
 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 2016 року 

ОРИГІНАЛ 
Травень, 2016 

№6 (19)  

Оригінальна газета для оригінальних людей!!! 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 навчальний рік випускає в життя 40 

непересічних особистостей: 14 статних юнаків і 

26 чарівних леді!!! Знайомтеся!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогий друже! 
    Сьогодні ти вже стовідсотковий Випускник!!! Непересічна особистість із 
бурхливими планами на майбутнє і нестримним бажанням творити!!! У тобі 
пульсує молодість, амбітність, бажання підкорити світ! Тож нехай ці бажання 
покроково стають реальністю! Твори власне життя і світ навколо себе, однак не 
забувай, що поряд такі ж амбітні й вольові особистості! Досягай цілей, 
підкорюй вершини, ставай досконалішим!!! Та не забувай, де твоє коріння! 
   Завжди пам’ятай: життя пропонує багато несподіванок і випробувань! Здолай 
їх гордо і рішуче! А досягнувши успіхів, прийди і поділися радістю з рідною 
школою та улюбленими вчителями! Двері сьомої школи завжди для тебе 
широко відчинені!  
     А цей святковий спецвипуск шкільної газети «ОРИГІНАЛ» нехай навіть через 
багато років подарує тобі частинку шкільного життя, яке вже не повернеться, і 
такі до болю рідні посмішки і теплі слова тих, хто зустрічав і проводжав на 
шкільному порозі більше десяти років…  
    Тож у добру путь тобі, Випускник 2016 року!!! 

Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа 

Неповторний 11-А клас!!! 

Нестримний 11-Ф клас!!! 
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Дорогі випускники! 

Учіть математику! Вона допоможе вам 

у житті! Математика й філософія – це 

основи всіх наук. Заперечуйте 

заперечення! Перетворюйте кількість у якість! 

Отримуйте задоволення від кожної миті! Борітеся і 

єднайтеся з протилежностями, рухайтеся до здійснення 

своїх мрій! Життєвого успіху усім вам!!! 

Розвивайтеся  - і розвинетеся! Удачі, удачі, 

удачі!!! 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВІТАННЯ ВІД ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

СЕРЕДИ ЮРІЯ ВАСИЛЬВИЧА 
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Є думки, що, вийшовши зі стін 

школи, одразу ж здобувається 
безмежність. Чи так це? Точною є 
одна істина: скільки б років не 

пролетіло, подумки ви будете завжди порівнювати життя 
теперішнє зі шкільним, адже саме у ньому було стільки веселих 

днів – ясних та теплих, дружній колектив, де кожен неабияка 
особистість, мінімум відповідальності та невимірна сила, юність, 
початок «золотого часу».  

Можливо, зараз це не так легко усвідомити, але все-таки ви 
згадаєте ті напутні слова, що прозвучали із вуст ваших керівників, 
наставників-учителів. Шлях легким не буває, інакше хіба це шлях? Всі труднощі 

роблять із нас Людей, і приходить момент, коли стоїш на гребені хвилі, вершині 
гори (хвилі бурхливої, гори міцної – і це все підвладно тобі!) і відчуваєш у собі сили 

неймовірні, духовну наповненість, логічну зрілість та тихо смієшся від радості і 
трохи… відчаю, усвідомлюючи, що ще однієї такої дороги не буде, але попереду 
вічність! І вона ніколи тебе не полишала, вона не чекає, доки ти наблизишся до неї, 

переможеш, як непокірного звіра, ні – вона і є Ти!  
Йди вперед, але не забувай, завдяки кому твій шлях – не болотяний тракт, а 

чиста, зеленобурхлива стезя.      
                                                                            Фесак Людмила Миколаївна,  

                                         заступник директора з навчально-виховної 

роботи,  вчитель географії 

 
Любі друзі! 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 життю іти. 

Вент Ірина 
Геліївна, 

заступник 
директора з 

навчально-виховної 
роботи, 
вчитель 

математики 

ВІТАННЯ ВІД  

ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРА 



 

 

 

 

 

 

 

 

Школа – це цілий світ! 
Світ знань, домашніх завдань, контрольних робіт, 

диктантів, нормативів, концертів, конкурсів, змагань, 

екскурсій… 
Світ мрій, радості, сліз, сміху, очікувань, таємниць, 

поразок і перемог… 
Світ цікавих історій і яскравих почуттів…  

Різнобарвний світ дитинства – світ, у який ви 

зможете повернутися лише у снах. 
Пригадайте, з яким подивом ви дізнавалися про те, 

як окремі букви складати в склади, склади – в слова, 
слова – в речення. А зараз ви складаєте такі фрази, що 
інколи ми жалкуємо, що навчили вас їх складати.    

А як ви старалися вивчити таблицю множення… 
скільки часу, плачу і зусиль, а зараз … треба тільки 

взяти телефон і ніяких проблем.   

У молодших класах ви прибігали до школи за дві 
хвилини до 8 години і з нетерпінням очікували початку 

уроків, у середніх класах ви приходили за 10-15 хвилин 
до першого уроку, а в старших класах, не кваплячись, 
йшли до школи, впевнені, що школа нікуди не зникне і 

на вас зачекають.   
Такі ж зміни відбувалися і з вашими рюкзаками: 

непідйомні у початковій школі, значно полегшені у 

середній, а  в старшій школі вистачало щоденника, 
кількох зошитів, а головне – щоб помістився бутерброд.  

І так минали роки… І протягом цих років ви дорослішали – хто швидше, хто 
поволі. Пухленькі, невпевнені в собі першокласники  перетворилися на  
миловидних красунь і  солідних юнаків. 

Кожен із вас провів шкільні роки,  як хотів та як умів. Тому і ваші спогади про 
школу будуть такі несхожі, як несхожі і 

ви самі. Але повірте, що все пережите 
було недаремно! Я не впевнена, що ви 
повернетеся сюди, але переконана, що 

багатьом із вас захочеться повернутися! 
Тож бажаю вам щасливої дороги і 

прошу Бога, щоб дорослий світ, в який 

ви так поспішаєте,  був лагідним до вас!  
Що ще я можу вам сказати? 

«Дякую»…  
І «до побачення»! 

 
          Світлана Миколаївна Кошмай,  

класний керівник 11-А класу  

 
 

УВАГА!!! 

СЛОВО МАЄ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК… 



 

  6  
 

 

 

 

 

 

 

Дорогий мій 11-Ф клас! Мій найкращий, і, як іноді вас 
називала, «дамський батальйон»! )))) Чому так? Бо дівчат у 
нас завжди було вдвічі, а то і втричі більше, ніж хлопців. 

Хлопців справді завжди було мало в нашому класі. Проте 
таких, як  у нас, немає ніде!  

Мабуть, ще довго школа буде 
згадувати нашого Данілова Олега, 
кандидата в майстри спорту, 

абсолютного чемпіона України з армспорту та 
пауерліфтингу серед юнаків. Це  «наш маленький хлопчик»  

(вага 120 кг, зріст 195 см) завжди допомагав нам 
переставити шафу чи перенести сейф. Честь школи і міста 
захищали на шкільних, міських, обласних і всеукраїнських 

спортивних змаганнях Тараненко Іван (майстер спорту з 
морських багатоборств), Матлах Максим, Коротич 
Вадим. 

Не відстають від хлопців і дівчата! Важко повірити, що 
Тарасова Альона, яка дуже чуттєво і ніжно танцює 

контемп, є багаторазовою призеркою Чемпіонату України, дворазовою срібною 
призеркою Чемпіонату світу, кандидатом в майстри спорту України з карате-до. 
Завжди активними, небайдужими до шкільного життя були Корінь Дар’я, Ключка 

Оксана, Горбенко Каріна. Без них не відбувався жоден виступ нашого класу на 
фестивалі талантів. Дівчатам вдавалося все: і заспівати пісню, і декламувати вірші, 
а якщо треба, то й поставити танок. Жоден наш виступ на шкільній сцені не 

проходив без гумористичних сценок. Ось тут найкращими завжди були Андрієнко 
Борис, Коротич Вадим, Матлах Максим. Мені буде не вистачати пісень у 

виконанні наших «золотих голосів» 
Горбенко  Каріни та Кусюмової 
Діани.  

Не можна не відзначити «мозковий 
центр» нашого класу, нашу 

відмінницю, кореспондента шкільної 
газети «Оригінал»  – Дерезу Дарину, 
яка щороку прославляла нашу школу 

на міських олімпіадах та конкурсах.  
Пишаємося і нашими 

прапороносцями: Матлахом 

Максимом, Ключкою Оксаною, 
Корінь Дашею. Таня Прокопенко 

відзначилася хореографічними 
здібностями. Крім цього, вона 

спробувала себе в якості педагога, вчила групу малюків азам бальних танців. Дуже 

чуттєво завжди звучали вірші у виконанні Федько Тетяни, Ключки Оксани, 

ЩЕ СЛОВО МАЄ  

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК… 
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Корінь Дар’ї. Завжди допоможе і впорається з будь-якими завданнями Вискварка 
Ірина. Якщо в майбутньому ви хочете мати справу з бухгалтерією, тоді вам на 

консультацію до нашої Круць Наталії. Це наш класний бухгалтер! Лише їй 
вдавалося зібрати по гривні з учня на купівлю води!  

Хочеться відмітити і нашу збірну з волейболу у такому складі: Горбенко 

Каріна, Прокопенко Тетяна, Кусюмова Діана, Новікова Руслана, Тарасова 
Альона, Федько Тетяна, Круць Наталія. Та 
найпалкіша вболівальниця Вискварка Ірина, яка в 

цьому році таки вийшла грати на заміну! Дівчата 
щороку прагнули  бути кращими. Не став винятком 

і цей рік. Останній шкільний чемпіонат з волейболу 
закінчився для них перемогою! Щоб не підвести 
свою команду, дехто з гравців навіть приходив на 

ігри з температурою. Виховані, чемні, ввічливі й 
привітні дівчата Лось Альона, Новікова Руслана, 
Бондаренко Аня. Ніхто краще вас не чергував на 

постах в початковій школі. Мені завжди було вас жаль, коли поверталися зі своїх 
постів, як із зони бойових дій, і жалілися на неслухняних малюків. Кіндратенко 

Юля – завжди тиха, спокійна, пише дуже 
гарні вірші. Не зупиняйся на досягнутому і 
далі розвивай свій талант! Мені буде не 

вистачати чарівної посмішки Таран Діани, 
яка до того ж так гарно малює!  Мила, 

тендітна, стильна Лут Маргарита завжди 
була найактивнішою у зборі макулатури. 
Довго приховував, проте нарешті розкрив свій 

талант Веремієнко Ростислав, який брав 
активну участь у самодіяльних номерах та 
тематичних уроках. Хлопець і гарно вірші 

декламує, і на гітарі грає, а ще займається 
боксом. А якщо вам треба видресирувати 

собаку – тоді вам до нього! Постійним 
учасником флешмобів став Воронцов 
Ярослав. Крім того, в цьому році хлопець 

спробував себе в акторській майстерності і 
йому це вдалося! 

Окремо дякую своїм «МіДовцям»: 
Горбенко Каріні, Коротичу Вадиму, 
Андрієнко Борису, Матлаху Максиму, 

Ключці Оксані, Корінь Даші, Тарасовій 
Альоні. Ми разом створили наш театр 5 
років тому. Це завдяки вам наш «МіД» є одним із найкращих соціально-

психологічних театрів міста. Ваша творчість, небайдужість, ваш талант щороку 
приводили нас до перемог! 
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    Дорогі мої випускники! Ви завжди були дружніми, креативними, веселими (іноді 
і дехто навіть  занадто))). Незабутніми були наші класні свята, дні відпочинку на 

природі, подорожі, особливо до Львова, та багато-багато іншого. Нам подобалося 
ставити мету, а потім досягати її. 
Згадайте, як ми раділи званню «Клас 

року», яке отримували двічі! З цих 
маленьких, але важливих досягнень і 
складався ваш шкільний шлях. Для мене 

7 років класного керівництво пролетіли, 
наче блискавка. Начебто нещодавно 

поруч зі мною на лінійці стояли 
симпатичні,  галасливі, кумедні 
п’ятикласники. А незабаром на сцену 

свого випускного вечора вийдуть високі 
стрункі красуні та широкоплечі юнаки. 
Дуже скоро для вас пролунає останній дзвінок - символ закінчення безтурботного і 

щасливого дитинства. Попереду тривожна пора іспитів, новий 
незвіданий етап - доросле життя. Ви молоді, повні сил, енергії, 

великих планів на майбутнє. Щиро хочу, щоб всі ваші мрії 
здійснилися. Вам належить зробити дуже відповідальний крок 
- вирішити, яку вибрати професію. І я дуже сподіваюся, що 

вибір цей буде правильним.  
Нехай знання, отримані в школі, допоможуть досягти 

задуманих цілей, сприяють у виборі життєвого шляху. Ніколи 
не зупиняйтеся на досягнутому. Прагніть стати кращими! 
Будьте успішними! Щасти вам у всьому! 

А ще я щиро дякую батькам моїх випускників! Весь цей 
час ви віддавали їм свою увагу, турботу, проводжали в школу, 

жили одними інтересами, а тепер допомагаєте визначити подальшу долю, ким їм 

стати, як жити і працювати. Разом зі своїми вже 
дорослими дітьми ви переживаєте напружену пору. 

Ви  допомагали мені в організації шкільних свят, 
подорожей,  розуміли 
і підтримували. І я 

завжди казала учням, 
що мені пощастило з 

такими батьками.   
Шановні батьки! 

Бажаю вам щастя, 

міцного здоров’я, тільки радості від ваших дітей! 
Нехай і в них і в вас все буде гаразд! 

Ваша Світлана Євгенівна 

 
Світлана Євгенівна Фесун,                   

                                   класний керівник 11-Ф класу 
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Випускники!  

Нехай успіхами закінчуються усі ваші починання! А майбутнє не 
обдурить очікувань і буде щедрим на щиру любов  і вірну дружбу.  

Марія Андріївна Прядко,  

вчитель історії 

 

 
Шановні випускники! 
Бажаю, щоб ви знайшли свою дорогу в житті, 

шанували батьків, мали вірних друзів і не забували школу. 
Сподіваюся, що знання з інформатики ви зумієте застосувати в  
житті. Нехай щастить вам завжди  і в усьому!!!  

Ольга Павлівна Шевченко,  
вчитель  інформатики 

 

Малюй в яскраві барви свою долю! 
І здійснюй всі свої найзаповітніші  бажання! 
Злови свою фортуну і не відпускай на волю, 

Бо це вона дарує душі високі коливання! 
Не зраджуй ідеали, у які ти віриш, – 

Через життя потрібно соколом летіти! 
І пам’ятай, що все, про що ти мрієш, 
Здійсниться! Треба тільки дуже захотіти! 

Інна Дмитрівна Штепа,  
вчитель історії та права 

 

 Любі випускники! Бажаю, щоб кожен день вашого життя був 
наповнений приємними подіями. Щоб ваші мрії неодмінно 

збувалися, щоб усі задуми були втілені у життя. Ви вирушаєте у 
самостійне, доросле життя, тож нехай усі випробування, які воно 
вам принесе, загартовують вас і дають сили рухатися лише вперед 

до обраної мети, адже задоволення може принести та справа, якої 
ви самі досягнете. Успіхів вам! Хай щастить!  

Любов Олексіївна Резніченко,  
вчитель хореографії, керівник студії танцю «Веселка» 

 

Ось і підходить до завершення ще один навчальний рік…. 
Позаду залишились іспити, попереду довгоочікуваний випускний, 
ЗНО та дорога до вашого майбутнього. І зовсім неважливо, якою 

вона буде, кожен із вас обирає її сам для себе особисто. Я дуже 
вірю, що ті роки, які ви провели в стінах сьомої школи, залишать 

лише приємні спогади, адже ваше шкільне життя було насиченим 

ВІТАННЯ ВІД  

УЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ 
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на гарні і незабутні події. Це всі ваші святкові вечори, підготовки до днів 
художньої самодіяльності; заняття і концерти у шкільній студії танцю «Веселка»; 

довготривалі репетиції у вокальній студії «Злагода»; такі шалені спортивні 
змагання; підготовка до виступів у соціально-психологічному театрі «МіД» та 
багато-багато іншого. У кожного з вас було своє життя у школі, комусь вистачило 

останнього року навчання, щоб насичить його гарними подіями, а комусь було 
замало всіх тих одинадцяти років, протягом яких ви, як нестримний м’ячик, 
намагалися встигнути зробити все і одразу. Кожен із вас  має усвідомити, що 

найприємніші спогади - це спогади дитинства, шкільного дитинства, адже пройде 
декілька місяців і ви будете довго згадувати те, що було останні декілька років, 

будете сумувати за школою, хтось почне раніше, а хтось усвідомить це трохи 
пізніше.  

Я дякую кожному з вас, що ви були 

особистостями, що ви допомагали нам, вчителям, 
тримати себе в тонусі й завжди напоготові, адже ідеї, 
які ви намагалися втілити в життя, також залишили 

приємний спогад і у наших серцях.  
Особливі слова вдячності моїм маленьким 

помічницям-активісткам Ключці Оксані, Корінь Даші, 
Горбенко Каріні, Олійник Руслані, Рац Саші, Радченко 
Ліні: я знала, що коли б до вас не звернулася, ви 

завжди допоможете. Бажаю успіхів на творчій ниві Дерезі Даші та Олійник 
Руслані: ваші статті у нашій шкільній газеті поглинали своєю інформацією не 

одного читача. Русланка, щиро дякую за те, що вечори за твоєю участю дарували 
приємні враження не лише мені, а і усім глядачам, які 
були на них присутні. Сподіваюся, що цей досвід 

обов’язково знадобиться у житті. 
Дякую усім вам, випускникам 2016 року, за вашу 

безкорисливу допомогу, за вашу щиру відвертість, за 

бажання прийти на допомогу до тих, хто цього потребує, 
це було особливо видно під час проведення благодійних 

концертів, ярмарків та акцій. 
Нехай кожного з вас оберігає янгол-охоронець. Хай Божа Матір благословить 

кожного з вас на добрі діла, бажаю, щоб у ваших родинах панував спокій, мир та 

злагода, щоб ваші рідні та близькі завжди були здоровими та щасливими. 
Нехай ваші мрії збуваються, і нехай у 

вашому житті зустрічаються лише добрі люди. 
Нехай щастить. Бережіть себе і приємні 
спогади про життя у школі. В добру путь, 

дорогі випускники! 
             Наталія Анатоліївна Пожарська,  

педагог-організатор школи 
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Desiderata 

 Іди спокійно крізь гамір і метушню – пам’ятай, що лише в тиші є спокій. 

 Будь в добрих стосунках з людьми, не зраджуючи себе, наскільки це 
можливо. 

 Звіщай свою правду спокійно і ясно; слухай те, що говорять інші, навіть 
дурні та невігласи, бо і їм є про що розповісти.  

 Порівнюючи себе з іншими, можеш стати марнославним або розчарованим, 
бо завжди знайдеш кращих і гірших, ніж ти. 

 Однаково тішся своїми досягненнями та 
своїми планами.  

 Працю свою виконуй з душею, якою б 
скромною вона не була. Є ще незмінна 

цінність на мінливих дорогах долі. 

 Будь обережним у своїх починаннях, бо світ 

є повним шахрайства. Але нехай це не 
засліпить тобі справжніх чеснот, багато 
людей прагне високих ідеалів і скрізь є 

життя, сповнене героїзму. 

 Будь собою і, перш за все, не поборюй своїх почуттів: не будь цинічним перед 

любов’ю, бо тільки вона, поруч з усілякою байдужістю і розчаруванням, є 
вічною, як трава. 

 Приймай спокійно те, що несуть з собою літа, зрікаючись без жалю переваг 
юності. 

 Гартуй силу духу, аби в раптовому нещасті захиститися нею, як щитом. 

 Лише не муч себе уявними нещастями. Часто 

страхи є наслідком втоми і самотності. 

 Не цураючись здорової дисципліни, будь 

лагідним до себе. Ти – дитя Всесвіту, і так 
само як зорі й дерева, маєш право бути тут, і, 

чи це тобі зрозуміло чи ні, не сумнівайся, що 
Всесвіт є таким, яким і має бути. 

 Будь у злагоді з Богом, що би ти не думав про 

Його існування. 

 Якими б не були твої бажання, серед 

вуличного гамору і життєвого хаосу збережи 
спокій душі. 

 З усією своєю облудою, непосильною працею 

та розвіяними мріями цей світ усе ще прекрасний. 

 Пам’ятай про це і намагайся бути щасливим.  

 

ПАМ’ЯТКА ВИПУСКНИКУ 
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Ще ніби вчора були першачками… 

А сьогодні вже стали випускниками! 
Де можна мага такого зустріти, 
 щоб міг плин часу зупинити?  

Неначе мить, промайнули шкільні наші роки. 
І ми, як птахи, розлетимось у різні боки. 

Тож на порозі дорослого життя бажаю всім сміливо йти у майбуття! 
Щоб всі труднощі змогли ми подолати,  
хоча життя і змінить наші координати. 

Допоможи нам, Боже, в цей вирішальний час, 
щоб промінчик нашої надії не погас! 
Бо ми майбутнє нашої країни! 

Ми подолаєм труднощі й поможем  
                                             Батьківщині,  

щоб жити вічно й квітнуть Україні!                              
                                        Діана Куліченко 

********************** 

Якось непомітно пролетіли шкільні роки… 
Покидаючи  школу, бажаю всім міцного здоров’я, терпіння, творчого 

натхнення та успіхів. Нехай дзвінки на уроки здаватимуться учням найкращою 
музикою, а самі уроки – найяскравішими моментами їхнього шкільного життя.                                                

                                                                                                Ольга Ваніна 

************************ 
Дякую нашим учителям за те, що вони толерантно ставилися до наших 

вибриків і наставляли на правильний шлях.                             Андрій Бондаренко 

*********************** 
Дякую, любі вчителі! Ви навчили нас ледь не 

всьому, що ми знаємо! Дякую вам за те, що зустрічали 
нас із радістю, вибачали наші провини та допомагали 
у всьому! У школі ми навчилися дружити, прощати, 

бути людьми і все це завдяки вам! Ми ніколи вас не 
забудемо!                                             Ліна Радченко 

************************* 

Щиро дякую тобі, рідна школо, за те, що 
подарувала мені одинадцять щасливих років 

дитинства. Щиро дякую вам, дорогі вчителі, за добрі знання, за те, що вчили нас 
бути гідними людьми, вчили любити і берегти родину, любити людей… За те, що 
навчили вчитися і досягати успіху! Дякую за вашу доброту, тепло сердець, лагідні 

очі та турботу про всіх нас. Будьте всі здорові, щасливі та успішні! Ми вас ніколи 
не забудемо!                                                                             Руслана Олійник 

******************************* 
Ось і промайнуло наше безтурботне дитинство. Ми прийшли зовсім 

маленькими хлопчиками і дівчатками до нашої рідної школи, а виходимо 

дорослими, самостійними юнаками та дівчатами. У школі нас навчили 

 

СЛОВО ВИПУСКНИКАМ! 
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найголовнішому: дружити, прощати і бути ввічливими. Особливо я дуже вдячна 
нашим вчителям за їхню підтримку, допомогу та розуміння. Ми вас дуже любимо і 
ніколи не забудемо!                                                                    Іра Гребенюк 

**************************** 
Роки навчання завершились   

І ніби вже прощатись час, 
Та тільки сльози покотились 
У випуску у той же час. 

 
Згадали ми роки навчання 

І як були зовсім малі, 
І зараз цей вінок прощальний 
Зриває тугу у душі. 

 
О школо рідна, дім наш другий! 
Ми будем згадувать тебе! 

І пройде час – ми не забудем 
І прийдем в гості навесні.         Кіндратенко Юлія 

***************************** 
Люба школо! 
За ці 11 років ти стала нашою другою домівкою, а вчителі – батьками. Із 

завершенням школи закінчиться й безтурботне дитинство. Не побачити більше цих 
стін, цих класів, цих облич, не почути більше цього крику шкільної перерви. 

Бажаємо тобі процвітання, кмітливих учнів, здобутків і вірного майбутнього. Нехай 
ніколи не стихають удари твого серця: дзвінки на уроки та перерви. Нехай вони 

здаватимуться найбільшим щастям для учнів, а 

саме навчання буде найяскравішим моментом 
дитинства і юності.  

Рідна школо, ти назавжди залишишся в нашій 

пам’яті, з року в рік будемо згадувати всі моменти, 
проведені в цій затишній, рідній для нас домівці. 

Бажаємо всім учителям наснаги, успіхів та 
витримки. А нашим наступникам бажаємо, щоб 
шкільні роки приносили лише радість. Ми завжди 
пам’ятатимемо тебе! Дякуємо тобі за все!      11-Ф 

************************* 

Наша ШКОЛА саме така в її 53 роки…  
(від 11-Ф класу) 

 
1. Радісна  
2. Лагідна  

3. Мила  
4. Чарівна  
5. Чудова  

6. Рідна  
7. Оригінальна  

8. Казкова  
9. Зіркова  

10. Універсальна  
11. Особлива  

12. Кохана  
13.  Ніжна  
14. Образна  

15. Творча  
16. Ласкава  

17. Чепурна  
18. Взірцева  
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19. Безтурботна  
20. Дружна  

21. Працьовита  
22. Незвичайна  
23. Люба  

24. Щаслива  
25. Солідна 
26. Розкішна  

27. Захоплююча 
28. Ефектна  

29. Вишукана  
30. Дивовижна 

31. Показна  
32.  Ідеальна  

33. Улюблена  
34. Таємнича  
35. Тепла  

36. Різнобарвна 
37. Майстерна 
38. Сучасна  

39. Неповторна  
40. Особлива  

41. Граціозна  
42. Світла  

43. Яскрава  
44. Активна  

45. Прекрасна  
46. Креативна  
47. Інтерактивна  

48. Лідерська  
49. Весела  
50. Обдарована 

51. Проворна  
52. Золота  

53.  Галаслива  
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ПРИТЧА "ОЛІВЕЦЬ" 

Малюк дивиться, як бабуся пише листа, і 
запитує: 

- Ти пишеш про те, що відбувалося з нами,  

пишеш про мене? 
Бабуся перестає писати, посміхається і каже онукові: 

- Ти вгадав, я пишу про тебе. Але важливо не те, про що я пишу, а те, чим я 
пишу. Я хотіла б, щоб ти, коли виростеш, був таким, як цей олівець... 

Малюк дивиться на олівець з цікавістю, але не помічає нічого особливого: 

- Звичайний олівець, як всі олівці, які я бачив! 
- Все залежить від того, як дивитися на речі. Цей олівець володіє п'ятьма 

якостями, що необхідні тобі, якщо ти хочеш прожити життя у злагоді з усім світом. 
По-перше: ти можеш бути генієм, але ніколи не повинен забувати про 

існування Направляючої Руки. Ми називаємо цю руку Богом. Завжди довіряй себе 

Його волі. 
По-друге: щоб писати, мені доводиться заточувати олівець. Ця операція трохи 

болюча для нього, але після цього олівець пише більш тонко. Отже, вмій терпіти 

біль, пам'ятаючи, що він додає благородства. 
По-третє: якщо користуватися олівцем, завжди 

можна стерти гумкою те, що вважаєш помилковим. 
Запам'ятай, що виправляти помилки - необхідно. Часто 
це єдиний спосіб залишатися  на вірному шляху! 

По-четверте: в олівці значення має не деревина, з 
якої він виготовлений, і не його форма, а графіт, що 

знаходиться всередині. Тому завжди думай про те, що 
відбувається в тобі. 

І, нарешті, по-п'яте: олівець завжди залишає за 

собою слід. Так само і ти залишаєш після себе сліди 
своїми вчинками і тому обмірковуй кожен свій крок! 

Паоло Коельо 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є… 
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