учнів на "Шкільному Олімпі". Традиційним у нас стало свято, на 
якому відзначають школярів, які стали призерами предметних олім-
піад різних рівнів, творчих конкурсів, спортивних змагань і брали 
активну участь у житті школи.  

Директор школи Ірина Миколаївна Калиновська звернулася з 
привітальним словом до присутніх, наголосивши на тому, що з кож-
ним роком кількість учнів-переможців різних рівнів предметних олім-

піад зростає.  
    Переможцем у номінації 
«Учень року» став Демиден-
ко Віталій, учень 11 класу. 
Кращим класом визнано 6-А 
(класний керівник 
Л.М.Некрасова).  
     На святі відзначили й найкращих класних керівників й офіце-
рів- вихователів - Людмила Михайлівна Некрасов перемогла в 
номінації «Класний керівник року», з рук директора отримав гра-
моту Максим Володимирович Пирог.    

     Адміністрація школи вручила грамоти, солодкі сюрпризи, була відмічена робота вчителів і підтрим-
ка батьків, а у подарунок усі отримали музичні вітання. 

     Присутні ще раз мали змогу переконатися, що «Шкільний Олімп» не просто потрібний, він необхід-
ний, адже це свято стимулює дітей до нових досягнень, які своїми перемогами створюють імідж нашої 
школи. 

Ольга Володько,  
учениця 7-Б класу 

ЧАРІВНА  
КРАСА 

ВИШИВАНКИ 
19 травня в Україні відзначали День 

вишиванки  - свя-
то національної 
єдності. Цього дня 
українці всього 
світу одягають 
вишиванку на ро-
боту, в універси-
тет, школу чи са-
дочок. 
    Наша школа не 
оминула це свято. 
Класи й коридори 
розквітли усмішка-
ми, білим цвітом 

сорочок, кольоровими барвами народної 
вишивки.  

 Протягом дня учні відгадували загадки, 
шукали прислів’я, читали вірші, створюва-
ли ілюстрації, співали українських пісень.  
А ввечері найактивніші вирушили на місь-
кий Парад вишиванок, де ще раз мали 
змогу долучитися до самобутньої культури 
нашого народу. 

Ломакіна Дар’я,  
учениця 7-Б класу 

СЯЙВО КРАЇН 
День Європи — свято, що відзначається у 

країнах Європейського Союзу 9 травня, а також 
офіційно в Україні - у третю суботу травня з 
2003року. 

На загальноміському святі 25 травня наша 
школа представляла європейську країну Латвію.  

День Європи став незабутнім для городян. 
Живі скульптури, вуличні театри, інтерактивні, 
танцювальні та музичні майданчики, середньові-
чне містечко, масштабні 3D малюнки - усе це й 
багато іншого надовго залишиться в пам’яті.  

 

Сидоренко Софія, 

 учениця 7-Б класу 



ЧУДОВИЙ      
СТАРТ 

1 червня відбулося урочисте відкриття при-
шкільного оздоровчого майданчика «Сонечко». 
На подвір’ї перед школою на лінійку вишукува-
лося аж 9 загонів, ко-
жен з яких має власну 
назву, девіз, промовку 
й пісню. Із привіталь-
ним словом до присут-
ніх звернулася началь-
ник табору Лариса Ми-
колаївна Сердюк, яка 
ознайомила з планом 
роботи й розпорядком 
дня. 

Після відкриття май-
данчика учні вирушили 
на  загальноміські за-
ходи, присвячені Між-
народному дню захисту дітей. Зі святом мале-
чу привітав міський голова Мішель Терещенко, 
побажавши літнього настрою й незабутніх кані-
кул. Усі загони ―Сонечка‖ брали активну участь 
у конкурсах, де посіли призові місця, а ще тан-
цювали і співали з клоунами й казковими геро-
ями.  

Учні нашої школи стали учасниками справж-
нього свята дитячої творчості – конкурсів ма-
люнків на асфальті, на якому показали достой-
ні результати. 

Пономарьова Катерина,  
учениця 7-Б класу 
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ШКІЛЬНИЙ  
ФІНІШ 

Ось і настав цей день – прощання зі шко-
лою. Попереду незвідана даль.  Позаду – 
батьківський поріг, розквітла калина, протоп-
тана стежка у шкільному дворі. 

Уся шкільна родина зібралася на тради-
ційне свято випускного вечора. 

Директор школи Ірина Миколаївна Кали-
новська вручила атестати. Зворушливі і щирі 
слова прозвучали від першої вчительки  
Олександри Василівни Ковальової,   класно-
го керівника Олени Віталіївни   Хоменко. 

 По-особливому виступили найменші учні 
школи, розповідаючи дотепні вірші про   ви-
пускників. Слово відповіді взяли одинадцяти-
класники. Звучали подяки вчителям, бать-
кам, мрії про майбутнє. Випускники кружляли 
у прощальному вальсі, поринаючи в спогади, 
мрії, сподівання. 

Світанкова зоря покликала    одинадцяти-
класників у незвідані далі, різнобарв'я життя. 

Дорогі випускники! Запамятайте себе та-
кими молодими, гарними, романтичними, з 
іскорками довіри до життя, надії на сповнен-
ня всіх мрій та сподівавнь. Щасливої вам 
дороги! 

Кебець Дар’я,  
учениця 7-Б класу 


