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Минають роки за роками, 
Щасливі, радісні, сумні, 
Та рідна школа завжди з вами, 
Вона у кожного в душі. 
У її стінах ви зростали, 
Мужніли, пізнавали світ, 

Тут мудрості скарби шукали 
Й були захищені від бід. 
Сьогодні кожен все шукає 
Чогось в житті. Минає час… 
Та знаєм: школа вас чекає, 
Гостинно просить в гості вас. 



 

 Щороку наша школа гостинно відчиняє двері, запрошуючи випускників у рідні стіни на вечір-

зустріч. Це свято дає можливість повернутися у ті незабутні роки юності, які залишаються в пам'яті, адже 

саме в школі людина проводить свої найкращі роки життя. З'являється бажання зустрітись зі шкільними 

друзями, пройти шкільними коридорами, посидіти за своєю партою, зустрітися в рідному класі з однокла-

сниками, з якими стільки років йшли пліч-о-пліч стежкою шкільних знань 

 Гордиться наша школа своїми випускниками. Роки летять. Але школа не старіє і пам'ятає всіх, хто 

навчався у її стінах. Цього року вечір зустрічі відбувся 7 лютого та пройшов у затишній атмосфері спілку-

вання у коридорах та кабінетах школи. 

 Ось про що розповіли юним журналістам випускники різних років. 

 

Мельникова Марина і Ларіна Анастасія 
Рік випуску — 2013 

 
 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Хочемо поринути у світлу шкільну атмосферу, побачити свого клас-

ного керівника — Добровольську Надію Сергіївну, а також інших вчи-

телів. 

 

 Що вам дала школа успіху? 

 

- Школа успіху дала нам натхнення розвиватися, впевнено йти до ме-

ти. Школа — це мама, яка готувала до дорослого життя! 

Петриченко Максим 
Рік випуску — 2008 

 
 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Очікую побачити вчителів, однокласників, особливо тих, хто пої-

хав у інші країни, оскільки і сам зараз працюю за кордоном. І зви-

чайно ж, хочеться згадати шкільні роки. 

 

 Що вам дала школа успіху? 

 

- Школа успіху допомогла в спорті. Особлива подяка Єрмакову Єв-

генію Федоровичу! Зараз граю у футбол і цим заробляю собі на жит-

тя. 



 

Літус Наталія 
Рік випуску — 1997 

 
 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Від зустрічі очікую приємних вражень. Хочу повернутися 

в дитинство, поринути у світ спогадів. 

 

 Ваші побажання школі... 

 

- Бажаю школі процвітання, хоча вона і так найкраща! 

Смаглій Юлія 
Рік випуску — 1994 

 

 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Це наша двадцять перша зустріч! Очікую приємних вра-

жень! 

 

 Ваші побажання школі... 

 

- Хай школа залишається такою, яка вона є! 

Тараненко Сергій 
Рік випуску — 1994 

 
 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Від зустрічі очікую приємних спогадів . 

 

 Ваші побажання школі... 

 

- Бажаю школі всього найкращого! 

Автомієнко Дмитро 
Рік випуску — 2005 

 

 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Хочу згадати друзів, однокласників. Давно не бачи-

лись! 

 

 Ваші побажання школі... 

 

- Бажаю рідній школі успіхів і процвітання! 



 

Шульга Олександр і Арбатова Юлія 
Рік випуску — 2005 

 
 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Очікуємо приємних спогадів. Сподіваємося зустрітися з 

друзями, дорогими вчителями, пройти шкільними коридо-

рами, пригадати шкільну атмосферу. 

 

 Що дала вам школа успіху? 

 
- Школа успіху дала нам корисні знання, підготувала до 

дорослого життя. 

Конош Станіслав 
Рік випуску — 2010 

 
 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Очікую зустрічі зі шкільними друзями, однокласника-

ми. 

 

 Ваші побажання школі... 

 
- Бажаю школі подальшого розвитку, щоб вона ставала 

ще кращою та готувала впевнених у собі людей. 

Калашник Наталія 
Рік випуску — 1995 

 
 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Скучила за школою! 

 

 Ваші побажання школі... 

 

- Бажаю розвитку, щоб випускала найкращих учнів. Світ-

лого майбутнього дітям, які закінчували і закінчують нашу 

школу. 

Федоряка Владислав 
Рік випуску — 2010 

 
 Що ви очікуєте від зустрічі? 

 

- Для мене це дуже гарна можливість зустріти своїх однокласників, 

тих, з ким сидів за однією партою, вчився читати, писати, поспілку-

ватися з ними, згадати цікаві моменти з нашого спільного дитинст-

ва, дізнатися про успіхи в особистому та професійному житті. 

 

 Ваші побажання школі... 
 

- Цікавих ідей, процвітання. 
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У школі сьогодні свято, 
Зібралось гостей багато. 

Прийшли у наш спільний дім 
Люди кількох поколінь. 

 
Школа гостинно відчинила двері, запрошую-

чи своїх колишніх учнів на вечір зустрічі. 


