Дорогі випускники!
Промайнуло вже одинадцять років, ви стоїте на порозі дорослого життя. Школа зібрала
вас, поєднала, подружила. Незабаром ви покинете, нашу шкільну сім’ю, і як дорослі пташенята
покидають свої гнізда. Не забувайте що тут у рідній серцю школі було усе, і перша п’ятірка, і
перша двійка а можливо, у когось – і перше кохання. Всі ви жили єдиними надіями і сподіваннями.
І сьогодні ви стоїте на порозі дорослого життя.
Шкільний дзвінок буде скликати вас на зустріч випускників. Пам’ятайте, що рідна школа
завжди чекає зустрічі з вами. Приїжджайте частіше до нас, дорогі випускники. Ми завжди раді
вам.
Що ви думаєте про випускників 2005 року?
Якщо сказати тільки те, що вони гарні , талановиті, то, на мою думку, це нічого не сказати про них. Цей випуск
виділяється тим, що він зібрав енергійних, розумних, талановитих, сучасних, відповідальних учнів і палких ентузіастів. Шкода,
що стіни нашої школи лишають такі випускники: Сад Вікторія, талановита випускниця, котра своїми віршами розбудила душі
багатьох читачів, Вишневська Оксана, яку з малих літ пам’ятаємо як найкращу артистку школи. Кожен проявив себе у різних
сферах шкільного життя: хто в спорті, хто в поезії, хто у жартах.
Що ви побажаєте випускникам?
Бажаю вам щастя і здоров’я.
Нехай доля шле вам лише радість.
Хай життєві дороги будуть широкі
І на них не зустрічаються колючі терни.
Хай здійсняться ваші мрії.
І щасливої дороги!
Зі слів директора школи.

Які події шкільного життя запам’яталися найбільше?
Особисто мені найбільше запам’яталися ті моменти, які пов’язані з написанням якихось
контрольних робіт чи заліків. А саме те відчуття свободи і волі, коли вчитель залишає клас.
Навіть, якщо на кілька хвилин – це теж своєрідний ковток свободи дій.

Хто ваш улюблений вчитель? А який улюблений предмет? Чому?
Однією з володарок усіх найкращих вчительських рис, які взагалі можуть існувати, є моя
улюблена вчителька інформатики Алла Вікторівна Анішкевич. Це людина великої душі, доброго серця, рідкісного вміння
бути Людиною. Мій улюблений предмет в школі - українська література. Саме на уроках літератури я дійсно відчуваю
щось таке, що важко передати формулами чи якимось загальним правилом, для цього потрібно знати секрети мови.
Слова, які мають властивість проникати в душу і разом з тим заспокоювати або підносити, збуджувати або надихати,
завдають мені найбільшого задоволення. Не менше я люблю математику, хімію, історію, але це вже зовсім інше бачення
моїх ідеалів.
3.Як плануєте продовжити майбутнє життя?
Я хочу стати справжньою Людиною!
Своїми думками ділилась випускниця 11-А класу В. Сад
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Яка цікава подія шкільного життя найбільше
запам’яталася?
Усе шкільне життя залишило мені дуже багато цікавих
спогадів. Але про одну шкільну подію я згадую частіше
інших. Десь у восьмому класі була бійка на шкільному
коридорі з Полюхович Василем (Вася Балон), тоді ми були
в якомусь розумінні ворогами, а тепер ми – найкращі друзі.
Хто ваш улюблений
вчитель? А шкільний
предмет? Чому?
Всі вчителі по-своєму добре ставилися до мене, але
найбільше запам’ятається Гольц Ніна Василівна і її жарти,
які ми чули від неї на уроках. А з предметів найбільше
подобається фізкультура, тому що я люблю спорт.
Як плануєш продовжити майбутнє?
Найбільше я хотів би поступити до якогось
спортивного вузу. Але хтозна , як складеться моя доля.
Після школи також хотів би купити машину, а поки що
буду їздити на своєму старенькому „Мінчаку”.
Своїми думками поділився учень 11- Б Мерзун Степан

Яка цікава подія шкільного життя найбільше
запам’яталася?
Найбільше мені запам’яталася така подія . В 7 класі
ми з класом на якомусь уроці почали вискакувати з
вікна, щоб пограти у квадрата. Хтось побачив і розказав
про це директору. Після цього директор вивів нас на
коридор і поставив на коліна . Мені й досі соромно за цей
вчинок.
Хто ваш улюблений вчитель ?А улюблений
предмет ? Чому ?
Мені
дуже
подобається
вчитель
зарубіжної
літератури Гольц Ніна Василівна своєю відвертістю, вона
завжди стильно одягається, слідкує за модою, завжди має
гарний вигляд. Вона вимоглива до навчання.
Мій улюблений предмет зарубіжна література, тому що я
дуже люблю читати , а особливо тріллери, романи, комедії та
інші книги.
Які плани на твоє майбутнє ?
Перш за все добре здати
екзамени і класно
відсвяткувати випускний, щоб запам’яталось назавжди .
Далі
планую
поступити на
перукаря–модельєра
і
організувати будинок моди у рідному селі Зелень .
Своїми думками поділилась учениця 11- В Королькова Марія

Діаграма державної підсумкової атестації за вибором
учнів 11- класів
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Ось і пролунав малиновий дзвінок . Це знак того,
щаслива пора дитинства закінчилася. Позаду шкільні будні
і свята – спогади , попереду – незвідані дороги дорослого
життя: злети і падіння, перемоги і поразки. Дорогі
випускники! Бажаю вам щасливої долі. Не бійтесь
перешкод , в житті треба все пережити. Треба вірити,
жити, чекати. Хай надія у вас не згаса. Бажаю успішно
скласти іспити, вдало визначитись у виборі майбутньої
професії. Де б ви не були, пам’ятайте, що вас ждуть і
пам’ятають ваші батьки, ваші вчителі. Щасливої дороги!
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Зі слів заступника директора школи
по виховній роботі Є.Полюхович
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Державна підсумкова атестація для учнів 11
класів – це важливий і відповідальний крок. Як заступник з
навчально-виховної роботи хочу в першу чергу побажати
випускникам хороших успіхів. Надійтеся на власні сили і
не заглядайте в шпаргалки! Вчителям бажаю бути
лояльними, терпеливими, вислухати кожного учня,
об’єктивно оцінити їх знання. На майбутнє випускникам
бажаю здійснити свої мрії, обрати правильну життєву
дорогу.
Зі слів заступника директора школи
по навчально-виховній роботі М. Крупко

Видана і надрукована в НКК Сварицевицького НВК, учнями гуртка „Я і комп’ютер” Полюхович Тетяниною і Крупко Іриною
керівник гуртка В.Анішкевич.
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