
    Непомітним кроком промайнуло веселе, спекотне літо.  

Владу у свої руки взяла осінь. Разом із цією чарівною 

порою прийшло свято, яке ми з нетерпінням чекали. Це 

свято Першого дзвоника. 

  У день знань до нашої школи з близьких та далеких 

доріг з’їзджалися ті,  чия доля тісно пов’язана з нею: вчи-

телі, учні, батьки. Школа зустрічала шановних гостей 

дзвінкоголосими дитячими голосами та різнобарв’ям 

осінніх квітів. 

   Ось і розпочалась осіння лінійка. Директор школи Гон-

чарук О.О. щиро привітав дітей з початком навчального 

року, і побажав усім успіхів. Головними гостями нашого 

свята були першокласники, які з трепетом переступили 

шкільний поріг. Класною мамою новачків стала Кузьмик 

О.В. їх у нашу шкільну родину влилося аж 16!  

        Список учнів 1 кл. 

1. Ваневський  Олександр 

2. Веремчук Володимир 

3. Волчук Валентина 

4. Гоменюк Вікторія 

5. Гриб Ірина 

6. Завгороднев Володимир 

7.Канайло Сергій  

8. Капустинська Анастасія 

9. Купчинська Вікторія  

10. Омельчук Сніжана 

11. Прокопчук Андрій 

12. Савчук Дмитро 

13. Сохацький Тарас 

14. Столярчук Ольга 

15. Черній Анастасія 

16. Шевчук Неоніла 

   Одинадцятикласники на згадку про цей день подарували 

першокласникам пам’ятні подарунки.  

   Гучним передзвоном сколихнув тишу шкільний дзвінок, 

який покликав всіх за шкільну парту і сповістив, що почався 

новий навчальний рік. 

Свято Першого дзвоника 

   Вже доброю тра-

дицією стало у нашій 

школі проведення Осін-

нього ярмарку. Відбувся 

він і цього року. 24 верес-

ня вся школа зібралася, 

щоб знову поярмаркува-

ти. 

   А гарного настрою всім 

додало театралізоване 

дійство «Веселий ярма-

рок» у виконанні учнів 4 

класу. Школярі, вчителі 

та жителі села мали змо-

гу придбати на цьому 

ярмарку 

овочі і фру-

кти, безліч 

солодощів, 

пиріжків та 

вареників. 

Кожного 

покупця 

приваблю-

вало не тільки різномаїт-

тя товарів, 

але й гарно 

оформлене 

торгове міс-

це, яке майо-

ріло безліч-

чю плакатів, 

кульок та 

рекламними 

афішами смачної продук-

ції. 

    Той, хто побував на 

ярмарку, сміло може 

запевнити, що свято 

вдалося на славу! 

    Із ярмарку всі верта-

лися з гарним настро-

єм, та повними торбами 

всякої смакоти. 

    Ми вдячні усім, хто 

сприяв проведенню 

такого чудового дійст-

ва. Окремо дякуємо ма-

мам, бабусям, 

які не шкодува-

ли часу, проду-

ктів та зусиль, і 

приготували 

справжні вит-

вори кулінар-

ного мистецтва. 

    З нетерпін-

ням чекаємо наступного 

року, щоб 

знову побува-

ти на Осін-

ньому ярмар-

ку. 

Шкільний 

дзвінок 
 

 

 

 

 

 

Чим людина вимірює щастя? 

Гроші, слава, багатства землі… 

Якщо так, ця людина пропаща, 

І вона не товариш мені. 

Чим людина життя виміряє?  

Задоволення, питво та сміх 

Ця людина поволі ступає 

В небезпечне болото – у гріх. 

                                        

                  Сохацька Юлія, 7 клас  

З а г а л ьн оос в і тн я  
шк ол а   
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Учні 7 класу  



ником Челей Ю.Б. 

провели тематичну лі-

нійку до Дня парти-

занської слави, яка 

  10 вересня відбулися 

вибори прем’єр-міністра 

школи. В ході голосуван-

ня кандидати на посаду 

прем’єр-міністра школи 

набрали таку кількість 

голосів: Юхимюк Ірина 

– 22 голоси, що стано-

вить 19%; Чонка Роман 

– 40 голосів, що становить 

35%; Ткачук Дмитро – 53 голо-

си, що становить 46%. Отже 

перемогу у 

виборах здо-

був учень 8 

класу Ткачук 

Дмитро, який 

взявся до ви-

конання обов’язків 

прем’єр-міністра.   

мала назву 

«Україно моя! 

Моє серце і 

кров! Партизанська 

моя Україна!» 

22 верес-

ня учні 

10-Б класу разом із 

своїм класним керів-

    

10 вересня в приміщенні школи відбувся урочистий «Вечір старшок-

ласників». Свято було просто захоплююче! Адже в цей вечір старшо-

класниками стали учні 8 класу. 

     Учні 10-х класів та педагог організатор Чобода 

Оксана Василівна підготували чудову конкурсну 

програму. Восьмикласники були надзвичайно ак-

тивні. Вони гідно відстояли право називатися ста-

ршокласниками. Глядачі та учасники залишились 

задоволені. 

     Після конкурсної програми усіх старшокласни-

ків чекала святкова дискотека. 

     Тож привітаймо восьмикласників та побажаймо їм успіхів у навчанні та бути 

такими ж активними й надалі. 

 

День Партизанської слави 

Шкільний дзвінок Стр. 2 

Юні месники йдуть—

Як весна у полях, як 

весна на моїй Україні... 

 


