
Великдень 1 

  Звіт гуртків  
школи 

1 

Місячник екології 
та здоров'я  

2 

Чорнобиль не має 
минулого часу 

2 

Робота з обдаро-
ваними дітьми 

3 

День секретаря 3 

Учителі очима 
учнів 

4 

Учні школи всі перерви 

приворожено розглядали ви-

ставку.  

Вироблені з дерева добре 

всім відомі побутові речі 

вражали оригінальністю ви-

конання та цікавою орнамі-

кою. 

Вироби з цукерок мали ве-

личезний успіх, адже це не 

тільки було красиво, а й не-

звичайно. Таке не щодня по-

бачиш. 

Аплікація та вироби з па-

перу були різні і всі прекрас-

ні та чаруючі. У кожній роботі є 

щось неповторне, загадкове, ві-

дчувається естетичний смак ав-

тора. 

Варто подякувати вчителям, 

які навчали юних митців роби-

ти такі дивовижні речі. Дуже 

надіюся, що ваш, юні митці, 

творчий шлях на цьому не за-

кінчиться, і вашими майбутні-

ми роботами будуть захоплюва-

тися не тільки у школі, але й на 

міжнародних творчих вистав-

ках.   
   

Арештович Світлана,  

Великдень—найсвітліше, най-

більш шановане в народі свято. 

Ми вирішили більше дізнатися 

про це велике свято і звернулися 

до вчителя світової літератури  

Катерини Володимирівни: 

 Що ви можете розповісти нам 

про свято Великдень і чому його 

святкують весною? 

 Великдень, або Воскресіння. 

Христове,―одне з небагатьох свят, 

дата якого є непостійною. День 

святкування його визначається 

особливими правилами, котрі 

звуться пасхами. Правила врахо-

вують перш за все рух Землі до-

вкола Сонця і обертання Місяця 

навколо Землі. Пасха повинна 

приходитися обов'язково на першу 

н е д і л ю  п і с л я  в е с н я н о г о 

рівнодення і новолуння. 

 Чому в цей день вітаються: 

“Христос Воскрес”? 

Так вітаються від першого 

дня Великодня до Трійці за 

канонами церкви. А у відповідь 

на вітання завжди відповідають: 

“Воістину Воскрес!”, що означає 

дійсно. 

Чому католики і православні 

святкуютьце свято у різні дні? 

Католики і православні 

святкують це свято в різні дні, 

тому що існує два календарі: 

юліанський і григоріанський  

між якими розбіжність 

ч о т и р н а д ц я т ь  д н і в . 

Православні, мабуть, за 

с т а р и м  ( ю л і а н с ь к и м ) , 

к а т о л и к и  з а  н о в и м 

(григоріанським). В цьому році 

це свято святкують 24  квітня. 

 Чому на Великдень кра-

сять яйця і в які кольори? 

 На Великдень красять 

яйця, тому що яйце символізує 

народження життя. За Єванге-

лією ми знаємо, що Ісус Хрис-

тос був розіп яний, помер і по-

ховали в печері, але воскрес 

на 3-й день. Ісус Христос воск-

рес, щоб показати кожній лю-

дині шлях до спасіння, до но-

вого життя з Богом. Яйце фар-

бують у різні кольори, але 

найбільше поширені: черво-

ний символ крові, пролитої 

за людство; фіолетовий  сим-

вол каяття; зелений  символ 

оновлення, відродження та 

інше. На Україні широко по-

ширена ще й писанка  це 

особливий вид мистецтва. Та-

кож на Великдень печуть па-

ски. Без хліба не відбуваєть-

ся жодна подія в житті люди-

ни. Паски печуть за різними 

рецептами в четвер або субо-

ту. В п'ятницю за народним 

повір ям хліб не печуть. 

 Чи всі люди святкують 

це свято? 

 Так. Свято Воскресіння 

Христове святкують урочисто 

в кожній родині і щиро віру-

ючі люди, і ті, хто шанує його 

за яскраву обрядовість: писа-

нки, крашанки, паску, смач-

ні страви. Сьогодні ми живе-

мо в епоху великої духовної 

кризи, масового затемнення 

духовного життя, знецінення 

моральних принципів, тому 

це свято сьогодні святкується 

в більшості родинах, як світ-

ське. Щоб по-справжньому  

знати сутність цього свята, 

потрібно дотримуватися цер-

ковних канонів. 

 

Інтерв’ю брали : 

Боньковська Мари-

на та Расенчук 

Андрій 9-А клас 

Випуск №22  

30 квітня 2011 

4 квітня 2011 року у 

школі відбувся творчий 

звіт гуртків: юного дизай-

нера (керівник Климчук 

Н.В.), художнього квілінгу 

(керівник Коваленко С.К.), 

художньої обробки дереви-

ни “Умійко” (керівник Лі-

совий О.М.). На виставку 

були представлені учнівсь-

кі вироби з дерева, цуке-

рок і паперу, аплікації.  

Роботи були настільки 

цікаво і майстерно вигото-

влені, що не в змозі було 

відвести очей.  

Уже декілька років 
підряд учні нашої шко-
ли беруть активну 
участь у Всеукраїнсь-
кому фізичному конку-
рсі «Левеня». У цьому 
році «Левеня» відміти-
ло свій ювілей – 10 
років. А наші юні фізи-
ки з кожним роком 
досягають все кращих 
результатів. У попере-
дньому конкурсі четве-
ро учнів отримали сер-
тифікати «відмінно» і 
троє - «добре». В цьо-
му році взяли участь 
43 учні нашої школи. З 
них 14 – одинадцятик-
ласники. Вони не тіль-
ки перевіряють свої 
знання з фізики, а й 
разом з тим готуються 
до ЗНО з фізики. Тож 
побажаємо всім нових 
досягнень у такому 
цікавому фізичному 
конкурсі, а одинадця-
тикласникам успішно 
використати набуті 
навички на ЗНО. 

Боровик Богдан,  

9-Б кл. 



людини на стан довкілля. 

Виступ екологічної агітбригади 

– учні 6-А класу(керівники Князь С 

І., Арештович О. В.)  довів всім, що 

охорона природи – найважливіша 

справа у житі сучасної людини. Без 

довкілля, братів наших менших, 

чистоти вод, лісів, лук, повітря– 

життя людини перетвориться на 

існування в горах бруду та нечис-

тот. Тільки людина в змозі зберегти 

красу природи для прийдешніх 

поколінь.  

По закінченні місячника еколо-

гії виховання, класи отримали гра-

моти за активність в організації і 

проведенні вихов-

них заходів. 

Чиж Ірина  

Іванівна,  

вчитель біології 

Ми звикли вважати, що природа 

всесильна, забуваємо про те, що вона 

вразлива і ніжна. Природа, в якій нам 

жити, забруднюється, піддається руйну-

ванню, знищується. 

Факел життя не утримати одній лю-

дині, одному народу, одній державі, 

якщо ми,хто живе на планеті Земля, не 

будемо його охороняти. 

Саме тому в нашій школі в квітні 

місяці пройшов місячник екологічного 

виховання. За планом місячника були 

проведені радіогазети, присвячені “Дню 

зустрічі птахів”, “Дню довкілля”,”Дню 

Землі”, ―50-річчю першого польоту Ю. 

О. Гагаріна в космос‖. Учні школи взя-

ли активну участь в акціях ‖Дбайливий 

господар‖, ‖Посади дерево‖, всеукраїн-

ському суботнику, присвяченому Дню 

довкілля. В школі діяла виставка твор-

чих робіт учнів екологічної тематики: 

стіннівки, виробів з побутових відходів. 

‖День здоров’я‖ організувала і проводи-

ла Самченко Т. О. Учні 9-х класів зу-

стрілись з медич-

ним працівником 

школи Ковальчук 

Л. Б., учні 7-8 класів брали участь у грі 

“Лікарські рослини нашого краю”. Для 

учнів школи було підготовлено радіога-

зету про здоров’я молоді в Україні.  

Учні 6-Б класу підготували і провели 

“Зустріч птахів”(керівник Чиж І. І. ) 

На виховному заході були присутні 

учні 6–А, 10–Б класів. Багато легенд, 

оповідей, віршів, гуморесок прочитали 

присутні юні біологи. Цікавою була фото-

галерея, записи співів різних видів  пта-

хів. Учні послухали пісні у виконанні 

Ніни Матвієнко, Софії Ротару. Для при-

сутніх були проведені вікторини, гра за 

скоромовками, учні складали прислів’я 

та приказки про птахів. На дошці були 

розміщені найкращі стіннівки про пта-

хів. На закінчення свята привітали пта-

хів у шкільному садку пташками – жай-

воронками, випеченими з тіста. 

Учні 9-Б класу провели наукову кон-

ференцію екологічної тематики під кері-

вництвом Мурсалової Н. В.  На конфере-

нції підняті питання про сучасні пробле-

ми людства щодо охорони навко-

лишнього середовища, впливів 

домому для людей напрямку.  

Учні 10-А класу (класний керівник 

Лашевич І.О.) провели урок-реквієм 

―Чорнобиль: гіркий спомин і вічний 

біль‖, на який були запрошені учні 8, 

10 класів. Піснями ―Молитва за Украї-

ну‖, ―Свіча‖ (у виконанні Гринішак 

Тетяни та Мухаревич Олени) всі при-

сутні пом'янули тих, хто ліквідовував 

наслідки чорнобильського лиха. 

Дзвони Чорнобиля сьогодні розно-

сять світу своє тривожне калатання, 

оповіщаючи, що горе Чорнобиля, сльо-

зи Чорнобиля - це лихо не тільки укра-

їнського народу. Це стосується кожно-

го, хто живе на Землі. А ще дзвони 

Чорнобиля попереджають: ―Люди! Па-

м’ятайте! Не дайте спалахнути на зем-

лі атомній пожежі. Вона не пощадить 

нікого.‖ 

Мартинюк О.  

Мариніна Ю. 9-Акл. 

Це страшне лихо спіткало нашу 

рідну Україну навесні 1986-го року. 

Як виявилось пізніше   не тільки 

нашу країну, але і Білорусію, Росію, 

навіть країни, що знаходяться на 

півночі Європи. 

Чорнобиль показав усьому світу, 

яка мала наша планета і яке уразли-

ве людство. Ніяка система оборони, 

ніякі закриті-перезакриті кордони, 

ніякі стіни, що зараджують, на 

кшталт Великої Китайської , не пере-

шкода для жахливих наслідків таких 

ядерних катастроф.  

Чорнобиль став лихом для всієї 

Європи. Але нам хочеться сказати, 

що все-таки по українському народові 

трагедія Чорнобиля вдарила болючі-

ше за всіх. І чим більше часу минає 

після тих подій, тим гостріше ми по-

чинаємо усвідомлювати, що сталося і 

що могло б статися, якби не самовідда-

ність тих людей, кого ми називаємо 

“ліквідаторами”. Скількох з них через 

25 років після чорнобильської трагедії 

вже немає в живих, і скільки 

“ліквідаторів” залишилися інвалідами! 

Багато красивих слів було сказано про 

“мирний атом”, що повинен прийти в 

кожен дім, щоб служити людям. І от він 

дійсно прийшов у кожен дім, але тільки 

зовсім не мирний… 

Кожен житель нашої країни відчув 

біль Чорнобиля, жах і страх невидимо-

го, але нещадного ворога. Адже радіа-

ція не пощадила нікого: ні пожежників, 

що безпосередню вступили в сутичку з 

вогнем на четвертому блоці, ні тих, хто 

просто знаходився неподалік. Люди 

вийшли на першотравневу демонстра-

цію, не віддаючи, що з 26-го квітня ра-

діоактивна чума розлетілася над Укра-

їною і Європою і що вітер жене її в неві-

прислів’я та загадки про Землю. Завер-

шили свято урочистою клятвою оберіга-

ти та примножувати природу: 

Я клятву даю усім, хто чує мене,  

Що буду любити все те, 

Що живе й зелене… 

Костюченко Н.Ю.                                       

21 квітня учнями 8-А класу 

було проведено свято “День Землі”. 

Діти згадали історію створення цього 

свята та його мету. Було зазначено: 

для того, щоб зберегти Землю, потріб-

но насаджувати дерева, оберігати 

річки та чисте повітря, не забрудню-

вати навколишнє середовище. 

Шану було віддано тим, хто заги-

нув, постраждав внаслідок Чорно-

бильської трагедії. Не оминули ува-

гою і Червону книгу України, діти 

називали рідкісних та зникаючих 

рослин і тварин.  

У конкурсі прозвучали приказки, 

Сторінка 2 



наснаги і задоволення від роботи, і 

сподіваємось, що ви  працюватиме-

те в нашій школі ще багато-багато 

років.  

     З професійним вашим святом 

     Щиро вас вітаєм, 

     Щастя, радощів, достатку 

     Від душі бажаєм. 

                 Труд секретаря важкий - 

                  Це усякий знає, 

                  А тому уклін низький 

                  Нині Вам складаєм. 

        Зичим й далі так тримати 

        І в важкі моменти 

        Своєчасно подавати 

        Усі документи 

                  Щоб були завжди здорові 

                  Й вас не брала втома, 

                  Щоб купалися в любові 

                  На роботі й вдома! 

 

Інтерв'ю брала:    

Боковенко  Олена, 11-Б 

Немає жодної установи, яка обійшлася б без секре-

таря. Це життєво необхідний працівник, його робота 

надзвичайно важка, кропітка, і разом з тим незамінна. 

Наведу влучний вислів, який характеризує роль сек-

ретаря в житті нашої школи зокрема: "Наша школа 

―це як ланцюг. Директор, вчителі, навіть техпраців-

ниці―це все його ланки, вони необхідні. Робота кож-

ної ланки необхідна, вона тримає ланцюг в цілості. 

Забери хоч одну― і ланцюг розірветься". 

Як і в кожній установі, в нашій школі також є секре-

тар. З нагоди професійного свята ми вирішили взяти в 

неї інтерв’ю, яке має пролити світло на цю профе-

сію― бо, по суті, мало хто може чітко сказати, в чому 

полягає робота секретаря. Мельник Тамари Миколаї-

вни, тиха й скромна, спочатку дуже соромилась, але 

врешті-решт погодилась дати інтерв’ю―і виявилась 

надзвичайно приємним співрозмовником! 

― Скажіть, будь ласка, в чому полягає суть ро-

боти секретаря? 

― Ну, насамперед―це робота з документами. Різ-

номанітні реєстри, накази, облікові книги, рух дітей 

―хто вибув, хто прибув, особові справи, важливі па-

пери, друк― цим всім займаюсь я. Директор―це вже 

найвища інстанція,―посміхнулась вона на моє питан-

ня про те, чим же тоді займається директор, вона 

остаточно перевіряє документи і завіряє їх. Я лише 

провідник, допомога директору―адже Галина Мико-

лаївна далеко не все встигає, тому й потрібна моя 

робота. 

― Які складнощі можуть виникати при виконанні 

роботи? Що є найважливішим? 

―Складнощі... Особливих складнощів нема. Голов-

не―розумний підхід до справи. Звісно, може трапи-

тись так, що не вистачить часу на виконання певної 

роботи, можливо, її назбирається велика кількість, 

але я знаю, що мушу її зробити, тому працюватиму не 

покладаючи рук декілька днів, але зроблю її. 

Головне в роботі - бути уважним, точним і вчас-

но виконувати завдання. 

― Кажуть, робота з паперами нудна і мо-

нотонна. Чи справді це так? Чи подобається 

Вам ваша робота? Чи задоволені Ви нею? 

―Звісно, подобається,―посміхається. Робо-

та надзвичайно цікава й зовсім не нудна. Знає-

те, я дуже люблю писати. Але в житті ні часу, ні 

можливості для творчості немає, тому я втілюю 

свої мрії в тому, що роблю. Друкуючи чи пишу-

чи щось, я пропускаю це все крізь себе. Це 

поповнює мій інтелект, розширює кругозір, дає 

вихід енергії й емоціям. Я люблю свою роботу.  

―А як щодо особистого життя? Чи на все 

Вам вистачає часу? 

―Вистачає, ― сміється, ―звісно, вистачає. 

До роботи, після роботи... 

― Що ж, дуже вам дякую за таке цікаве й 

пізнавальне інтерв’ю. Надіюсь, воно розк-

риє очі багатьом нашим читачам, а для де-

яких, можливо, навіть стане підказкою до 

вибору майбутньої професії. Чи хотіли б ви 

сказати кілька слів особисто від себе? 

―Так, хотіла б, якщо можна. Я хотіла б подя-

кувати нашій дирекції, бо такого доброго став-

лення, як у нас, мабуть, не у всіх організаціях 

можна знайти. Хочу зазначити, що у нас дуже 

гарні умови для праці, і мені надзвичайно приє-

мно працювати з нашою дирекцією. Вона зав-

жди зрозуміє, піде назустріч, що є дуже важли-

вим. Я рада працювати в нашій школі. 

Велике спасибі хочемо сказати  Тамарі Мико-

лаївні за інтерв’ю і привітати з професійним 

святом. Вітаємо Вас, Тамаро Миколаївно , 

бажаємо щастя, здоров"я, добробуту, багато 
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до 22 години цього ж дня. 

За рейтингом команда у очному турнірі 

«Торпеда» набрала 46 балів, «Електрон» - 

40 балів. За рейтингом команд  Житомир-

ської області учні  нашої школи опинили-

ся на 5 позиції. 

Високий результат як для учасника II 

етапу МАН Житомирського територіаль-

ного відділення здобула учениця 10-Б 

класу Алілуйко Наталія. Її клопітка дослі-

дницька, наукова робота за темою «Вірусні 

хвороби дихальних шляхів» у секції 

«Медицина», відділенні «Хімія-біологія» з  

найвищою кількістю балів(39,7 б.) була 

оцінена членами компетентного журі на 

очному захисті робіт. Заочне оцінення ро-

боти принесло Наталії 5-ий результат 

(20,5 б.). Обов’язкова контрольна робота, 

яка була доволі складною, визначила за-

гальний рейтинг учениці.  Вона зайняла 

загальне 6-те місце за сумою балів – 72,8 

б., а також стала кандидатом у дійсні чле-

ни МАН. 

Чиж Ірина Іванівна говорить, що пра-

цювати з такими допитливими учнями, як 

Алілуйко Наталія, Дмитренко Олег, Кор-

шак Юрій, Міновська Марія, Дмитренко 

Оксана дуже приємно і радісно, легко і 

впевнено. Адже результати їх праці – у їх 

знаннях і досягненнях: «Я, як вчитель, 

горджуся такими учнями, зичу їм здоров’я, 

прагнення до знань та великої працелюб-

ності. Нехай ці фактори стануть основою 

для здійснення всіх їх мрій», - сказала 

Ірина Іванівна. 

         Шишковська Наталія, Ігнате-

нко Михайло, Балюрко Альона. 

Новими формами роботи з обдарованими 

учнями нашої школи в 2010-2011рр. стали різ-

ні заходи: виконання дослідницької роботи 

МАН, Всеукраїнської  Інтернет-олімпіади  Ма-

лої академії наук України «Відкрита природ-

нича демонстрація». 

Редакція «Шкільної стежини» вирішила пос-

пілкуватись з учителем біології та хімії Чиж 

Іриною Іванівною, яка і організувала своїх ви-

хованців для участі у нових видах творчої дія-

льності і залучила до співпраці й своїх колег. 

Ось що ми дізнались з розмови, яка відбулася у 

біологічному кабінеті нашої школи. 

Мета Інтернет-олімпіади, у якій учні брали 

участь, – виявлення, розвиток та підтримка 

обдарованих дітей; підвищення зацікавленості 

школярів до поглибленого вивчення природни-

чих дисциплін та інформатики, залучення уч-

нів середнього та старшого віку до науково-

дослідницької роботи 

Олімпіада проводилась в два тури: заочний 

– в жовтні-грудні 2010 року, очний – 22 грудня 

2010 року. 

Для участі в олімпіаді в школі вчителями 

створено координаційну раду: координатор – 

Чиж І.І., члени координаційної ради – Князь 

С.І., Яценко Ю. М. Координаційною радою бу-

ло складено списки всіх учнів, які виявили 

бажання взяти участь в заході. Координацій-

ною радою було визначено склад кожної ко-

манди в кількості шести осіб. Створено дві ко-

манди: «Торпеда» - Алілуйко Наталія, Коршак 

Юрій, Дмитренко Олег, Міновська Марія,  Ми-

хнюк Максим (10-Б), Дмитренко Оксана(11-В); 

«Електрон» - Демиденко Анна(11-А), Руденко 

Анастасія(11-Б), Овсійчук Світлана, Чиж Кате-

рина(9-Б), Дмитренко Ірина, 

Сингаївський Олександр(8-

А). 

Координатором було запо-

внено та надіслано заявки за 

формою на участь команд в 

заході для їх реєстрації на 

сервері.  Завдання заочного 

туру учні виконували в біо-

логічному кабінеті самостій-

но. Відповіді на запитання 

були записані у відповідні 

бланки, надіслані на відпові-

дну електронну адресу. Се-

ред 203 команд з різних міст 

і сіл України команда 

«Торпеда» набрала за за-

вдання заочного туру 85 ба-

лів, «Електрон» - 81 бал 

(максимальна кількість ба-

лів 103, мінімальна – 4). 

Проведення очного туру від-

бувалось в кабінеті інформа-

тики 22 грудня, відповіді 

були надіслані згідно вимог 

Робота з обдарованими дітьми 



Ставлять купу оцінок: 

І десяток, і двійок! 

В класі є у нас артисти, 

Співаки і танцюристи, 

Є спортсмени — футболісти, 

Діти є, що пишуть вірші. 

Свої здібності і силу 

Розвиваєм раз у раз, 

Щоби школі була втіха, 

І щоб користь була з нас. 

Серцем ми  привітні, щирі, 

Бо такому нас учили,  

В біді друга не лишати,  

Та й удома помагати.  

Завзяті й гарні в нас усі, 

Перемога в нас в руці. 

Участь в конкурсах берем 

І завжди в них виграєм. 

Нас цікавить усе в світі: 

Телевізори, графіті… 

Всі в нас колекціонери, 

Маєм добрі ми манери. 

Зараз я вам розкажу  

Про найкращий дев ятий клас, 

Найулюбленіший в нас! 

Всього в класі тридцять учнів. 

Ми навчаємося дружно. 

На уроках  учимося,  

Хоч і трішки мучимося. 

Нас навчає наша класна — 

Вона вчителька прекрасна! 

В клас заходять вчителі  

Кожен день і залюбки, 

немало розумних дітей, які старалися й 

добре вчилися. І я надіюся, що в 

майбутньому з вас будуть хороші люди, 

які обов’язково знайдуть свою дорогу в 

житті 

Який цікавий випадок Ви 

запам’ятали про нас? 

Людмила Василівна: 

Цікавих випадків було багато. 

Адже кожен день у школі був несхожим 

на попередній і сповнений новими 

враженнями, позитивними емоціями, 

маленькими відкриттями. 

Людмила Ростиславівна: 

Цікавих випадків у нас було нема-

ло, але хіба їх всі запам’ятаєш?  

 Чи змінилися ми? 

Людмила Василівна: 

 Звичайно, змінились. Ви стали 

дорослими, самостійними, впевненими 

у собі. Я щаслива, бо бачу, що зернятка 

доброти, чесності, порядності, відкрито-

сті, якими я засівала ваші душі, дали гар-

ний урожай. А це основне у житті  бути 

людиною. Тож бажаємо вам, дорогі діти, 

терпіння, наполегливості в навчанні та 

успішного складання випускних екзаме-

нів! Нехай здійсняться ваші мрії! 

Людмила Ростиславівна: 

 Ви запитуєте, чи змінилися ви? Зви-

чайно, змінилися. Ви стали майже дорос-

лими, серйозними юнаками і дівчатами. 

Ви задумуєтесь над своїм майбутнім, стоїте 

на порозі дорослого життя. Я бажаю, щоб 

здійснилися всі ваші мрії. А ми, вчителі, 

згадували про вас все тільки найкраще. А 

зараз ваше головне завдання―добре вчи-

тися, щоб здобути свою путівку в життя. 

Успіхів вам у навчанні 

Сьогодні працювати для майбутнього, 

сіяти зерна доброго, світлого, щоб зійшли 

вони в душах вихованців,   це титанічний 

труд. 

Є таке слово подвижник, у  ньому 

сполучаються два дуже важливі поняття: 

“двигати” і “подвиг”. Вони й виражають 

силу праці. 

Такі звичайні, здавалось би, люди, 

перші вчителі, назавжди запам’ятаються.   

Найкращі слова подяки нашим вчителям 

виливаються в пісні та вірші: 

Твій добрий зір в моїй уяві лине… 

Чи сніг летів, чи квітнув теплий май, 

Ти вчив любити подвиги  людини 

Красу труда й безсмертний рідний край. 

(В. Сосюра, “Учитель”) 
 

Інтерв ю брали: Нікуліна А., 

Ніколаєнко  І., Головко А.,  

Войналович М., 9-А клас  

Усі стежки – від шкільного порога. 

Початок усіх професій – у шкільному 

класі. 

Ключ до всіх духовних багатств світу 

– у нього, шкільного наставника. 

Це ж бо вони найближчі і найдорожчі 

люди після батьків Людмила Василівна 

і Людмила Ростиславівна повели нас у 

світ знань, розвивали нашу увагу, па-

м'ять, уяву, до них ми зверталися зі свої-

ми радощами і прикрощами. Вони раді-

ли нашим успіхам і переживали за нас, 

завжди готові були допомогти і підказа-

ти правильне рішення. 

А головне – своїми справами і своїм 

словом учили найважчої на світі науки 

– бути людьми. 

Промайнули роки. Ми вже незабаром 

будемо випускниками 9-го класу, а наші 

рідні вчителі навчають першокласників. 

Ми вирішили згадати свої перші шкіль-

ні роки і взяти інтерв'ю у вчителів Конд-

ратюк Л.В. і  Хомик Л.Р.. 

Чи схожі першачки на нас? 

Людмила Василівна: 

 Мої сьогодні первачки такі ж рух-

ливі, непосидючі, енергійні, допитливі 

чомучки, як і ви, коли були першоклас-

никами. 

Людмила Ростиславівна: 

Теперішні мої першокласники 

добрі і слухняні діти. Ви у свій час були 

дуже рухливі і непосидючі. Але, 

незважаючи на це, ми з вами завжди 

знаходили спільну мову. Серед вас було 

Учителі очима учнів 

Любим ми ходити в парки  

І збирати різні марки, 

Безупинно сидимо  

У “Контакті” чи в кіно. 

Любимо ми мандрувати,  

На екскурсіях бувати. 

Ми побачили чимало, 

Цього й нам не вистачало. 

Любим ми відпочивати —  

Потім добре працювати. 

Ось такі ми є! 

Про найкращий 9-й клас 

Роздуми про майбутню професію, про сенс життя виникають, 

звичайно, в переломні моменти цього життя. Зараз у нас і наших 

однокласників саме такий час, коли потрібно приймати рішення 

самостійно: яким шляхом піти далі? Що обрати? Продовжувати 

навчання в школі чи вступати до технікумів, професійно-

технічних училищ, коледжів. Кожен повинен прийняти самостій-

но правильне ріщення.  

Не потрібно боятися. Бо в нинішніх умовах життя перемага-

ють більш активні, чесні і, головне, відповідальні учні. 

 Попереду у нас гаряча пора — складання іспитів. Трохи бояз-

ко. Але страх потрібно перебороти і бути впевненим в своїх силах 

і усвідомити, що знання, які ми  отримуємо в школі, необхідні 

для майбутнього.  

Тож бажаємо вам, дорогі однокласники, успішно скласти іспи-

ти і здійснити заплановані мрії. 
 

Мариніна Ю., Войналович М., Сайченко Б. 9-А кл. 

Прийняти правильне рішення 

Учнівський колектив 9-А класу з їх класним керівни-

ком Жабровець Т. В. та учасники курсу “Практичної 

журналістики” 
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