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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СВІТЛЕ СВЯТО ПЕРЕМОГИ 
9 травня учні та вчителі нашої школи взяли участь в урочистій ході, 

приуроченій 69-річниці Перемоги. Учні 10 та 11 класів несли почесну вахту 
пам’яті біля Меморіалу Слави та Пам’ятника невідомому солдату. Під час 
мітингу школярі привітали віршами усіх присутніх, поіменно нагадали тих, 
хто віддав своє життя заради мирного неба та щасливого життя, вшанували 
їх хвилиною мовчання та поклали квіти до Меморіалу Слави. Представники 
учнівського самоврядування та волонтери відвідали ветерана Великої Вітчи-
зняної війни Суйковську Параску Іванівну та привітали її зі святом. 



 

  

  

  

  

СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ В ЖИТТІ МОЄМУ 
З ПРОСТОЇ КНИГИ – БУКВАРЯ 

 Не встигли першокласники познайомитись зі своєю першою книгою – 
Букварем, як прийшов час прощатись. З цієї нагоди вони разом зі своєю вчи-
телькою Ганною Ісаківною влаштували свято «Прощавай, Букварику». Діти 
нагадали букви, які вже не плутаються, а стають рівненько. Старші друзі поз-
найомили наймолодших школярів з новими підручниками, які незабаром ста-
нуть у пригоді і відкриють нові стежинки у цікавій та незвіданій Країні 
Знань. З великим задоволенням першокласники грали в ігри, відгадували за-
гадки. Непомітно закінчилося свято. Так само непомітно пролетів і перший 
навчальний рік. І школярики вже з впевненістю можуть сказати: «Ми подола-
ли першу сходинку до вершини знань». 



 

  

  

  

  

  

СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ПРОЩАВАЙ, ПОЧАТКОВА ШКОЛО! 
 Прощай, прощай, 4 клас 
 Ти замалий уже для нас. 
 Та ми вернемося думками не раз 
 У наш колишній 4 клас… 
 Ласкаво посміхається і заглядає у вікно весняне сонечко, умите теп-
лим дощиком; святково прибрана класна кімната. 
 У 4 класі сьогодні родинне свято «Прощавай, початкова школо!» заві-
тали матусі і татусі, бабусі, вчителі. На вишитому рушнику красується запа-
шний коровай. 
 Четвертокласники радо вітали гостей. Учні вмить подорослішали, ста-
ли невпізнанно серйозними. 
 …І радість, і смуток переплелись в оченятах дитячих. Радість, бо під-
росли, отримали основу знань, готові до навчання в основній школі. А сму-
ток огортає всіх, бо діти прощаються зі своїм затишним куточком, із рідним 
класом, де все до дрібниць знайоме і звичне. 
 Діти зі щирими словами вдячності звертаються до батьків, вчителів, 
адміністрації школи. А далі звучать пісні, вірші, танці, гуморески, сценки, 
шоу-огляд знань, сюрпризи. І попливли, мов лебідки, дівчатка у пишних 
платтях та серйозні хлопчики у прощальному вальсі, запросивши до танцю 
свою першу вчительку Галину Михайлівну. 
 Школярі отримали дипломи, дали обіцянку добре навчатись і бути 
старанними п’ятикласниками. 



 

  

  

  

  

  

СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ПРОЛУНАВ ОСТАННІЙ ДЗВОНИК 
Ось і настала та довгоочікувана мить, коли всі почули останній дзвінок. 

На свято зібралась уся дружна шкільна родина. Особлива увага в цей день - 
одинадцятикласникам. Саме вони вирушають у політ, до якого готувались до-
вгих 11 років. У всіх блищали сльози на очах під час виступу першої вчите-
льки Катерини Яківни . Зворушив присутніх і виступ самих одинадцятиклас-
ників, які звернулись зі словами вдячності до вчителів. Багато теплих слів лу-
нало і на адресу самих випускників. Ми ще раз хочемо побажати їм, щоб всі 
життєві іспити вони складали на відмінно! 



 

  

  

  

  

  

СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

 
ВИПУСКНИЙ БАЛ 

Швидкоплинною рікою пробігли 
шкільні роки. І вчорашні школярі, поп-
рощавшись із дитинством, стали на по-
розі дорослого життя. Ця подія була не-
забутньою у їхньому житті. В останньо-
му шкільному вальсі закружляли красу-
ні-дівчата та змужнілі юнаки. Здається, 
танцювала сама юність, мрійлива, спов-
нена надій та сподівань – майбутнє на-
шої славної України. 

 Величезний букет побажань отри-
мали наші випускники в цей день. Із 
привітальними словами звертались ди-
ректор школи, сільський голова, батьки,  
вчителі, випускники минулих років. 

 А світанок та промені ранкового 
сонечка сповістили про настання дорос-
лого життя. 



 

 

  

  

СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Луценко Насті 
Бузівській Оленці 
Мозгачовій Таї 
Мечику Саші 
Івановій Ірі 
Смалю Андрію 
Гуцало Артему

ДУБОВИКУ ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ 

Летять роки, як лебеді у вирі, 
Життя іде, його не зупинить. 
Прийміть вітання наші щирі, 
Ще до ста років зичимо прожить. 
Хай будуть поруч віра і надія, 
Як два крила, що впасти не дадуть. 
І сам Господь по милості наділить 
Ще довгих літ, щасливу світлу путь. 


