Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
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Останній дзвоник – лічені хвилини…
І як багато суджень і думок!
Такі схвильовані ми, мабуть, вперше нині:
Яким він буде, наш подальший крок?
Останній дзвоник – золота тривога,
У серці незбагненні почуття,
Бо десь попереду чекає нас дорога,
І хто зна, як складеться там життя.
Від цих хвилин нікуди не сховатись,
І в кожного на серці почуття,
Що вже від нас пішло дитинство…
В доросле ми йдемо життя!
Останній дзвоник – все цвіте навколо.
Весняну пісню чути солов’я,
Тебе ми не забудем, рідна школо,
Де б не носила долі течія…

Травень-червень 2015
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Будні “Козацької республіки”
Свято національної єдності

Перша книга
із книг
2 травня в житті
першокласників
відбулася ще одна
важлива
яскрава
подія. Вони попрощались із
найважливішою в житті кожної
людини книгою, букварем. Це
книга, з якої розпочинається
захоплюючий шлях у світ
знань, а свято букваря – перша сходинка в шкільному житті,
яку діти подолали власною пра-

Прощавай, початкова школо
28 травня в 4-А класі відбулося свято з
нагоди закінчення початкової школи. Цей
день для школярів був радісним, адже вони
подорослішали, і сумним, бо прощались із
затишним куточком, у
якому раділи й сумували, плакали та сміялися.
Чотири роки тому разом із ранковим сонцем
ці діти переступили поріг рідного першого
класу. Близько 3 тисяч

цею.
Нелегкі кроки на
цьому важливому
шляху допомагали
їм робити вчителі
О.М.Бойко,
В.В.Діденко та А.В.Зарванська. На свято до
школярів завітав В.В.Зуб, директор
школи. Він привітав усіх присутніх і
побажав ніколи не зупинятися на дорозі Знань, бо вона цікава і посправжньому нескінченна.
Лариса Коломійченко,
педагог-організатор
дзвоників вони почули за роки навчання. Серед них був і той, коли, лише трішечки більші
за свої букети, ішли вони на свій перший у
житті
урок.
Хвилювалися,
як
ніколи!
Хвилювалися й увесь цей час! Мужніли та
зростали учні протягом 4 років навчання. І от настав час прощання.
Отож, летіть, летіть собі, летіть,
Від болю та розлуки не впадіть!
Летіть та білих крилець не ламайте.
А падаючи, знову піднімайтесь.
З любові й болю зіткане життя.
Цьому, що є, не буде забуття.
Валентина Драгун,
класний керівник 4-А класу

Багато див на світі. Та найдивніше — людина.
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Шкільні традиції

Початок дорослого життя
У житті кожного учня
настає момент розставання зі своїми вчителями. Він є тим кордоном,
за яким учні стають дорослими людьми. Останній
урок у школі, останній
дзвінок, і ось довгожданий випускний бал, який
запам’ятається на все
життя.
Ні холодний набридливий дощ, ні хвилювання про ЗНО не змогли
зіпсувати святковий настрій випускників. У цей
день востаннє в ролі учнів зібралися одинадцятикласники. Ошатні сукні та зачіски дівчаток, імпозантні костюми та краватки хлопців
відразу зробили їх дорослими. Урочистий зал
міського Будинку культури переливався барвами квітів, святкового вбрання, добрих і щирих посмішок. Із хвилюванням заходять до
зали МБК випускники. Вчителі, батьки, гості
гучними оплесками вітають дорослих дітей. А

ось і найважливіша мить
— вручення атестатів. Разом із цим важливим документом отримують золоту
медаль Дарина Чуприна,
срібну — Ілона Умен, а
Євген Сердюк, Олександр
Паляниця, Діана Шишигіна, Олена Юрченко — грамоти за вивчення окремих
предметів.
Миттєво пролетів випускний бал із веселими танцями, цікавими конкурсами, щемливими спогадами про таке багатогранне шкільне
життя. У вранішнє небо злітає яскравочервоний ліхтарик, а 27 юних замріяних сердець загадують заповітне бажання. Від щирого серця хочеться побажати їм гарної долі,
знайти себе в дорослому житті, миру та всіляких гараздів.
Валентина Данильченко,
класний керівник 11-А класу

Краса розуму викликає захоплення, краса душі змушує поважати. Б.Фонтенель
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Ура!!!!!!!!!!

Канікули !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Першого червня — Всесвітній день захисту
дітей. У цей день відбулося
урочисте відкриття пришкільного
оздоровчого
табору
“Молода Січ”, де змістовно та
цікаво провели початок літніх
канікул 47 вихованців. Хлопчики й дівчатка постійно були зайняті різними справами, адже
програма табору була різноманітною, цікавою, веселою, насиченою подіями та заходами.
На вихованців чекали
святкове відкриття та
закриття табору, конкурси акторської майстерності, інсценізованих казок, “Міс та Містер
табору-2015‖,
спортивні
змагання
“Веселі
старти”,
“Козацькі забави” та ще багато цікавих розваг. Діти відвідали історичні
місця рідного міста, познайомилися

з козацькою культурою та звичаями, з особливим завзяттям досліджували багату
природу рідного краю. За два тижні
відпочинку школярі побували в краєзнавчому музеї, бібліотеці, відвідали
чимало концертів та заходів при МБК
та ЦТДЮ.
Вихователі табору особливу увагу
приділяли національно-патріотичному
вихованню
дітей: були
проведені
години спілкування
―Майорить
жовтоблакитний
стяг‖,
“Україна
єдина”,
“Славні імена українські”, організована виставка книг “Наша рідна
Україна”.
Урізноманітнене дозвілля дало можливість кожній дитині набратися сил та зміцнитися. До нових зустрічей у наступному році,
юні козачата!
Олена Бондаренко,
директор табору “Молода Січ”

У кожній людині — сонце. Тільки дайте йому світити.
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