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 Редакція шкільної газети щиро вітає усіх 
зі святом Останнього дзвоника, що символізує 
закінчення навчального року. Для багатьох уч-
нів — це успішне подолання чергового рубежу 
в шкільному житті, перехід до наступного 
класу, а для випускників цей день особливо ра-
дісний і пам'ятний. Адже вони прощаються зі 
школою й вирушають у самостійне доросле 
життя.  
 Щиро бажаємо вам, шановні випускники, 
міцного здоров'я, успіхів, особистих перемог, 

реалізації задумів і творчих планів! Нехай знан-
ня, отримані в школі, неодмінно стануть запо-
рукою вагомих здобутків, допоможуть вам 
досягти омріяних вершин у вашій майбутній 
діяльності! Божого вам благословення, щедрої 
долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму та не-
вичерпної енергії! Щасти вам! В добру путь! 

 

У номері 
 

 Щасливої життєвої дороги... 
 Як швидко промайнуло дев'ять 

років… 
 Наступний крок — іспити 
 Побажання випускникам школи 
 



 Сьогодні настав день, коли наші учні, наші 

пташенята стають на крило, щоб злетіти у вись. 

Попереду — невідомість, загадкове майбутнє. Поза-

ду — тихий берег дитинства, до якого ще не раз за-

хочеться повернутися. Вони ще безтурботні і, мож-

ливо, не до кінця розуміють, що зараз діється…. Хо-

ча до цього йшли 11 шкільних років. Ми були весь цей 

час поряд з ними, ми ділилися знаннями, уміннями, не 

шкодували своїх нервів, часу. Щодня краплина за кра-

плиною наповнювали їхні голови та душі вічним і цін-

ним. Кожен із вас – частинка нашої душі, адже ро-

бота вчителя і полягає в тому, аби подарувати ди-

тині усе, що маємо в серці. 

 Наші рідні учні, ви вирушаєте у подорож жит-

тям. Це нелегкий шлях, на якому може бути безліч 

пасток. І тому в кожного з вас за плечима має бути  

певний багаж. 

  

 Перше, що ви маєте захопити із собою в доро-

гу, — це знання. Беріть їх у максимальній кількості. 

 Друге, що ви маєте взяти з собою, - це любов і 

волю до праці. Життя не терпить гультяїв та дар-

моїдів. Тільки знання і праця, разом узяті, можуть 

подолати нелегку дорогу життя. 

 

Життя — це шанс. Скористайся ним. 

Життя — це краса. Милуйся нею. 

Життя — це мрія. Здійсни її. 

Життя — це виклик. Прийми його. 

Життя — це обов'язок. Виконай його. 

Життя — це гра. Стань гравцем. 

Життя — це цінність. Цінуй його. 

Життя — це скарб. Бережи його. 

Життя — це любов. Насолоджуйся нею. 

Життя — це таїна. Пізнай її. 

Життя — це пісня. Доспівай її. 

Життя — це боротьба. Розпочни її. 

Життя — це безодня невідомого.  

Не бійся ступити в неї. 

Життя — це удача. Шукай цю мить. 

Життя таке чудове. Не марнуй його. 

Це твоє життя. Борони його. 

  

 Ось ті основні цінності, що ними ви маєте за-

пастися, вирушаючи в життєву дорогу й готуючись 

до великого іспиту. Якщо ви візьмете цей багаж із 

собою у життя, то перемога буде за вами. І кожен 

новий день, кожен світанок ви очікуватимете з не-

терпінням.  

В добру путь, дорогі діти. Хай вам щастить! 

Класний керівник —  
Науменко  

Наталія Всеволодівна 



Класний керівник —  
Шепета  

Оксана Миколаївна 

Святково, буденно, незвично 

Лунає прискорений крок. 

І срібно, і дзвінко, заклично 

Лунає останній дзвінок. 

Всіх одинадцятикласників вітаєм 

З останнім дзвоником шкільним. 

Щастя всім ми вам бажаєм — 

Веселим, гарним, молодим! 

Шановні випускники!  

Що вам побажати на порозі нового життя?.. 

Перш за все: цінуйте батька й матір, 

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. 



Любі мої хлопці та дівчата 9-А класу! 

 Вітаю вас з довгоочікуваною подією у вашому житті — закінченням 9 

класу. Це важливий крок для визначення власного майбутнього незалежно від 

того, чи залишитесь ви продовжувати навчання в нашій школі, чи здобуватиме-

те освіту в інших навчальних закладах. Це можливість проявити себе цілеспря-

мованою особистістю, яка шукає і знаходить.  

 Бажаю вам наполегливої праці, сили, здоров'я, невтомного бажання пізна-

вати, поглиблювати свої знання з усіх предметів і брати активну участь у кон-

курсах та олімпіадах. Розкривайте себе, займайтеся улюбленою справою, будь-

те цікавими для себе й оточуючих. Але незважаючи на шалений ритм життя, 

залишайтеся добрими, чуйними, вдячними і щирими людьми. Щастя та успіху! 

Класний керівник —  
Чорна 

Тетяна Володимирівна 

Любі діти, дорогий мій 9-Б! 

 Я радію за вас і хвилююсь. Радію, бо ви подорослішали, стали красиви-

ми, мудрішими, неповторними, сповненими надій і сподівань. Хвилююсь за ва-

ше майбутнє, за ваші перші самостійні кроки в реальному житті. 

 Бажаю, щоб у вас вистачило розсудливості й сил зустрітися з невдача-

ми, подолати їх, досягти здійснення планів. Не забувайте про школу, своїх 

учителів і друзів. І де б ви не були, яку б стежину не обрали, будьте завжди 

Людьми з великої літери. Життя складне, але воно цікаве й прекрасне. Нехай 

вам щастить на всіх життєвих дорогах. 

Класний керівник —  
Джура 

Ніна Іванівна 



Класний керівник —  
Ковальова  

Марина Юріївна 

Хай рушниками добра і любові щедро стелить вам дорогу ваша доля.  

Нехай радість, як весняне сонце, осяватиме кожен ваш крок.  

Нехай здійсняться всі ваші творчі задуми і кожен ваш день буде осяяний по-

чуттям любові і взаєморозуміння, а добре здоров’я та гарний настрій ста-

нуть запорукою вашої успішної та плідної праці.   

 Іспити, як і більшість явищ життя, - явище 

перехідне. Коли вони закінчуються, з'являється 

відчуття свободи, забувається нервування, повер-

тається спокійний сон. Але ж можна скласти іспит 

і з меншими витратами для власного здоров'я, 

отримати хороші оцінки й чекати наступного іспи-

ту без страху і безсонних ночей.  

 Ось декілька порад, які допоможуть подола-

ти це випробування: 

 

 ВОДА. Вода покращує роботу головного 

мозку, “загострюючи” зв'язки між клітина-

ми. Інформаційні потоки стають ефективні-

шими. Тож для успішної здачі екзамену до-

сить перед ним... Випити склянку води. 

 

 ДИХАЛЬНІ 

ВПРАВИ. Психологи 

вважають їх найкра-

щим способом вгаму-

вати хвилювання. За їх 

словами, навіть така 

проста вправа, як 3 глибокі вдихи і видихи, 

заспокоїть і налаштує на позитив. 

 

 ШПАРГАЛКА. Вона допоможе узагальнити 

знання. Використання шпаргалок на іспиті 

найчастіше закінчується дуже сумно. Вони 

потрібні тим, хто краще запам'ятовує матері-

ал при конспектуванні, - викладений корот-

ко (у вигляді тез), він краще тримається в 

пам'яті. Шпаргалки зручно використовувати 

перед самим екзаменом, а брати на іспит не 

варто. 

 

  Під час підготовки не можна забувати про 

прогулянки та зміну діяльності. І звичайно 

ж, 8-годинний сон. 

 

 ШОКОЛАД. Це ще одна маленька хитрість. 

Перед самим іспитом можна з'їсти кілька 

шматочків. Це допоможе зосередитися на 

завданні. А ще шоколад є відмінним антиде-

пресантом: він смачний і корисний, допома-

Бажаємо успіхів! 



Видання Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т. Г. Шевченка 

Черкаської міської ради Черкаської області 

Головний редактор: Скорик Тетяна Андріївна 

Редактор: Пластун Ярослава Вікторівна 

Редакційний склад:Євтушевська Ольга, Конюшей Анжеліка 

Йдіть до своєї мети, яку ви 
поставили перед собою. Будь-
те найкращими і успішними! 

 
Анна Івашко, 8 – Б клас 

Вітаю вас із закінченням шко-
ли! Хай у вашому житті буде 
багато добра, щастя, любові! 

 
Євген Воронюк, 7- б клас 

З гордістю і відчуттям самос-
відомості пройти свій жит-

тєвий шлях! 
 

Віталій Ворона, 8 - А клас 

Хочу побажати сил і терпіння 
у наступному етапі вашого 

життя! 
 

Катерина Нека, 8 – В клас 

Бажаю вам впевнено зробити 
крок у доросле життя і йти 
до цілі, яку ви поставили пе-

ред собою. 
Віталій Неділя, 10 – А клас 

Набрати достатню кількість 
балів для вступу в бажаний 
заклад і ,звісно, не забувати 

рідну школу. 
Євген Перцюк, 10 – Ф  клас 

 
Знайти своє місце в житті! 

 
Станіслав Козоріз, 8 – б клас 

Вступити до вищого навчаль-
ного закладу,бути щасливим, 

знайти свою любов! 
 

Анастасія Пишна, 8 – А клас 

Добре написати ЗНО і, зреш-
тою, знайти гарну роботу. 

 
Анна Ісаєва, 8 – б клас 

Терпіння та успіху у вашій не-

легкій праці подальшого жит-

тя! 

Артем Ткаченко, 7-Б клас 


