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випускникам 2015 року присвячується 

 

Читайте в номері 
 
 Останній дзвоник — перший крок в 

життя 
 
 Прощавай 9 клас… 
 
 Бліц-інтерв'ю випускників 2015 року 

 

Як швидко рік навчальний промайнув, 

Повірити так важко в це відразу, 

І ми сьогодні всі зібрались тут 

Останній дзвоник святкувати разом! 

 

Лінійка. Привітання. Сміх! 

Лунає дзвоник не для всіх! 

Це свято — нам! Спинися час! 

Нехай дзвенить! В останній раз... 



 

Мій незабутній 11 А клас! 
Дякую вам, що ви були ці роки поруч зі мною, за ваш позитив, енергію, любов. 
Успішного вам дорослого життя, легкої дороги в майбутнє. Знайдіть себе і свій 
зоряний шлях у цьому бурхливому вирі. І що б не трапилося на вашій життєвій 
дорозі, завжди залишайтеся такими добрими й чуйними людьми. Ідіть впев-

неним кроком уперед, не забуваючи шкільні роки і свій активний дружний клас. 
 

 

Класний керівник —
Пилюченко  

Валентина Володимирівна 

Класний керівник —  
Васильченко  

Сергій Євгенійович 

Дорогі випускники  
11 Ф класу! 

Бажаю вам всім добре за-
кінчити школу та вступити 
в той навчальний заклад, в 
який задумали. Бажаю міц-

но влаштуватись у житті. 
Нехай на вашому шляху не 
буде перешкод та завжди 
буде сонячно. Удачі вам! 

Вірних друзів, щирої любо-
ві, оптимізму та невичерп-
ної енергії. Не забувайте 

один одного та пам'ятайте 
рідну школу. 



 

Зичу долі доброї я вам, 
Зоряних світанків, 
Успіх хай насіє вам 
Ніжних теплих ранків… 
Від тепла долонь батьківських 
Набирайтесь сили,  
І тримайте курс у світ 

Без нудьги, красиво! 
Розквітає хай у серці 
Посмішка щаслива. 
В світлу путь летіть, пташата, 
Зграя гомінлива! 
Хай добро посіє щедрість 
Рястом довголіття, 

 
Цвітом яблуньки хай пахне 
Ваше покоління. 
Полонить серця нехай 
Музика кохання, 
Мріям світлим присвятіть 
Всі свої дерзання! 

Класний керівник —  
Коваленко  

Ірина Петрівна 

Класний керівник 
— 

Биканова 
Інна Влади-

славівна 

Ви закінчили 9 клас як одна родина і стали на порозі нового життя. Для деяких з вас щасливе 
завтра пов'язане зі шкільним порогом. Ви повернетеся до своїх класів і продовжите навчання в 

рідній школі. Дехто захоче стати на поріг інших навчальних закладів, і вже інші викладачі будуть 
готувати вас до самостійного, дорослого життя. Але в будь-якому випадку хочу побажати, щоб 

ви вчились на чужих помилках, а не на своїх; щоб ваші вчителі були наймудрішими та терплячи-
ми; щоб батьки мали змогу підтримувати вас у всіх починаннях. 

     Мій дорогий 9В !    Як швидко пролеті-
ли роки. Здається, ще вчора ви стояли на  
першій лінійці  такі маленькі, такі крихітні, 
такі безпорадні, мов пташенята, які роб-
лять спроби свого першого польоту.  
 Ви закінчили поки що тільки один 
виток, в якому вам допомагали батьки, 
вчителі і я, ваш класний керівник. У цих 
стінах ви отримали необхідні знання, на-
вчилися розуміти себе та свій внутрішній 
світ, відстоювати свою точку зору і прин 

 
 

ципові переконання. Попереду багато 
нових і цікавих доріг, вибрати і пройти які 
потрібно вже самостійно.   

Я не буду бажати вам легкого жит-
тя без випробувань просто тому, що тако-
го не буває. Але нехай ваш перший крок 
буде вдалим, адже саме від нього зале-
жить так багато! Нехай кожен прожитий 
день радує вас справдженими надіями і  

 
планами, позитивними емоціями і 

необхідними досягненнями. Що б не ста-
лося, впевнено крокуйте до чітко постав-
леної мети - і тоді у вас обов'язково все 
вийде! Поважайте своїх батьків, зберігайте 
їх традиції і працюйте на славу рідної 
України. Нехай вас завжди оточує тільки 
справжнє: щира любов і міцна дружба.  

У добру путь, дорогі мої  дев’ятик-
ласники! 

Класний керівник —  
Спекторенко 

Ольга Костянтинівна 
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Ось і добігли шкільні роки навчання. А якими вони були?.. Редакція шкільної газети вирішила поці-
кавитись у випускників 9-х та 11-х класів, який день навчання їм запам'ятався найбільше, а голо-
вне — чим. 

 Диченко Діана, 9-А клас 
 
 Найцікавішим днем за час навчання в школі я вважаю день самоврядування, що від-

бувся минулого року. Учні мали змогу відчути себе у ролі вчителів та адміністрації школи. 

Особисто я отримала масу емоцій та відчула всю відповідальність роботи вчителів. Це бу-

ло дуже цікаво та захоплююче. 

 Панкратова Олександра, 11-А клас 
 
 Є багато моментів, які людина не забуває протягом всього життя. Ми ніколи не 

забуваємо своє навчання в школі. Це, на мою думку, наші найкращі роки. Момент, що 

запам'ятався мені на все життя, - це перша зустріч з класним керівником. Якою ж суво-

рою вона нам здавалася. А зараз у нас немає друга найвірнішого й найкращого, ніж Ва-

лентина Володимирівна. Я ніколи не забуду свого класного керівника. 

 Полудень Анна, 11-А кл. 
 
 Я пам'ятаю, як ми вітали 

нашу Валюшу з Днем учителя: 

намалювали на асфальті серце з 

написом “Ми Вас любимо” та по-

дарували їй танець. Це незабутні 

емоції та враження. 

 Горопашна Єлєна, 9-А кл. 

 
 Пам'ятаю, як ми класом ор-

ганізовували вистави-концерти до 

свят Хеловіна та Різдва англійсь-

кою мовою. Це дійсно було хви-

лююче та незабутньо! 

 Цегельник Єлизавета, 9-Б клас 

 
 Майже кожен день є яскравим спогадом, адже мені пощастило вчитися в 9-б. 

 Дуже цікавими були ті дні, коли в школі відбувались різні святкові виступи. Та-

кож запам'ятались заходи, присвячені відомим особистостям. Старшокласники розпові-

дали цікаві факти, читали поезії, виконували художні номери. Такі заходи завжди від-

значаються своєю пізнавальністю та цікавістю. 

 Особливо запам'ятався День вишиванки. Це свято в нашій школі вже стало тради-

ційним. І учні, і вчителі беруть активну участь у цьому заході. Вишиванки завжди вра-

жають своєю яскравістю, надзвичайністю орнаментів і візерунків. Отримуєш неймовірні 

враження. 

Вірно ідіть у доросле життя, 
Несіть своє світло, несіть 

свою правду! 


