
Редакція шкільної газети щиро вітає усіх зі святом Останнього дзвоника, 
що символізує закінчення навчального року. Для багатьох учнів — це 
успішне подолання чергового рубежу в шкільному житті, перехід до 
наступного класу, а для випускників цей день особливо радісний і 
пам'ятний. Адже вони прощаються зі школою й вирушають у самостійне 
доросле життя. Щиро бажаємо вам, шановні випускники, міцного 
здоров'я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів! 
Нехай знан ня, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих 
здобутків, допоможуть вам досягти омріяних вершин у вашій майбутній 
діяльності! Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, 
наснаги, оптимізму та не- вичерпної енергії! Щасти вам! В добру путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В світі усе починається з мами – с. 2; 
- Із класу по думці – с. 3; 
- День перемоги – с.4; 
- Наступний крок – іспити –с. 5; 
- Дозвольте привітати – с. 6. 

 
 

 

 



   В світі усе починається з мами 

Для кожної людини мама – це найрідніша,   важлива 

людина. Саме вона, добра, ніжна, ласкава і ніжна, 

завжди турбується про здоров’я свого чада, 

засмучується, якщо вийшов на вулицю без шапки, 

прийшов додому пізно або довго не відповідав на 

дзвінки. Всім нам мама дарує можливість жити і радіти 

кожному дню, на протязі всього шляху розділяє з нами 

печалі і радості, оберігає від усіляких земних 

негараздів і набуває захист, незважаючи ні на що.Ще в стародавні часи красу і 

принадність материнства передавали в своїх творах багато 

поетів і художників. Крім цього, сьогодні існує  офіційний 

спосіб висловити захоплення цій непростій воістину жіночої 

«професією» — щорічне проведення Міжнародного дня 

матері.Ідеяпроведення такого світлого свята більшою мірою 

пов’язана з піднесенням ролі мами не тільки в житті людини, 

але і в розвитку суспільства. Адже сааме від того, як жінка 

виховує своїх дітей, залежить майбутнє держави, в якій живее її 

сім’я. Коли відзначається Міжнародний день матері точно 

сказати не можна, оскільки кожен рік дата змінюється. Тому, в нашій статті ми розповімо 

про те, в який із днів у році вам потрібно вітати своїх маму або самим приймати вітання 

від улюбленихдіточок. 

Не зважаючи на особливу роль жінки в українській історії, в Україну свято потрапило з 

діаспори. Середукраїнськоїгромади День Матерівпершевлаштував Союз українокКанади в 

1928 році. Наступного року це свято відзначалосявже й у Львові. 

Ініціаторомурочистостейбула редактор тижневика “Жіноча 

доля” Олена Кисилевська. Також, 1929 року “Союз українок” 

зініціюваввпровадженняцього свята на Тернопільщині. 

Організації “Просвіта”, “Рідна школа”, “Пласт”, “Сокіл” та ін. 

організовуваликонцерти, конференції, фестивалі по 

всійСхіднійГаличині. Відтоді, День 

Матерівідзначалидужешироко.У 1939 свято заборонила 

радянськавлада. З 1990 року 

завдякизусиллямгромадськихорганізацій, зокрема Союзу українок, Свято матері 

повернулось в УкраїнуЗачасівнезалежноїУкраїнизгідно з Указом Президента України 

“Про День матері” від 10 травня 1999 року № 489/99 свято встановлено в другу 

неділютравня.Сьогодні в Україні свято відзначаютьпереважномолодіжні та 

жіночігромадськіорганізації. В різнихмістахорганізовуютьсяфлешмоби, 

жінкамдаруютьсяквіти, вручаютьсясвятковілистівки, 

дітивласноручвиготовляютьподарунки для матерів. 
                                                           Підготувала Маломуж Анна 



 
 
 

У травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті пісня жайворонка, теплий 
весняний вітер приносить Свято матері. 

Це свято схоже на ніжну травневу квітку, від якої не хочеться відводити очей. Воно пробилося до 

нас із забуття, переживши нещадні заборони, й повертає нас душею до давніх традицій, щоб ми 

вміли проносити крізь усе життя шану до матері. А слово це для кожного українця символізує 

священну трійцю – рідну матір, матір-Україну та Матір-Богиню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12 травня учні 5-А класу запросили своїх мам на свято, до якого вони підготували багато 

теплих слів для своїх мам, лунали пісні , запальні танці, сценки.  День матері –  найбільш 

зворушливе свято для кожного серця, тому що кожен з дитинства несе в душі єдиний неповторний 

образ своєї мами. Вона завжди зрозуміє, пробачить, пожаліє і буде щиро любити свою дитину.  

 

З пошани до матері починається Людина. Пам’ятаймо це, як хочемо, щоб наш рід не перевівся, 

щоб діти виростали милосердними, чуйними людьми. Свічка палкого материного серця повсякчас 

освітлює їхню життєву дорогу, тож нехай і вдячність дітей матерям ніколи не буває запізнілою. 

   

Та чи знайдеться доволі слів, щоб оповісти про мамину 

мудрість, сердечність, самовідданість, роботящість, 

дбайливість, терплячість, щедрість, ніжність? Слова то 

знайдуться, але завжди їх буде замало й ніколи не буде 

доволі .        

                                               Спец.кори 5 – А класу 

 
 



  8 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ І ПРИМИРЕННЯ 
 

  9 -ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ 

 

 

 
8 травня в Україні відтепер відзначатиметься День 

пам'яті і примирення з нагоди перемоги над нацизмом у 

Європі та завершення Другої світової війни. Нова пам'ятна 

дата встановлюється для "вшанування подвигу українського 

народу, його визначного внеску у перемогу 

Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, 

висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення 

пам’яті про загиблих". Вшановувати у цей день будуть 

воїнів, "жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки 

війни". "8 травня – це вшанування загиблих. Це день пам’яті. Ми маємо низько схилити голови 

перед загиблими. Обидва мої діда були на війні. Брати моєї мами всі були на війні. Вони звільняли 

Україну. Вони робили все можливе для того, щоб доповзти до Дня перемоги. Я буду вшановувати їх 

пам’ять 8 травня", – сказав президент Порошенко. Натомість, наголосив він, 9 травня – це день 

вшанування живих. "Ми маємо прийти і вшанувати ветеранів, які віддавали все, що мали, для того, 

щоб забезпечити День перемоги", – зазначив президент. Він вважає, що ці дві дати повинні 

слугувати об’єднуючим фактором. "8 і 9 травня мають об’єднати країну. А коли ми чуємо на 

запитання провокатора відповідь президента сусідньої країни, що перемога могла б відбутися без 

українців, – це розкол загального антифашистського руху. Це – знущання над пам’яттю українців, 

над роллю українців, які звільнили не лише Україну, але всю Європу", – заявив глава держави. Тож 

до цієї дати як новоствореної пам’ятної можна ставитися по-різному. Але пам’ять наших дідів і 

прадідів, їхній подвиг залишається для нас, молодого покоління, прикладом справжнього 

патріотизму, нескореності, відваги, які так актуальні й потрібні сьогодні. Нам є на кого рівнятися! 

Нам є ким пишатися!!! Нам є до чого прагнути!!! Слава Україні!! 

                                                     Підготував Попов Денис, 10 клас 
 

 

 
День Перемоги вважається державним святом в Україні. Зазвичай кожного року 

влаштовують паради задля вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни. Заглибимося в 

історію… Німецько-радянська війна – збройний конфлікт між Німеччиною та СРСР, що тривав з 22 

червня 1941 по 9 травня 1945 року. Пізно увечері 8 травня 1945-го року у передмісті Берліна акт про 

повну капітуляцію Німеччини підписав генерал Вільгельм Кейтель. На той момент Гітлер уже 

покінчив життя самогубством, деякі нацистські ватажки тікали на захід. Акт про капітуляцію був 

підписаний без згоди Й.Сталіна, тому він започаткував святкування на день пізніше. Відразу ж 

вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР, де сказано, що 9 травня – «Свято Перемоги» та 

неробочий день.Напередодні свята учні нашої школи відвідали ветеранів: Ширяєва Ф.В., 

КовецькогоВ.З., Путятіна І.Ю., СокоренкоО.О.та привітали зі святом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Іспити, як і більшість явищ життя, - явище перехідне. Коли вони 

закінчуються, з'являється відчуття свободи, забувається 

нервування, повертається спокійний сон. Але ж можна скласти 

іспит і з меншими витратами для власного здоров'я, отримати 

хороші оцінки й чекати наступного іспиту без страху і безсонних 

ночей. Ось декілька порад, які допоможуть подолати це 

випробування:   

ВОДА. Вода покращує роботу головного мозку, “загострюючи” зв'язки між клітина ми. 

Інформаційні потоки стають ефективнішими. Тож для успішної здачі екзамену досить перед ним... 

Випити склянку води.  

ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ. Психологи вважають їх найкращим способом вгамувати хвилювання. За їх 

словами, навіть така проста вправа, як 3 глибокі вдихи і видихи, заспокоїть і налаштує на позитив.  

    ШПАРГАЛКА. Вона допоможе узагальнити знання. Використання шпаргалок на іспиті 

найчастіше закінчується дуже сумно. Вони потрібні тим, хто краще запам'ятовує матері- ал при 

конспектуванні, - викладений коротко (у вигляді тез), він краще тримається в пам'яті. Шпаргалки 

зручно використовувати перед самим екзаменом, а брати на іспит не варто.  Під час підготовки не 

можна забувати про прогулянки та зміну діяльності. І звичайно ж, 8-годинний сон.   

    ШОКОЛАД. Це ще одна маленька хитрість. Перед самим іспитом можна з'їсти кілька шматочків. 

Це допоможе зосередитися на завданні. А ще шоколад є відмінним антидепресантом: він смачний і 

корисний. 

Поради та рекомендації для одинадцятикласників 
Для того щоб ви могли впевнено впоратися з тестом у напруженій 

обстановці зовнішнього незалежногооцінювання, почніть 

готуватись до тестування заздалегідь 

виспатися, щоб встати в доброму гуморі, бадьорим, готовим до великих 

звершень; 

• підготуватися психологічно, налаштуватися лише на позитив. Для цього 

можна роздрукувати власний сертифікат, у якому варто проставити по 

вибраним для тестування предметам максимальну кількість балів. Буде добре, 

якщо такий сертифікат буде постійно перед очима;  

• закохатися у вибраний для ЗНО предмет, відчути, що він вартий захоплення, 

інтересу. У своє захоплення слід дійсно повірити;  

• пам’ятати, що думки матеріалізуються, тому не слід сумніватися у своїх 

знаннях. Краще думати про можливості, які відкриваються після складання 

ЗНО: про нових друзів, про омріяну професію, про переваги студентського 

життя; 

• просто повторити вивчений матеріал, щоб впевнено почуватися на 

зовнішньому тестуванні. Для цього краще виділити той час, коли працюється 

найкраще; 

• за декілька днів до тестування можна «сісти» на спеціальну «розумову» дієту. 

До звичайного раціону можна додати мюслі, банани, родзинки, горіхи і 

шоколад; 

• провести вільний час на свіжому повітрі, найкраще – в парку. 
  

                                Підготувала Маломуж Анна, 9- Б клас 

  

   Наступний крок - іспити 
 



 

 

 

 

 

Дорогі школярі!  

Завершується навчальний рік, і я впевнена, що кожен з вас отримав ті знання, на які 
розраховував, що час який ви провели за шкільною партою не пройшов марно. Щира 
вдячність вчителям за те, що ви постійно передаєте вихованцям глибокі знання, уміння та 
навички, педагогічну мудрість і терпіння.  
 Попереду – чудові літні канікули.  Усим учням школи бажаю змістовно їх провести, 
відпочити, набратися сил для подальшого навчання. 

Під час літніх канікул у школі як і завжди будуть працювати пришкільні табори, у яких 
будуть оздоровлені майже усі учні школи.  

Дорогі учні, шановні вчителі, батьки! Дозвольте мені   привітати вас з  закінченням 
навчального року! Побажати вам віри і впевненості у завтрашньому дні, добра й 
благополуччя, здоров’я і миру у вашому домі. 

                                                                                                                  Директор школи 

      Дорогі випускники! 
 

Сьогодні настав день, коли наші учні, наші пташенята стають на крило, щоб злетіти у 
вись. Попереду — невідомість, загадкове майбутнє. Позаду — тихий берег дитинства, до 
якого ще не раз захочеться повернутися. Вони ще безтурботні і, можливо, не до кінця 
розуміють, що зараз діється…. Хоча до цього йшли 11 шкільних років. Ми були весь цей час 
поряд з ними, ми ділилися знаннями, уміннями, не шкодували своїх нервів, часу. Щодня 
краплина за краплиною наповнювали їхні голови та душі вічним і цінним. Кожен із вас – 
частинка нашої душі, адже робота вчителя і полягає в тому, аби подарувати дитині усе, що 
маємо в серці. Наші рідні учні, ви вирушаєте у подорож життям. Це нелегкий шлях, на 
якому може бути безліч пасток. І тому в кожного з вас за плечима має бути певний багаж. 
Перше, що ви маєте захопити із собою в дорогу, — це знання. Беріть їх у максимальній 
кількості. Друге, що ви маєте взяти з собою, - це любов і волю до праці. Життя не терпить 
гультяїв та дармоїдів. Тільки знання і праця, разом узяті, можуть подолати нелегку дорогу 
життя. Життя — це шанс. Скористайся ним. Життя — це краса. Милуйся нею. Життя — це 
мрія. Здійсни її. Життя — це виклик. Прийми його. Життя — це обов'язок. Виконай його. 
Життя — це гра. Стань гравцем. Життя — це цінність. Цінуй його. Життя — це скарб. 
Бережи його. Життя — це любов. Насолоджуйся нею. Життя — це таїна. Пізнай її. Життя — 
це пісня. Доспівай її. Життя — це боротьба. Розпочни її. Життя — це безодня невідомого. 
Не бійся ступити в неї. Життя — це удача. Шукай цю мить. Життя таке чудове. Не марнуй 
його. Це твоє життя. Борони його. Ось ті основні цінності, що ними ви маєте запастися, 

вирушаючи в життєву дорогу й готуючись до 
великого іспиту. Якщо ви візьмете цей багаж із 
собою у життя, то перемога буде за вами. І 
кожен новий день, кожен світанок ви 
очікуватимете з нетерпінням. В добру путь, 
дорогі діти. Хай вам щастить! 
                                                                                                      
Редакція газети 
 
 



   


