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Випускники 2017 року… 
1. Братко Ярослав 
2. Бровченко Руслан 
3. Джигіль Поліна 
4. Жила Вадим 
5. Зав’ялов Єгор 
6. Козлов Олексій 
7. Королик Владислав 
8. Король Віктор 
9. Котолов Артур 
10. Красота Анастасія 
11. Кухоль Євгеній 
12. Мельник Павло 
13. Нестеренко Вероніка 
14. Перепечаєв Максим 
15. Погорельська 

Анастасія 
16. Подгорнов Олександр 
17. Простебі Дмитро 
18. Радько Назарій 

19. Руденко Назар 
20. Степнова Дарина 
21. Токова Наталія 
22. Толстоба Микита 
23. Трайтак Олена 
24. Цюпа Богдан 
25. Яворські Патрик 

 

Класний керівник –  
Токова Валентина 

Валеріївна 
 

Перші вчителі – Прилуцька 
Людмила Олексіївна і 

Канельська Валентина 
Миколаївна 

 

 

 

Любі наші випускники! 
    Одну з найперших життєвих вершин підкорено! Вітаю! Ваші крила 
пориваються летіти далі, ось уже ви зриваєтеся з місця… Але зупиніться! 
Запам’ятайте цю мить!!! Вона неповторна!!! 

Затамувавши подих перед великим польотом у дорослість, прокрутіть 
калейдоскоп шкільних років ще раз, нанизуючи найяскравіші спогади і 
почуття! Ви прожили у стінах школи маленьке життя! Ви набралися певного 
досвіду, навчилися любити і прощати, дружити і цінувати життя! 

Попереду – ціла вічність, безкінечні іспити й злети, подорожі та підкорення 
нових вершин! Впевнена, ви готові до цього! 

Але в буденній суєті не розгубіть промінчиків безтурботності, 
життєлюбства, безпосередності, колись запалених у ваших юних душах 
шкільними наставниками!  

Нехай множаться ваші перемоги! Будьте успішними, щасливими, 
здоровими!!! Окреме «спасибі» шлю незмінним кореспондентам шкільної 
газети Насті Погорельській та Богданові Цюпі! Ви – великі молодці! Нам не 
вистачатиме вас!!! Дякую за працю, креатив, небайдужість!!! 

А зараз – ще одна мить на приємні шкільні спогади і вперед! Вас чекає саме 
Життя! З Богом! 

Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа 
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Дорогі випускники!!! 
Сьогодні ви залишаєте рідну школу, і все, 

що вас чекає у дорослому житті, тепер 
залежить тільки від вас самих. Тут вас 
навчили бути щирими, самостійними, 

відповідальними, чуйними. Навчили дружити, відстоювати 
свою думку, любити науку, дбайливо ставитися до знань, тобто 
дали основу того, без чого неможливо стати справжньою 
Людиною з великої літери! Бажаю вам не розгубити все це, а 
примножувати, виховувати в собі найкращі якості. 
Бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Удачі вам, нових 
досягнень, щастя і успіхів у подальшому житті! 

З роси та з води вам, дорогі наші випускники!!! 

ВІТАННЯ ВІД ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

СЕРЕДИ ЮРІЯ ВАСИЛЬВИЧА 
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Вітаю вас, випускники! Вашого творчого і талановитого 
запалу нам буде не вистачати.   Попереду у вас все життя, і школа 
– лише перша сходинка вашого зростання як особистостей. Не 

бійтеся складнощів, не шукайте дороги простої: пам’ятайте, що все 
у вашому житті (і гарне, і погане) є досвідом. Саме досвід визначає вас як 

особистість і морально сформовану людину. Бажаю вам бути світлими та 
справедливими, чесними та відповідальними в першу чергу перед собою, оскільки 
це організовує людину. Сили вам і натхнення!                                                                         

  Фесак Людмила Миколаївна,  
                                         заступник директора з навчально-виховної 

роботи,  вчитель географії 

 
 

 
Під звуки урочистої мелодії йдуть наші діти у незвідану, таку 

привабливу дорослість. 25 особистостей, ініціативних, креативних, 

працелюбних, інтелігентних, неповторних, відкритих, обдарованих 
випускників. 

Проводжаючи у нове, незвідане життя, ми бажаємо, щоб 
знання, отримані в школі, неодмінно стали запорукою вагомих 
здобутків, допомогли вам досягти омріяних вершин у вашій 

майбутній діяльності. 
Божого Вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, 

наснаги, оптимізму та невичерпної енергії! Щасти Вам у всьому! У добру путь! 

Творіть свою долю, любіть і шануйте людей! 
Я бажаю вам щастя і долі, 

Бо життя ж – це крізь тернії шлях. 
Не впадайте у вічність – боріться! 
Йдіть сміливо! У добрий вам час! 

Не втрачайте ні друзів, ні рідних! 
Хай вам Бог лиш указує шлях! 

І здійснення всіх мрій заповітних 
Побажаю від серця для вас. 
Лиш не зрадьте себе, і в дорозі 

Не розбийте душевний кришталь. 
Я люблю усіх вас, милі друзі, 
Щиро вірю в зірковий ваш час!  

Українець Інна Костянтинівна,  
                                         заступник директора з виховної роботи,  

вчитель української мови та літератури 

 
 

ВІТАННЯ ВІД  

ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРА 
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     Минають літа, вишневим і каштановим цвітом 

осипаються весни… Буквально вчора на шкільному подвір'ї в 

черговий раз задзеленчав малиновий передзвін останнього 
шкільного дзвоника. Комусь він сповістив про те, що 

прийшло сонячне літо, пора приємного відпочинку. А вам, 
мій рідний 11-М, він сказав про те, що позаду залишаються 
чудові, незабутні 11 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, 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 багатьох містах України: Умані, 

Києві, Переяслав-Хмельницькому, Чигирині, Львові, Ужгороді, Мукачевому. Разом 

ходили в музеї, відвідували театри, просто відпочивали в кінотеатрах, біля річки 
або в парку. 

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

предметних тижнях, спортивних, військово-патріотичних змаганнях, тематичних 
вечорах, співали у вокальній студії «Злагода», проводили відкриті уроки, 

переглядали вистави шкільного театру, а також були його учасниками, святкували 
дні народження та проводили 
величні родинні свята. 

    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! 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО КЛАСНОГО 

КЕРІВНИКА 
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    Сьогодні у вас один із найважливіших випускних вечорів, попереду будуть 
інші, але цей найважливіший і найдорожчий. Запам'ятайте його! Переступаючи 

поріг, вірте, що попереду вас чекає найцікавіше! 
Дорогі мої, любі Вадим і Женя, Патрик і Діма, Настя та Вероніка, Даша і Настя,  

Оленка і Наташа, Ярослав і Олексій, Руслан і Єгор, Владислав і Артур, Павло та 

Максим, Назар і Сашко, Микита і Богдан, Віктор і Назарій, Поліна! 25 
особистостей! Які ви всі різні, але які гарні! Кожен із вас - це унікальна, неповторна 
особистість. Кожен із вас  здатний відстояти свою думку і витримати будь-які 

випробування для досягнення успіху. Будьте гідними поваги людьми і радуйте нас і 
батьків своїми досягненнями! 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. 

    Але не забувайте, що кінець одного – це обов’язково початок іншого. І я 

бажаю, щоб все ваше подальше життя було світлим і радісним. Не бійтеся 
труднощів, вони роблять вас 
сильнішими, не бійтеся 

невдач, вони вчать вас 
цінувати хвилини радості і 

щастя. Побільше вам любові, 
бо саме вона є сутністю 
життя. І ніколи не забувайте 

своїх однокласників, 
вчителів, свою родину. 

Вірю, що вступите ви на 
цей шлях достойно. Ви – 
майбутнє нашої країни, 

люди, від яких залежить, 
якою стане Україна. Бажаю 
вам якнайбільше оптимізму, 

натхнення та наполегливості. 
У добру путь! 

Я у вас вірю і всіх люблю! 
Якби я тільки птахом могла стати,  

щоб у політ вас в небі проводжати,  

де вільно ви завжди могли б літати,  
чого бажаєте – того і досягати.  

Там перешкод нема, відсутні чвари,  
нема підніжок і очей у спину,  

нема дверей зачинених, лиш хмари,  

що линуть, мовби мрії, безупинно.  
Та я – не в небі, ви – земні пташата,  

в житті зустрінете багато перепон.  

Бажаю вам усі їх подолати.  
Хто прагне – той долає! Це – закон!  

У двері стукайте – і вам відчинять точно.  
Шукайте квітку щастя – і знайдіть.  
Любов пізнайте серцем – не заочно,  

її крізь терни й смуток пронесіть.  
Душею риньте в небо, не плазуйте,  
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не бійтесь мріяти, попри поразки страх.  
Своє життя завжди самі будуйте,  

літайте вільно, як у небі птах! 
 
                                                                                 Ваша Валентина Валеріївна! 

 
     Валентина Валеріївна Токова,  

класний керівник 11-М класу,  

вчитель фізики та астрономії 
 

 
 

 

 

 

 

Дорогі, 
любі діти! З 

почуттям 
гордості 

називаю вас своїми учнями, таких 

же рідних і таких красивих, тільки 
вже дорослих юнаків та дівчат. 
Щемливо-ніжні почуття охоплюють 

душу, коли пригадую, як 1 вересня 
2006 року вивела на святкову 

лінійку таких крихітних і тендітних 
першокласників, в краватках та з 
великими бантами. Коли для вас 

пролунав перший дзвінок і ми разом розпочали нелегку дорогу в Країну Знань. Як 
швидко плине час… Сьогодні ви вже 
стоїте на порозі своєї юності, 

найпрекраснішої пори в житті людини, і 
вирушаєте у самостійне доросле життя. 

Яким йому бути,  залежить тільки від вас. 
Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, 
сповнений гарними подіями і 

здобутками. Вірю, що ви реалізуєте 
власні здібності, таланти, побудуєте 

власну успішну долю, будете гідними 
творцями свого життя і справжніми 
патріотами своєї країни! Бажаю вам 

впевненості у власних силах, 
невичерпного завзяття та здійснення всіх 

ваших мрій. Цінуйте свою мрію, боріться за неї і тоді в життя кожного прийде 

ОСТАННІ НАПУТНІ СЛОВА 

ПЕРШОЇ ВЧИТЕЛЬКИ… 
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удача. Вірте в силу дружби. Хай малиновий передзвін прожитих у школі літ 
звучить не лише у пам'яті, а й у серцях все життя.    

 Дозвольте благословити  вас на добрі справи і великі звершення. Щоб обрані 
вами дороги обов’язково увінчалися успіхами. Нехай вас супроводжує батьківська 
розсудливість, зігріває безмежна материнська любов та Боже благословення! 

Любіть життя, любіть людей, тоді будете обрані долею. Я у вас вірю і всіх 
люблю!                                           Ваша перша вчителька Людмила Олексіївна 

Прилуцька Людмила Олексіївна, перша вчителька 

 

 

 

 

 

  

 

Дорогі випускники! Сьогодні для вас радісне і разом із тим 
сумне свято. Радісне, тому що ви вступаєте в доросле і 

самостійне життя. Перед вами простеляються тисячі доріг, серед 
яких виберете ту єдину, йдучи по якій зустрінете справжнє 

кохання, здійсняться ваші найзаповітніші мрії, досягнете своєї 
мети і будете безмежно щасливими. А сумне, бо ви прощаєтеся із  
рідною школою, для вас шкільний дзвінок уже не закличе до 

класу, і за вашою партою будуть сидіти інші школярі. І в цей 
день ви скажете «До побачення»  своїй  класній мамі – дійсно 

класній, в повному розумінні цього слова. А для мене ви особливі 
діти. На кожний свій урок я йшла із задоволенням, із бажанням 
навчити  вас, зацікавити, розкрити таємниці прекрасної науки – 

МАТЕМАТИКИ. І так пройшло 1750 уроків !!!  А скільки  контрольних, самостійних 
робіт, різних перевірок, від яких ви інколи втомлювалися. Ви завжди для мене були 
і будете розумними, добрими, щирими дітьми. І в інших дітях я буду бачити вас.  

Тож нехай ваша радість множиться, невдачі -  діляться, достатки – додаються, сум 
– віднімається, щастя – підноситься до н–го степеня, успіхи прямують до плюс 

нескінченності, негаразди дорівнюють квадратному кореню з нуля.  
Але математики можуть бути і ліриками. І тому ще декілька слів: 

Ви, діти, всі талановиті, 

Всі добрі, ніжні й золоті. 
Ви мудрі, чесні, працьовиті, 

Розумні, щирі й молоді. 

Проведуть вас мами із домівки, 
Щоб чекати й радо зустрічати. 

І ніхто, звичайно  ж, не помітить,  
як закралась сивина до тата. 

Про батьків не забувайте, діти, 

Бо найкраща це для вас опора. 
Без батьків людині важко жити. 

Вас цьому завжди навчала школа. 
Любов до вас в рядках коротких 

ВІТАННЯ ВІД  

УЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ 
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Як ще сказати, як вмістити. 
Люблю вас, діти, йдіть щасливі, 

Я ж буду вами й далі жити! 
Євтушевська Тамара Анатоліївна,  

вчитель математики математичного класу!!! 

 
 
 

Дорогі випускники, мої улюблені учні! Сім років промайнуло 
відтоді, як ви, мов ті пташенята, прилетіли до нас із початкової 

школи. Веселі, добрі, іноді трішки кумедні, інколи збентежені, але 
такі милі... А сьогодні ви вже горді птахи, які готові розправити 

міцні крила і впевнено летіти до своєї мрії. Попереду — довге 
цікаве життя, і я бажаю кожному з вас знайти свою дорогу, яка 
допоможе освоїти улюблену і потрібну професію, обійти всі 

невдачі, перешкоди. Ви залишаєте рідну школу, і все, що вас 
чекає у дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. 

Нехай всі ті знання і навички, що ви отримали в школі, стануть 
міцним фундаментом для подальших звершень, а люди, які були з вами всі ці роки, 
надовго залишаться в серці кожного. Ідіть завжди за своєю мрією і не відступайте, 

знайдіть щастя в житті і не пропустіть його! 
Завершити свої побажання хочу рядками з 
поезії:  

Пильнуйте дружбу, бережіть кохання,  
На майбуття плекайте сподівання.  

Ніколи не згубіть на чужині  
Своєї мови звуки чарівні.  
Любіть життя, цінуйте кожну днину.  

В краях далеких славте Україну.  
Що б не траплялося, ніколи не забудьте,  

Що ви її теперішнє майбутнє.  
Бажаю, щоб збулися ваші мрії  
І всі найпотаємніші надії.  

І щоб завжди, куди б ви не дістались,  
До рідного порогу повертались.  

Величко Тетяна Василівна, 

вчитель української мови та літератури  
у 5-9 класах 

 
 
 

 
Ось і промайнули одинадцять років навчання у рідній школі. 

Для когось вони запам’яталися веселими, насиченими гарними 

подіями, напруженими підготовкою до уроків та різних шкільних 
та позашкільних заходів, а для когось вони пройшли буденними. 

Кожен із вас проживав їх по-своєму, і для кожного життя у школі 
залишить свої спогади… 
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Я щиро дякую вам усім за 
те, що насичували мою роботу 

приємними спогадами, емоціями 
та подіями. А яким було 
знайомство з вами, спробую 

зараз пригадати…. 
Весна 2013 року поєднала 

мою роботу з чудовими та 

наполегливими ведучими 
Погорельською Настюшою та 

Подгорновим Сашою, ми разом 
вперше провели свято 
останнього дзвоника, дуже 

хвилювалися і переживали, адже 
для вас, як і для мене, це було 
перше загальношкільне свято, підготовлене разом. А потім закрутилося 1 вересня, 

День учителя, 8 березня та багато інших свят та концертів. Вдало увійшов у склад 
ведучих і Цюпа Богдан, який додав ще більше колориту у масовість всіх заходів.  

Осінь 2014 року була напруженою, адже саме тоді обирався новий склад 
шкільного парламенту та президент школи. Серед кандидатур була Погорельська 
Настя та Королик Влад,  пост президента посіла Настя, а до нового складу 

шкільного парламенту успішно увійшли Токова Наташа, Цюпа Богдан, Подгорнов 
Саша, Кухоль Женя. З вами ми підготували чимало свят та конкурсів,  виготовили 

багато гарних подарунків та втілили в життя чимало ідей і задумів.  
Осінь 2015 року дала можливість познайомитися з вами ближче. Неймовірна 

подорож Закарпаттям та чарівними місцинами міста Лева відкрила кожного з вас 

з іншого боку. Назавжди залишаться в пам’яті гітарні нотки Бровченка Руслана та 
Зав’ялова Єгора. Жарти Котолова Артура та Мельника Паші, які ще й досі згадуємо 
з вами разом.  Ця поїздка назавжди залишиться у моїй пам’яті. Саме вона 

надихнула Валентину Валеріївну на підготовку Андріївських вечорниць, які ви так 
відповідально втілили у життя. Кожен із вас відчув себе справжнім актором, і хоча 

під час репетицій ви тримали нас у тонусі і змушували добряче нервувати, але 
результат перевершив себе – радісні посмішки на обличчях ваших рідних довели, 
що все було немарно, що ви талановиті діти, які можуть втілили в життя усі задуми 

та мрії, не забувайте про це!  
Кожного разу, готуючи 

шкільне свято, я з насолодою 
слухала пісні у виконанні Степнової 
Даші, Красоти Насті та Нестеренко 

Вероніки. Дівчатка, ви молодці, 
продовжуйте співати, адже це у вас 
виходить дуже добре.  

Я щиро дякую першому 
складу рою «Ятаган» (Бровченку 

Руслану, Зав’ялову Єгору, Цюпі 
Богдану, Кухолю Жені, Королику 
Владу, Токовій Наташі, 

Погорельській Насті та Трайтак 
Альоні) за те, що ви дійсно довели, 
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що навіть за невелику кількість часу можна досягти вправності у військово-
патріотичній грі «Сокіл» «Джура» і привести команду до омріяної перемоги. Дякую 

батькам за те, що підтримали і довірили мені вас під час ІІ туру у такі складні 
погодні умови.  

 «Ятаган»! Ви молодці, я буду пам’ятати про дні, проведені з вами у 

наметовому містечку. Це було незабутньо! 
Святкові гуляння 2017 року справили враження на усіх, хто був запрошений 

на їх перегляд. Хоча репетиції 

і проходили під час вашого 
відпочинку і ви не дуже 

хотіли ходити до школи на 
канікулах, всі колядки, 
щедрівки, посівання, Різдвяні 

подорожі Диканькою 
залишились не лише у моїй 
пам’яті. Кожен із вас надовго 

запам’ятає все, що 
відбувалося на сцені, адже 

такого свята вже не буде у 
вашому житті. 

Найкращий випуск 

2017 року, я дякую вам за 
нашу спільну плідну роботу, я 

бажаю Вам лише перемог. Бажаю, щоб ваше життя було насиченим приємними 
враженнями, позитивними емоціями. Щоб Матір Божа охороняла ваші родини від 
негараздів, щоб над вашими голівками світило сонечко, щоб сльози були лише від 

щастя. Успішного вступу до омріяних вузів, наполегливості у ваших починаннях. 
Щасти вам, 11м клас!  

             Наталія Анатоліївна Стукало,  

педагог-організатор школи  
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А для того, аби картина вашого шкільного життя була 

об’єктивною, ми знайшли справжні шкільні «перли»!!! Тож, 

не називаючи прізвищ та імен, цитуємо майбутніх класиків 

(дослівно)))), згадуємо численні перемоги і  щиро 

посміхаємося, дивлячись на шедевральні фото!!! 

 

ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є… 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Сьогодні 2.04. 16р. я 

запізнився на перший урок 
(алгебри) по причині того, що 
не почув будильника і 
проспав!.. 

 

Лист у майбутнє 
Привіт, ………….. , з майбутнього. Впевнений, що ти досяг того, що хотів, 
і живеш в шикарному будинку і маєш престижну роботу. Впевнений, що ти 
зараз читаєш цей лист і смієшся з тих часів. І згадуєш, як довго думав, що 

тут написати. Впевнений, що зараз немає жодної війни, й Україна – велика 
процвітаюча країна! Я пишу листа з 4 парти середнього ряду. Поруч сидять 

Богдан, Назар, Артур і Льоха. Вибач, на цьому закінчую. Прийшла Інна 
Костянтинівна і розповідає про екзамени. 

Все, чувак! Удачі, щастя і радості. До зустрічі в майбутньому! 

29.05.2015 р. 
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Лист у майбутнє 
Я думаю, що у майбутньому я 

стану бізнесменом і поїду в 
Америку. Там зустріну кохання 

своєї мрії. І буду жити довго і 
щасливо. А також помирюся зі 

своїми ворогами… 
6 клас 

 

Лист у майбутнє 
Я мрію бути вчителем у льотній 

академії.  У 2021 році я хочу займатися 
спортом у Північній Америці. Хочу 
знайомитися з різними відомими 
акторами. Хочу бути льотчиком і 

вчити своїх дітей. Я хочу в 2014 році 
одружитися на блондинці красивій 
високого зросту з карими очима з 

гарними ногами, щоб була в неї освіта і 
щоб працювала лікарем, суддею, кухарем 
або стилістом. Хочу, щоб були 1 син і 2 

дочки. Ось про що я мрію 16.01.2012 

року у рік Дракона… 
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Лист у майбутнє 
«І знову здрастє… Блін, виховна… нада тут шось калякать… Ким я хочу 
стати? Ну Бог його знає… Главноє, шоб прєдкі билі давольниє. Да, щас 2012 

год, зима, год Дракона… Я в 6 класє….» 
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Шкільні роки закінчуються… 
З першого класу у мене з’явилися шкільні друзі, з якими ми пронесли 
вірну дружбу крізь роки і негаразди. Разом вивчали буквар і арифметику, 
стояли один за одного в бійках, допомагали у навчанні, тікали з уроків, 
жили насиченим шкільним життям.  
А життя було дійсно сповнене неповторних подій, які накопичувалися 
роками. Чим дорослішими ми ставали, тим серйозніше сприймали мудрі 
поради улюблених вчителів. І мріяли вже не про ігри, а про вибір 
майбутньої професії. Намагалися бути серйозними і освіченими, 
розвивали творче мислення та інтелект. 
Ми активно змагалися один із одним і паралельними класами, 
намагаючись бути найрозумнішими,  найсильнішими, завжди першими! 
І шкільні вчителі направляли наш гарячий розум і хоробрі серця в 
потрібне русло. З великим сумом і нескінченною любов’ю сьогодні ми 
дякуємо долі за прекрасні й неповторні шкільні роки…                       

Квітень 2017 року   
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Шкільні роки закінчуються скоро… 
За вікном щебечуть птахи, дерева 
одягаються в урочисте вбрання, а 

одинадцятикласники готуються до ЗНО. 
І якщо раніше здавалося, що чим скоріше 
закінчиться школа, тим краще, то тепер 
я розумію, що минає ціла епоха навчання в 

школі, яку я так не хочу відпускати! 
Варто лише згадати всі поїздки, виступи, 

свята… 
Пролунає останній дзвінок, відшумить 
випускний і ми всі розійдемося. Та я 
ніколи не забуду, як ми готувалися до 

вечорниць, днів художньої самодіяльності, 
як ми їхали у потязі до Львова… Це 

завжди буде нагадувати, що кожен був 
невід’ємною частиною нашого 

неймовірного 11-М класу! 
Я вірю в те, що всі знайдуть своє 

покликання, стануть успішними! І на 
зустрічах випускників ми це все будемо 

згадувати!!! 
Весна 2017 року 
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Дитинство… Безтурботна та пора, 
Коли все назавжди, здається: 

Любов батьків, шалене, як весна, 
Кохання перше, солов’їні трелі. 

Шкільна пора, цей затишок душі, 
Обличчя рідні, безтурботний 

спокій, 
На жаль, дзвінок останній розірве, 

Буттю дитячому промовить: 
«Досить!» 

І треба буде крила розвернуть, 
Щоб стрімко виринуть в майбутнє 

невідоме. 
Дива чарівні вас запросять в путь, 

Чудові краєвиди, нові зорі. 

Життя закрутить, як казковий 
шкільний вальс, 

Як яблуневий цвіт, засліпить очі, 
А якщо раптом треба вам набратись сил,  
На вас чекатимуть цілющі рідні стіни. 

Де все пробачать, зрозуміють і дадуть наснагу, 
До нових мрій, здобутків професійних. 

Де завжди люблять, де з турботою вас ждуть, 
Бо це ваш дім, душа і серце, джерело любові…   

                                                                        (Елеонора Данілова) 
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