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ЗУСТРІЧАЙТЕ!!! 

 ШКІЛЬНИЙ ПОРІГ ПЕРЕСТУПАЮТЬ 

ВИПУСКНИКИ 9-М ТА 9-Б КЛАСІВ! 

З РОСИ ТА З ВОДИ ВАМ!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогі друзі! 
      Сьогодні у вас свято, знаменний і відповідальний день! Ви отримуєте перший 
серйозний шкільний документ! Попереду – довгі роздуми і вагання! Однак 
віримо, що ви зробите правильний життєвий вибір!  
     Закінчивши 9 класів, хтось із вас обере навчання за межами школи, а 
більшість – віримо у це! – продовжить підкорювати освітні вершини вже у 10 
класі нашої школи!  
   Та як би не склалися ваші долі, ми пишаємося такими випускниками! Ви 
захищали честь школи на олімпіадах і конкурсах, спортивних змаганнях і 
вокальних боях!.. Ви – наша гордість! 
   Тож нехай ваша подальша життєва дорога буде щедрою на перемоги і високі 
здобутки, вірних друзів і палке кохання… Досягайте поставлених цілей! Мрійте! 
Творіть! Будьте справжніми патріотами рідної неньки України! Нехай щастить 
у всіх починаннях!!! 

Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа  
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   Дорогі випускники – дев’ятикласники, шановні батьки! 

Щиро вітаю вас із закінченням основної школи! 

Дев’ять років у школі – це шлях від перших літер у букварі 

до пізнання законів життя, всього того, що надбало 

людство за довгий період свого розвитку. Вам вдалося 

подолати труднощі перших років навчання, засвоїти мудрість шкільної науки. 

Вітаючи вас із успішним закінченням 9 класу та з отриманням дуже важливого 

документа у вашому житті – свідоцтва про базову освіту, впевнений, що знання, 

набуті в школі за роки навчання, стануть для вас основою для вибору подальшого 

життєвого шляху. 

   Пам’ятайте, що школа чекатиме на вас у новому навчальному році. Навчання у 

старшій школі допоможе підготуватися до вибору майбутньої професії: ви будете 

опановувати нові цікаві дисципліни, спецкурси, зможете реалізувати себе як лідери 

учнівського самоврядування, взяти участь у яскравих конкурсах, фестивалях, 

спортивних змаганнях. 

   Сьогодні також ви маєте право вибору навчання у вищих навчальних закладах. 

Та скрізь, де ви будете продовжувати вчитися, гордо несіть звання випускника 

своєї рідної сьомої школи, у стінах якої були проведені перші уроки Добра, 

Справедливості, Краси й Любові. Вчителі завжди намагалися дати вам ґрунтовні 

знання з основних наук, відкривали перед вами, своїми учнями, нові горизонти 

пізнання себе і світу.  

   Мої найщиріші вітання вам, шановні батьки, бабусі та дідусі. Сьогодні ваші діти 

та онуки зроблять перші самостійні кроки, та вже зовсім скоро своєю працею вони 

прославлятимуть родовід, віддаючи сили і знання на справу розбудови держави, 

зміцнення її могутності. Щиро бажаю, хай збуваються мрії ваших родин! 

   Любі дев’ятикласники, завжди пам’ятайте: Знання тільки тоді Знання, коли вони 

набуті зусиллями власної думки. Тому щиро бажаю вам натхнення та 

наполегливості на шляху саморозвитку та самовдосконалення! Щасливої долі, 

незабутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів і наукових перемог! 

Зі святом! 

 

 

ВІТАННЯ ВІД ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

СЕРЕДИ ЮРІЯ ВАСИЛЬВИЧА 
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Дорогі діти! Сьогодні ви отримуєте свій перший документ 

– свідоцтво про базову загальну середню освіту. До нього ви йшли 9 

нелегких років. За ці роки ви подорослішали, змужніли, навчилися 

поважати себе та інших, співжити у шкільній спільноті. 

Настав час вибору. 

Наша школа вже не перший раз виряджає у самостійну путь своїх учнів. 

Але вам, мабуть, буде найважче. У нелегкий час ви стаєте дорослими. У 

непросту годину доведеться вам брати відповідальність за себе, за родину, 

за країну. Незабаром вам потрібно буде прийняти рішення щодо 

подальшого навчання, нехай же воно буде правильним! 

Попереду вас чекають роки навчання, нелегкі шляхи пізнання життя, 

багато випробувань. Ніколи не відступайте перед труднощами, вчіться 

жити з високо піднятою головою. І тому кожен член шкільного 

колективу бажає вам щастя, здоров’я, успіхів. Ми також приєднуємося 

до цих побажань. 

Нехай же буде безхмарним ваше життя, навчання цікавим, доля 

щасливою! 

Багато справ чекає на вас, але перш за все ви повинні бути справжніми 

Людьми: розумними, добрими, справедливими, ввічливими, 

самодостатніми та відкритими до всього нового, творчими і відповідальними, кревними 

українцями! 

І тоді ми будемо впевнені у вашому майбутньому. 

Тож хай вам щастить, наші любі дорослі діти! А двері нашої рідної школи завжди 

відкриті для ВСІХ! Тут люблять і чекають на Вас! 

  
                                                                                                                                      

Фесак Людмила Миколаївна,  

                                         заступник директора з 

навчально-виховної роботи,  

вчитель географії 

 

Українець Інна Костянтинівна,  

заступник директора з виховної роботи, 

вчитель української мови та літератури 

 

 

 

 
 

ЩИРІ ВІТАННЯ! 
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Шановні батьки! Сьогодні, отримуючи свідоцтво про базову загальну середнє 

освіту – свідоцтво Зрілості, Ваша дитина зробила перший крок до самостійного 

життя і, можливо, надовго покидає своє родинне гніздо – рідну школу. 

Тут вона зробила свої перші кроки, на Ваших очах зростала, мужніла, набиралася 

сил і розуму, щоб через 9  весен вирушити у далеке плавання, ім’я якому Життя.  

Всі ці роки її супроводжувала Ваша свята батьківська любов, помножена на 

терпіння, мудру науку, розумну опіку, доброту.  

«Малі діти – малі клопоти, великі діти – великі клопоти», - говорить народне 

прислів’я. Виросла дитина, а з нею – і Ваші тривоги за неї, за її майбутнє. І куди б не 

закинула її доля, за нею «завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата».  

Нехай же сторицею воздасть вона за Ваш батьківський труд своєю любов’ю, 

турботою. Здоров’я і щастя Вам, дорогі батьки! Вклоняємося доземно за Вашу 

нелегку батьківську ношу  і разом із Вами надіємось: не зійде наша дитина з дороги, 

не піде манівцями, а зуміє достойно пройти життєвою нивою! 

Адміністрація школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОДЯКА БАТЬКАМ ВІД АДМІНІСТАРЦІЇ ШКОЛИ 
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Дорогі випускники! 

Ось і настав той час, коли школа  для частини з вас залишається 

в минулому. 

Попереду багато нових і цікавих доріг, вибрати які потрібно вже 

самостійно. Чи це буде навчання в 10 класі, чи в технікумах, 

коледжах чи в інших навчальних закладах, вибирати цю стежину саме вам. Кожна з доріг 

лише тоді приведе до успіху, коли ви дійсно захочете цього, досягнувши найвищого 

ступеня майстерності в тій справі, яка вам подобається.  

У кожного з вас своя стежина в житті. По-різному складуться ваші долі. Я не буду бажати 

вам легкого життя без випробувань, просто тому, що такого не буває. Але нехай же ваш 

перший крок буде вдалим, адже саме від нього залежить так багато! Нехай кожен 

прожитий день радує вас справдженими надіями і планами, позитивними емоціями і 

такими необхідними досягненнями. 

Що б не сталося, впевнено крокуйте до чітко поставленої мети - і тоді у вас обов'язково 

все вийде! Поважайте своїх батьків, зберігайте їх традиції і набирайтесь мудрості від них. 

Нехай вас завжди оточує тільки справжнє: щира любов і міцна дружба! 

Класний керівник 9-Б класу  

Ольга Павлівна Шевченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТАКИЙ ВІН –  

9-Б КЛАС!!! 
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Як швидко лине час, все навколо змінюється, життя, як 

невгамовне хлопчисько біжить усе вперед, біжить, біжить… 

Червень, 2015 рік… 9-Б клас – клас випускників! Перед очима 

стоять шістнадцять прекрасних юнаків, вже таких дорослих, 

мужніх, і дев’ять тендітних чарівних дівчаток. Кожен із них 

яскрава особистість, кожен із них неповторність, і кожен із них 

поспішає в доросле життя… але для батьків, учителів вони ще 

діти, і боязко їх відпускати. 

Ще так недавно вони, мов ті пташенята, залетіли у клас. 

П’ятикласники… Такі маленькі, з чарівними посмішками. І не 

було у них в очах страху, а навпаки – цікавість: «Що ж то за 

старша школа така? Як це, коли багато вчителів?» 

І почалося навчання. Гризли граніт науки, хто як міг. Але 

поступово кожна дитина, мов та чарівна квітка, розкривалася і 

дивувала. Звичайно, для кожного класного керівника його клас найкращий. І для мене 9-Б 

найкращий, найулюбленіший. Були у нас свої злети і падіння: у чомусь ми були кращими, 

у чомусь – пасли задніх, перемагали і програвали, були покарання і похвала та подяка. Я 

завжди казала: «Мій клас – це талант». Чому? Бо талант – це крапля здібностей і море 

праці. І якщо ви придивитеся до кожного з них, якщо їх пізнаєте, то переконаєтеся, що 

кожен із цих учнів талановитий, працелюбний, відповідальний. А головне – це їхня 

доброта, море доброти. 

Мабуть, хтось скаже, що дуже гарно написано. Чи правда ж все це? Правда! Ці учні були 

поряд зі мною п’ять років! Якщо у класі щось зламалося і потрібно відремонтувати, миттю 

справляться із цим Мойся Назар і Погребняк Андрій, вправно володіючи всіма 

інструментами. Ну а хто виготовить найкращий макет будь-чого? Звичайно, Сажієнко 

Саша; чи то з картону, чи то з пластиліну, Сашко пофантазує і щось гарне змудрує. Є у нас 

і профі з сучасних технологій: хочеш мати власний оригінальний сайт, звертайся до 

Яворскі Патрика. 

Мені ніколи не бракувало допомоги від цих хлопців: Королика Влада, завжди 

усміхненого, із двома ямочками на щоках; Кухоля Жені, який, здавалося, розумів мене не з 

першого слова, а вже тільки з мого погляду; Лута Діми, постійно з позитивним настроєм і 

кожному його підніме, розвеселить; Лисенка Владислава, з таким пронизливим поглядом, 

умінням змовчати і благородством; Ямкового Артура, веселого, поспішаю чого встигнути 

все і скрізь, з великим бажанням бути першим у всьому. Саме на цих учнів можна 

покластися, вони не підведуть. Навіть якщо це вихідний день, канікули, а в класі треба 

щось зробити або щось підготувати, вони завжди напоготові без відмовок! 

Ну а хто має талант до танців, так як Березуєв Андрій; займається давно і професійно. А в 

спорті в нас Гливацький Ярослав, завжди спокійний, мовчазний, цікавиться й займається 

одним із видів боротьби.  

Виховані, чемні, ввічливі й привітні хлопці Цьмоха Славік і Підфігурний Денис.  Як 

почергують у їдальні, так не наслухаєшся слів подяки і похвали для хлопців від кухарів. А 

Простебі Діма як той живчик, не всидить на місці, і навпаки спокійний, повільний Радько 

Назар, але може здивувати і репчик зачитати. Ципло Вова, можливо, в майбутньому 

покаже непогані результати у спорті, готовий прийти на допомогу, особливо під час 

уроків. 
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Талановиті у нас і дівчатка. Чарівний голос Погоріла Даша має, як почне співати, душа 

завмирає. Ще співає і танцює гарно Чумак Саша,  на всіх конкурсах нас виручає. Вправна в 

рукоділлі Федько Надя, її листівки і картини з квітами чарують око. А які чудові м’які 

іграшки робить Компанієць Софія; під ялинкою у класі завжди красується символ року від 

Софійки. Дуже старанні і наполегливі в навчанні Антіпіни Наташа і Свєта. Прибувши до 

нас нещодавно з Росії, вони швидко засвоїли українську мову і потоваришували з усіма у 

класі.  

Завжди допоможуть і справляться з різними завданнями Трушина Оля, Байдіна Аня і 

Зосімова Кіра. А в класі як поприбирають, то не страшний ніякий Ревізор. 

 

Хтось із них мрійливий, хтось загадковий, хтось як справжній смайлик, хтось мов 

живчик… Але всі вони улюблені випускники 9-Б класу! 

Крокуйте впевнено життєвим шляхом, будьте мудрими, по-справжньому дорослими, 

впевненими, будь-що досягайте поставленої цілі. А поруч із вами, мої дорогі учні, хай 

завжди будуть успіх, натхнення, креативність. І на останок попрошу: ніколи не забувайте 

своїх батьків, бо вони найдорожчі, найрідніші в цьому світі, даруйте їм слова любові і 

вдячності, допомагайте їм і все у вас буде добре! Хай щастить! 

 

Класний керівник 5-9 «Б» класу 

Тетяна Василівна Величко 
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Минають літа, вишневим і каштановим цвітом осипаються 

весни… Зовсім недавно на шкільному подвір'ї нашої школи в 

черговий раз задзеленчав малиновий дзвін останнього шкільного 

дзвоника. Комусь він сповістив про те, що прийшло сонячне літо, 

пора приємного відпочинку. А вам, мій рідний 9-М, він сказав про 

те, що позаду залишаються чудові, незабутні 9 років навчання. 

Ви сьогодні запитуєте мене, якими вони були, ці роки нашого 

спільного шкільного життя… 

   Стільки спогадів! Такі щемливо-ніжні почуття охоплюють душу! Пригадую 

допитливих цікавих п'ятикласників, серед яких в перші дні навчання чомусь для мене було 

багато схожих між собою. Пам'ятаю наші перші уроки, виховні години, Дні іменинників 

класу, родинні свята. Я день за днем вчила вас не тільки вчитися, а й тримати в руках 

віник, щоб підмести в класі або біля школи, як користуватися виделкою і ножем за столом.  

Згадую, як важко було організувати перші вечори, на яких хлопчики хотіли більше 

бігати, а не танцювати. А дівчатка, понадувавши губи, сиділи і думали: «Коли ж ви, 

хлопці, будете справжніми джентльменами і запросите нас до танцю?»  

Ви любили їздити на екскурсії. Ми побували в Умані, Києві, Буках, Переяславі, Чигирині, 

Львові. Разом ходили в музеї, відвідували театри та просто відпочивали в кінотеатрах, біля 

річки або в парку. 

Брали участь у багатьох заходах, які проводилися в школі та поза її межами, предметних 

тижнях, у спортивних, військово-патріотичних змаганнях, тематичних вечорах, співали у 

вокальній студії «Злагода», проводили відкриті уроки, переглядали вистави театру, а також 

були його учасниками, святкували дні народження. 

Я вчила вас жити, працювати, відпочивати дружнім класним колективом. Виховувала на 

одвічних моральних цінностях: доброті, любові, совісті, честі. 

Звичайно, не обійшлось і без вибитого віконного скла, паперових літачків на уроках, 

розмальованих щоденників, забутих зошитів. Були і спізнення на уроки, і деякі 

непорозуміння, образи. Але все це, повірте, маленькі краплини у великому океані 

шкільного життя! 

    Дорогі мої, любі Іра й Алінка, Настя і Віка, Даша і Настя,  Оленка і Наташа, Ярослав і 

Олексій, Руслан та Єгор, Артем і Артур, Павло і Максим, Назар і Сашко, Микита і Богдан! 

20 особистостей! Які ви всі різні, але які гарні! Бог подарував кожному з вас красу, розум, 

талант. Ви володієте найбільшим скарбом на Землі – молодістю. Цінуйте її, бо молодість 

прекрасна і неповторна в житті людини. 

Скоро у вас перший випускний вечір, попереду будуть інші, але цей найважливіший і 

найдорожчий. Запам'ятайте його. Бажаю, щоб подальше навчання стало для вас цікавим 

плаванням річкою Знань, щоб ви отримували тільки хороші оцінки, щоб нові предмети 

захопили вас у світі знань! Переступаючи цей поріг, вірте, що попереду вас чекає 

найцікавіше! 

Я у вас вірю і всіх люблю! 

Ваша Валентина Валеріївна! 

Класний керівник 9-М класу Валентина Валеріївна Токова 

9-М – МАТЕМАТИЧНИЙ… 
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