Друковане видання Черкаської спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. №28 ім. Т. Г. Шевченка
Ключові моменти діяльності школи
у 2017 році
Відкриття двох спортивних майданчиків на території
школи.
Учнівським самоврядуванням школи ініційовано
проведення щорічного фестивалю до Дня українського козацтва «На Січі».
Проведено регіональні науково-практичні конференції з української мови та математики.
Учитель фізичної культури Лісова Ірина Олексіївна
взяла участь у міському етапі Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року» та отримала перемогу у номінації «Творчість».
Обласний етап конкурсу «Учитель року» у номінації
«Фізична культура» проведено на базі нашої
школи.
Учні школи посіли 25 призових місць у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та
13 місць у конкурсі науково-дослідницьких
робіт МАН.
Попов Максим – учень 11-А класу, став кращим
знавцем історії, перемігши у Всеукраїнському
етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук.
Активна участь у програмі «FLАX» (за програмою у
США навчаються дві учениці нашої школи
Пишна Анастасія та Щербенко Марія; цього
року серед переможців двох турів програми Пилипенко Анастасія,10-А.)
Активна діяльність школи за проектом німецького
культурного центру Гете-інститут при Посольстві Федеративної Республіки Німеччини в
Україні „Іспити у школах».
Лідери ДГО «ЮНІКС» стали учасниками Всеукраїнського форуму «Збір літерів» за участю представників учнівських само врядувань з 24
регіонів України.
Старт нових проектів:
«Школа – територія вільного освітнього простору»;
«Шкільний енергетичний аудит» в рамках проекту
«Сherkasy Green Energy» за фінансової підтримки Міністерства Клімату та Довкілля Норвегії;
"Be a Global citizen".
Відновлено роботу гуртка творчо-обдарованих дітей
та молоді «Перші ластівки».
Активна волонтерська та благодійна діяльність.
Ніхоца Владислав – учень 11-Ф класу, нагороджений
грамотою міського голови за волонтерську
діяльність.
580 учнів школи взяли участь у різноманітних інтернет-олімпіадах, конкурсах Всеукраїнського та
Міжнародного рівнів («Грінвіч», «Соняшкик»,
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Минають дні, ідуть роки,
Життя листки перегортає,
Та пам'ять знову повертає
В дитинство, в школу назавжди...
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Випускники 2013 року (5-річний ювілей)
11-А, класний керівник — Добровольська
Надія Сергіївна
11-Ф, класний керівник — Ємельянова Валентина Прокопівна

Випускники 1998 року (20-річний ювілей)
11-А, класний керівник — Добровольська
Надія Сергіївна
11-Б, класний керівник — Олькова Світлана
Олександрівна
11-В, класний керівник — Биканова Інна
Владиславівна

Випускники 2008 року (10-річний ювілей)
11-А, класний керівник — Васильченко
Сергій Євгенійович
11-Ф, класний керівник — Пилюченко Валентина Володимирівна
11-М, класний керівник — Леонова Валентина Леонтіївна

Випускники 1993 року (25-річний ювілей)
11-А, класний керівник — Чамата Тетяна
Миколаївна
11-Б, класний керівник — Ільченко Інна
Михайлівна
11-В, класний керівник — Качімова Валентина Іллівна

Випускники 2003 року (15-річний ювілей)
11-А, класний керівник — Зубченко Зоя
Борисівна
11-Б, класний керівник — Конош Валентина Василівна
11-В, класний керівник — Чаун Лариса
Андріївна

Випускники 1988 року (30-річний ювілей)
10-А, класний керівник — Сєвєрінова Ірина
Михайлівна
10-Б, класний керівник — Коритан Наталія
Іванівна

Добровольська
Надія Сергіївна

Дорогі мої випускники! Щиро вітаю вас з
першим ювілейним вечором зустрічі.
Кожен із вас знайшов свій шлях у житті,
але вас об'єднують добрі спогади про чудові
шкільні роки. Тут ви сміялися і плакали, сварилися й мирилися, пустували на уроках, тут дорослішали. Навчалися дружити, бути відповідальними.
Школа — це не тільки навчання. А ще й
розвиток здібностей: ви навчились бути лідерами.
А ваші веселі пісні, запальні танці, виступи на
шкільних вечорах — не забути. Лише згадайте.
Як Сорока Богдан копіював учителя фізики Сергія Євгенійовича, а Аня Гончарук — вчителя хімії
Оксану Миколаївну! Браво! А як всі раділи перемогам Ані Митренко, Аліни Швецової. Хочеться
підтримати тепер уже колегу Марину Мельникову, яка працює вчителем англійської мови .
Ви завжди були першими. І сьогодні я
радію вашим успіхам. Бажаю всім вам завжди
перемагати. Бути справедливими, вимогливими. І

обов'язково бути щасливими. Я бажаю вам нових
зустрічей, нехай неодмінно здійсняться всі мрії і
надії.

Добровольська Надія Сергіївна
Дорогі мої випускники 11-Ф класу!
Ось і промайнули 5 років, коли ви покинули
стіни рідної школи, яка упродовж багатьох
років була вашою другою домівкою. Я впевнена, що знання, отримані в школі, допомогли вам досягти бажаного — омріяної професії, а також стати шанованими людьми,
гідними представниками суспільства.
Я бажаю вам,щоб у житті вас завжди супроводжував успіх. Адже успіхи
кожного з вас є нагородою для нас, ваших
учителів. Завжди пам'ятаю і радію за вас.
Ємельянова Валентина Прокопівна
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Сєвєрінова
Ірина Михайлівна
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Пилюченко
Валентина
Володимирівна
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 знайте: школа вас чекає,
Гостинно просить в гості вас.

Шановні випускники 2008 року! Мій
фантастичний, незабутній, активний перший клас! Ваші стежки-дороги злилися
сьогодні в одну, єдину, яка вас повернула в
дитячо-юнацькі роки, привівши до храму
науки, до рідної школи! Тут все, як колись:
дзвінко щебече дітвора, заклопотані вчителі... Та ви вже не ті. За вами – дороги життя, такі різні й такі нелегкі... Ніхто не в
силах зупинити час. Та сьогодні вам належить творити диво: ви не тільки зупините
час, ви повернете його назад, в ті найщасливіші роки, коли світ переливається кольорами веселки, пробуджуючи в кожному
серці веселкові надії. Тож бажаю вам приємної мандрівки в шкільні роки, зустрічі з
однокласниками і спогадами.
Пилюченко Валентина Володимирівна

Леонова
Валентина
Леонтіївна

Шановні випускники! Сьогодні ви знову
повернулися до рідної школи. Здавалось, нічого
не змінилось: ті ж коридори, шкільний дзвінок
голосно нагадує про початок уроку, так само
заклопотані вчителі. Але ви не такі, як колись.
Кожен з вас має місце в житті, сім’ю. Та в кожного бентежно стукає серце при згадці про шкільні
часи, які вже 10 літ пливуть від вас у вічність.
З’являється бажання відшукати пристань, пройти
шкільними коридорами, посидіти за своєю партою, зустрітися в рідному класі. Сьогодні ви
повернетесь у минуле, в найщасливіші шкільні
роки. Тож бажаю вам незабутньої подорожі, а
також довгого життя, сповненого чудовими подіями. Нехай кожен з вас досягне в цьому житті
всього, чого бажає, і зможе подолати будь-які
труднощі й негаразди!

Леонова Валентина Леонтіївна

Добровольська
Надія Сергіївна
Шкільні роки — чудові. Вони неповторні й незабутні. Школа для вас сьогодні — це
зустріч з юністю. З дитинством…
Роки пролітають, як мить, блискавично.
Здається, недавно був вальс випускний… Недавно — це 20 років тому! В 1998 році 11-А успішно склав екзамени. І вперше в історії школи 8
учнів з одного класу отримали 6 золотих і 2
срібні медалі: Гладун Світлана, Гнєзділов Вадим, Левченко Аліна, Непомнящих Юлія, Сопрун Наталія, Шуварська Наталія, Березань Сергій, Куліш Діана. За 20 років ви складали багато

Зубченко
Зоя Борисівна

Конош
Валентина
Василівна

Чаун
Лариса Андріївна

екзаменів: ―на мужність‖, ―на зрілість‖, ―на
маму‖, ―на тата‖, ―на справжню людину‖. Хтось
із вас уже піднявся на свою вершину, хтось —
іще на шляху до неї. Але не зупиняйтеся. Тільки
той, хто наполегливо йде до мрії, не втрачає
віри в себе, досягає успіху.
Бажаю вам щедрої на добро й ласку
долі, вірних друзів, приємних зустрічей, веселих мандрівок, любити свою країну, досягати
мети, не забувати школу, приходити на зустріч
однокласників. І бути щасливими обов'язково.

Добровольська Надія Сергіївна

Любі випускники1 Вітаю вас із 20-річчям
випуску. Від щирого
серця бажаю вам радості
й щастя на кожному
кроці, міцного-міцного
здоров'я, довгих-довгих
років життя, щоб доля
була прихильною до вас
і здійснювала всі ваші
бажання. А також пам'ятайте, що лиш той життя й здоров'я вартий,
хто кожного дня за них бореться. Удачі вам!
Пам'ятаю вас і люблю!

Олькова Світлана Олександрівна

Ритм сучасного життя настільки напружений, а темп настільки швидкий, що роки
пролітають метеорами. Як часто ви обіцяєте собі, що ось завтра зателефонуєте друзямоднокласникам, а чи й отак несподівано завітаєте у гості, що згадати минуле й потішити
душу? Буденні клопоти порушують ваші плани. І лише перший суботній вечір лютого
має силу протистояти заклопотаності, бо це вечір зустрічі випускників.
П'ятнадцять літ, як школа відпустила
Вас в самостійне непросте життя,
Та гордо ви свої розкрили крила,
Бо у дитинство вже немає вороття.
Бажаю вам довгих літ життя, миру й злагоди у ваших оселях. Хай у ваших душах не згасає оптимізм, а у серцях — щира любов. Хай ваша доля буде до вас прихильною. Хай
удача не залишає вас на життєвих дорогах. Щастя вам і радості!

Чаун Лариса Андріївна

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається.
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Биканова Інна Владиславівна

