
  

 

 

 

 

  Травень  2020 року, №2 

 

    Випускникам 2020 року присвячується  



 

НАШІ ВИПУСКНИКИ 

 

Веселі і гамірні, дружні і  працьовиті, спортивні і танцювальні, 

непосидючі і розумні, бешкетні і мовчазні, спокійні і активні, артистичні і 

креативні – все це мій любий  4–А клас! 

 

Чотири роки навчання в початковій школі пролетіли, як один день. Ви 

залишаєте її стіни і відправляєтеся на пошуки нових знань і відкриттів. 

Нехай ваш шлях буде легким і простим, нехай нові предмети викликають 

у вас безперечний інтерес! Я бажаю вам добре вчитися, радувати своїх 

батьків і не зупинятися на досягнутому! 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Щастя, удачі, радості, 

Успіхів у навчанні, 

натхнення, 

друзів багато, здоров’я 

міцного - 

Я по життю вам бажаю! 

Вас чекає у школі життя 

веселкове, 

Не лякайтесь нового, 

сміливо ідіть! 

Вчителі вас зустрінуть 

привітно, чудово 

Тільки ж ви всі предмети 

старанно учіть! 
                                                                    Ваша перша вчителька Філь Тетяна Миколаївна 

 



 
Мій дорогий 4-Б клас! Чотири роки разом ми підіймались першими 

найважчими сходинками країни Знань. Непростими були ці перші чотири 

вершини. Одні учні легко пройшли цей шлях, інші – змушені були інколи 

долати перешкоди. Але ми завжди були разом. Підтримували один одного 

в маленьких неприємностях і щиро раділи успіхам кожного. Тепер перед 

вами нова шкільна дорога. І перше в житті розставання - розставання з 

початковою школою і першою вчителькою. 

  
Чотири роки навчання в початковій школі пролетіли, як один день. 

Тепер ви не тільки майбутнє нашої школи, а й нашої країни, тому я бажаю 

вам добре вчитися, радувати своїх батьків і не зупинятися на досягнутому. 

 
 



Більше спілкуйтеся зі своїми однокласниками, будьте дружними, 

веселими і активними і тоді всі знання вам будуть даватися легко і з 

користю, а бажання вчитися дозволить забезпечити собі світле майбутнє! 

 
Сьогодні я звертаюся до вас вже не як до учнів початкових класів, а як 

до майбутніх старшокласників! Тепер вам доведеться вчити нові предмети і 

розширювати свої горизонти знань. Уже восени ви будете допомагати, 

першокласникам шукати їхні кабінети в школі або робити їм зауваження на 

перервах. 

Хочу подякувати всім батькам за розуміння, підтримку і допомогу, яку ви 

надавали мені, дітям, класу, школі. 

І ще мені б хотілося побажати вам словами Максима Горького: «У душі 

кожної дитини є невидимі струни: якщо зачепити їх вмілою рукою, вони 

красиво зазвучать». Я сподіваюся, що ваші майбутні педагоги знайдуть ці 

струни. 

Любі діти, на прощання —  

Мої сердечні побажання. 

Хай вам сонечко сміється, 

І наука хай дається. 

Хай щастить вам, діти, всюди! 

Хай ростуть з вас гарні люди! 

У ДОБРУ ПУТЬ, ДО НОВИХ ЗНАНЬ! 

 

Ваша перша вчителька Кібкало 

Світлана Федорівна 

  



 

Улюблені мої дітки! Як 

швидко пролетіли роки. Ще 

нещодавно  ви трепетно стояли 

біля батьків, не знаючи, що 

робити далі. Начебто часу 

пройшло так мало, але роки 

пролетіли, наче одна мить. 

Поріг цієї школи все той же, а 

ось ви стали іншими. Ви вже 

не ті діти, ви дорослі люди, 

попереду у яких нове, але таке 

цікаве життя. 

Ви завершили  тільки один етап 

навчання, в якому вам допомагали 

батьки та вчителі. У цих стінах 

вам було дане необхідне джерело 

знань. Ви  навчилися розуміти 

себе і свій внутрішній світ, 

відстоювати свою точку зору і 

принципові переконання. 

Попереду багато нових і цікавих 

доріг, вибрати і пройти які 

потрібно вже самостійно. Кожна з 

цих стежок лише тоді приведе до 

успіху, коли ви дійсно хотітимете  цього, досягнувши найвищого ступеня 

майстерності в тій справі, яка вам подобається. 

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 здійсненними надіями 

та планами, позитивними 

емоціями і  досягненнями. 

 

 



 

Що б не сталося, 

впевнено крокуйте до 

чітко поставленої мети 

– і тоді у вас 

обов'язково все вийде! 

Ви – наше сьогодення і 

наше майбутнє, тому 

не бійтеся втілювати 

всі ваші бажання, все, 

навіть найсміливіші 

мрії, в відчутну 

реальність! 

 

Нехай вас завжди оточує тільки щира любов і 

міцна дружба. Я завжди буду пам'ятати про вас. 

Всього вам найкращого! 

 

 

 

        

Я у вас вірю і люблю! 

Ваша Тупота Юлія Анатоліївна  



 

 

 

 

У першу чергу хочу 

подякувати за емоції, 

переживання, 

хвилювання і радості, які 

ви мені дарували кожен 

день 

 Стільки спогадів! Такі 

щемливо-ніжні почуття 

охоплюють душу! 

Пригадую допитливих 

цікавих п'ятикласників, 

серед яких у перші дні 

навчання чомусь для мене 

було багато схожих між 

собою. Пам'ятаю наші перші 

уроки, виховні години, свята. 

Я день за днем вчила вас не 

тільки вчитися, а й тримати в 

руках віник, щоб підмести в 

класі , розуміти один одного, 

поважати іншу думку… 

 Я вчила вас жити, 

працювати, відпочивати 

дружнім класним колективом. 

Виховувала на одвічних 

моральних цінностях: 

доброті, любові, совісті, 

честі. 

Дев'ять років навчання 

позаду. Деяким з вас 

залишиться вчитися в нашій 

школі кілька років, а хтось уже сьогодні назавжди покине клас. 



  

Бажаю кожному з вас вміти підкорювати перешкоди. Тим, хто 

залишається, я бажаю бути такими ж стрімкими і 

наполегливими. А хто йде, нехай досягне поставленої перед 

собою мети. Вітаю вас із завершенням дев'ятого класу, нехай 

ваш шлях буде світлим, а дорога доброю.   

 Класний керівник – Мізіна Тетяна Анатоліївна 
 

 
Наконечна Діана 

Життєве кредо: "Єдиний шлях, 

який веде до знання - це 

діяльність» Бернард Шоу 

 
Кузуб Анастасія 

Життєве кредо: ―Ваш час обмежений, 

не витрачайте його, живучи чужим 

життям‖ Стів Джобс 

 
Пильник Софія 

Життєве кредо: " Встигає всюди 

той, хто нікуди не поспішає" 

 
Іванов Іван 

Життєве кредо: "Краще не перебивати 

вовка, коли він мовчить" 

 
Брадунов Олександр 

Життєве кредо: "Forever young" 

 

 
Мостіцький Єгор 

Життєве кредо: " Все буде, але не 

відразу" 



 

 
Тищенко Катерина 

Життєве кредо: «Ділись добром, і 

воно повернеться до тебе , як 

бумеранг» 

 

 
Броварський Максим 

Життєве кредо: "Будь добрим до 

ближнього, і добро повернеться до 

тебе"  

 
Кобилка Руслана  

Життєве кредо: "Живи 

сьогоднішнім днем" 

 
 Ганнич Анастасія 

Життєве кредо: "Хто володіє 

ситуацією, той володіє інформацією" 

 

 
Каптан Ігор  

Життєве кредо: «Робота не вовк – 

у ліс не втече» 

 

  
Гетьман Кіріл 

Життєве кредо: «Тільки вперед!» 

 



 

 
Мінакова  Надя  

Життєве кредо: "Ваш час 

обмежений, не витрачайте його, 

живучи чужим життям‖ 

 

 
Олексієнко Даніелла 

Життєве кредо: " Не повертайся в 

минуле, живи майбутнім" 

 
Ганнич Маргарита 

Життєве кредо: " Завжди досягай 

поставлених цілей" 

 

 

 
Семенченко Ірина 

Життєве кредо: "Прекрасне життя 

починається з прекрасних думок" 

 
 Сімонова Анастасія 

Життєве кредо: " Все приходить 

до того, хто вміє чекати" 

 

 

  



 

 

 

Любі мої діти! 

Ось і закінчився черговий етап у 

вашому шкільному житті! Ви переходите до 

10 класу і стаєте на стежку дорослого і 

відповідального життя! Я хочу вам сказати, 

що ви – мої найкращі, найталановитіші та 

найулюбленіші учні! Я вас всіх дуже люблю, 

ціную, поважаю і хочу побажати: 

- Завжди ідіть за своєю мрією! 

- Не відступайте перед перешкодами! 

- Удачі і успіхів! 

- Дбайливо ставтесь до своїх батьків! 

- Любіть науку та знання, які дала вам 

школа! 

- Не розгубіть тієї основи, яку заклали 

у вас вчителі – тільки примножуйте! 

- Виховуйте в собі  найкращі 

якості! 

- Плекайте любов до рідної 

землі, шануйте свої традиції – будьте 

вірними синами та доньками України! 

Класний керівник  - Чистік Юлія 

Юріївна 

 
  



 

 
Діброва Валерія 

Життєве кредо: " Йди вперед і не 

обертайся, не жалкуючи ні про 

що.." 

 
Бойченко Анна 

Життєве кредо: ―У моєму словнику 

немає слова ―неможливо‖. 

 
Шутюк Вадим  

Життєве кредо: " Не відкладайте  

близьких людей на потім.  

Потім,  їх  може не бути" 

 
Головіна Діана 

Життєве кредо: "І пам'ятай: минуле і 

майбутнє - не існують.  Є тільки ти.  

Тут і зараз" 

 
Ключник Аріна 

Життєве кредо: "Йдучи по життю - 

йди вперед, не озираючись назад!" 

 
Саєнко Олександра 

Життєве кредо: " Життя-це справа без 

гарантії" Л.Костенко  



 

 

 
Маріян Катя 

Життєве кредо: "Найщасливіша 

людина - та, яка дає щастя великій 

кількості людей" 

 

 

 
Дудаурі Мансур 

Життєве кредо: " Працювати в поспіху 

– те ж, що ковтати не пережовуючи" 

 

 

 
Лаптєва Анастасія 

Життєве кредо: ―Все в моїх руках, 

тому  їх не можна опускати" 

 

 

 
Бевза Євгеній  

Життєве кредо: "Вправляйся з власною 

вагою, дотримуйся постійності - і 

будеш завжди в формі " 
  



 

 
Дашковський Богдан 

Життєве кредо: ,,Цінуй по 

справжньому добрих до тебе 

людей, бо  втратити їх справді 

важко ,але не легше й віднайти" 

 

 
Онищенко Владислав 

Життєве кредо: "Поразка – це наука. 

Ніяка перемога так не вчить" 

 
Придворна Каріна 

Життєве кредо: "Все можливо, на 

неможливе просто потрібно 

більше часу!"  

 
Рєзнік Руслан 

Життєве кредо: "Завжди залишайся 

людиною" 

 
Бутенко Ілона  

Життєве кредо: "Хорошої людини 

має бути багато " 

 
Петренко Євген  

Життєве кредо: "Щастя — це коли 

близькі і рідні тобі люди не 

хворіють!!!" 

  



 

 
Галяга Анастасiя  

Життєве Кредо: Будь-яка 

перешкода долається 

наполегливістю 

 

 
Василенко Анна 

Життєве кредо: "Все треба робити під 

настрій!" 

 

 

 
Глухов Олександр  

Життєве кредо: "Зроблю, потім – 

подумаю" 

 

 

 
Герасименко Артем 

"Терпіння й труд усе перетруть" 

  

  

 
 

 

  



 

 

 

 

Шановні друзі! Ось і прийшов той час, на який всі ви так довго 

чекали. Для вас пролунає останній дзвоник.. 

 Цей останній дзвоник буде трошки сумним, тому що він 

сповістить про розставання з дитинством і про те, що вже завтра 

настане доросле життя. Я дуже хочу, щоб всі вступили до тих 

навчальних закладів, які вони для себе обрали, отримали гарну 

сучасну освіту і улюблену професію. Впевнена, що всі ми - батьки 

та вчителі - пишатимемося вашими досягненнями. 

А вчителям і батькам я хочу побажати в цей день мудрості та 

терпіння. Виховувати та навчати дітей важко, кажуть, що це іноді 

невдячна справа, але  вірю, що наші діти нас не підведуть. І своїми 

справами доведуть, що українці - найінтелектуальніша та 

найрозумніша нація. Успіхів вам та натхнення! 

Сьогодні ви зі світлою печаллю 

Ступили всі через шкільний поріг... 

Хай буде вам безмежний вальс прощальний 

Провісником незвіданих доріг. 

Якщо сили в дорозі покинуть, 

Рідний дім, рідну школу згадайте... 

Хай сюди всі думки ваші линуть - 

І до нас ви частіш завітайте! 

Нехай у домі вашім завжди буде світло, 

Хай люди усміхаються привітно, 

Нехай земля квітчає шлях до школи! 

Здоров'я вам, надії та любові! 

А ще вам - довгих літ і море квітів, 

Хай кличуть вас осяяні дороги. 

Сміливо йдіть, наші дорослі діти, 

В шляхи життєві від шкільних порогів! 

Як свято дитинства, кінчається казка, 

Як стрічка кіно, обриваються сни, 

І, не сподіваючись вже на підказку, 

Проблеми вирішувать сам мусиш ти. 

 Класний керівник  - Малега Людмила Іванівна 

 



 
Тимошенко Максим 

Життєве кредо: "Щоб мати - треба 

вміти, щоб вміти - треба навчитись, 

щоб навчитись - треба займатись" 

 
Гуркова Ірина 

Життєве кредо: " У світі немає 

обмежень крім тих, які ти сам для себе 

встановлюєш" 

 
Кулікова Анастасія  

Життєве кредо: "  Humor rules the 

world" 

 
Бутенко Богдана 

Життєве кредо: "Все,  що не робиться - 

все до кращого" 

 
Камнєва Аміна  

Життєве кредо: ―Перемога – це ще не 

все, все – це постійне бажання 

перемагати‖ 

 
Сташенко Влад  

Життєве кредо: "Якщо на проблемах не 

зациклюватися ,то вони швидко 

вирішуються" 



 
Гречка Анастасія  

Життєве кредо: " І все на світі треба 

пережити, бо кожен фініш — це по суті 

старт" 

 
Демченко Дарина  

Життєве кредо: " При будь- яких 

життєвих обставинах залишайся 

доброю людиною" 

 
Гарячий Дмитро  

Життєве кредо: «Немає нічого 

неможливого» 

 
Дрижак Денис  

Життєве кредо: "Проснулся. Ну и 

отлично" 

 
Сізьон Ярослав  

Життєве кредо: " Рухаюся по життю, як 

скутер по воді – не угубляюсь, зате 

швидко" 

 
Ковальський Антон  

Життєве кредо: "  Ніколи не здавайся" 



 
Самборський Іван   

Життєве кредо: "Є на світі те, за що 

варто боротись до кінця" 

 

 
Згурський Антон  

Життєве кредо: "Лиш працею можна 

досягти успіху" 

 
Дідур Максим  

Життєве кредо: "Вчинки важливіші за 

слова!"  

 
Бондаренко Владислав   

Життєве кредо: "Краще надавати 

підтримку, ніж отримати її" 

 
Козоріз Сергій  

Життєве кредо: "Все, що було 

зроблено, було зроблено не марно" 

 
Тараненко Катерина  

Життєве кредо: «Подумав - решайся, а 

решившись - не думай» 



 
Мавріна Іра  

Життєве кредо: " Зроблю, потім - 

подумаю" 

 
Мавріна Лєна  

Життєве кредо: " Запомни одну фразу, 

всѐ будет, но не сразу!" 

 
Кочерга Андрій  

Життєве кредо: "Щоб дійти до мети, 

треба перш за все йти" 

 
Діденко Анастасія  

Життєве кредо: «Перемога – це ще не 

все, все – це постійне бажання 

перемагати» 

 
Ревенко Сніжана   

Життєве кредо: "Йти до мети, 

незважаючи на перешкоди 

 
Пестич Марина  

Життєве кредо: "Роби тільки те, що ти 

дійсно хочеш. Не грай за чужими 

правилами. Якщо від тебе хочуть, щоб 

ти повернув праворуч, тисни наліво до 

кінця" 
 



 
 

«Канікули! Канікули!» -  

співає все навколо. 

Канікули, канікули, 

канікули у школі! 

А що таке «канікули»? 

Це – літні дні барвисті, 

це час, коли нам ніколи 

хоча б на мить присісти, 

бо треба мчати босими 

наввипередки з вітром, 

з густих лісів приносити 

горіхів повні відра. 

Це час у річці хлюпатись, 

підсмажувати спини 

і зранку в лузі слухати 

тонку струну бджолину… 

Це час, коли за друзями 

ми скучим – як ніколи, 

і нам страшенно схочеться 

скоріше знов до школи!... 
Анатолій Костецький 

 
Канікули люблять усі. Ця любов - унікальний випадок одностайності учнів і 

вчителів. 

Саме слово походить від латинського "canicula", що як не дивно, значить... песик. 

Дійсно кажуть жартома, що канікули - щасливий час, коли учні й студенти нічого 

не роблять, або, говорячи образно, собак ганяють. Утім, таке сумнівне заняття навряд 

чи приваблює вчених-педагогів. Насправді 

латинське слово "canicula" треба шукати не на 

землі, а на... небі. Бо саме так зветься латиною 

Сіріус - найяскравіша зірка у сузір'ї Великого Пса, 

або Оріона. Коли Канікула сходила на небосхилі, 

наставала найпекучіша пора року, і давньоримським 

школярам дозволялося, нарешті, відпочити. 

Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче 

виглядати свою заповітну зірку. На її честь 

відпускний період назвали канікулярним. 

Чимало поблукавши білим світом, слово "канікули" прийшло в нашу мову лише у 

XVIII ст. І одразу відчуло себе, як удома! 
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