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      Для вас,  мої  випускники, - це надзвичайна мить, 

І серце в грудях так чомусь щемить, 

На перший дзвоник ви зібралися вотаннє 

Прийміть  мої   ж  ви  настанови  й побажання.      

                   Перший шкільний день, перший урок, перший дзвоник. А для вас, мій  
7 гімназійний клас, це було останнє Перше вересня у рідній школі. Вас чекає 

важкий, насичений навчальний рік. Ще зовсім трохи і перед вами, молодими, 
відкриються всі дороги. Хочу вірити, що ви оберете правильну стежину, якою 
підете твердо і впевнено здобудете багато славних перемог, досягнете вершин 
професійного успіху, врешті,, відкриєте нові горизонти пізнання світу і самих 
себе. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок.  

ЗНО не за горами!   Як же готуватись випускникам, щоб скласти тести максимально добре? 
Для цього потрібні: любов, бажання чогось досягти (мотивація) і знання. Ставлю любов до 

предмету першою у переліку, адже саме поглиблений інтерес дозволить здобути максимум знань. Не 
варто ставитись до підготовки до ЗНО як до каторги, краше сприйняти її як нагоду 
вдосконалюватись, тоді все буде добре. І не варто боятись.Страх не додає ефективності роботі, це 
перевірено не одним поколінням випускників. Легке хвилювання стимулює активність, а от паніка 
може завдати клопоту навіть тому, хто все знає ідеально. Любі діти, пам»ятайте, що після тестів 
життя не закінчується, апокаліпсис не настає. Проте, прошу поставитись до підготовки до ЗНО 
серйозно, аби уникнути душевних мук, докорів сумління і не втратити можливості здобути омріяний 
фах . 

Для початку – розплануйте роботу. В цей план вкластися на 
практиці неможливо, але він може стати чинником вашої 
самодисципліни. І тренуйтеся, постійно тренуйтеся! Щодо підготовки 
в останню ніч, можу запевнити – вона неефективна. Напередодні ЗНО 
ляжте раніше, розслабтесь і пригадайте найприємніші моменти з 
шкільного життя, замість того, щоб накидатись на матеріал для 
вивчення якого забракло 11 років. 

Бережіть здоров»я, будьте мудрими і нехай вам щастить! 
                                                                                             Ваш класний керівник Жураківська І.І. 

 

 

 

З 1 по 5 вересня у нашій школі проводилась акція « З любов»ю і теплом до солдатського 

серця» .  Всі учні від малого до великого залучились до виготовлення оберегів для наших 

бійців на сході України. Станом на вересень 2015 року батьки 17 школярів нашого 

навчального закладу перебувають в зоні АТО, а 

скільки ще там воює братів, дядьків, просто 

знайомих і близьких людей. Щоденною своєю 

службою вони забезпечують мир і спокій у наших 

домівках і, звісно ж, мріють про якнайшвидше 

щасливе повернення додому. 

Нехай наші маленькі обереги зігріють 

теплом і радістю їх душі, стануть ще одним 

нагадуванням про те, що ми вдячні їх 

подвигу, не забуваємо і молимось за них.  

Довгань Денис , Ярмоленко Наталія 
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Події, що розгортаються у 

нашій країні, змушують 

кожного замислитися, що є 

для тебе мир, спокій, 

навчання, дружня повна 

родина. На ваги ставиться 

людське життя і прадавнє 

козацьке: 

       «Якщо не я, то хто?». 

 Героями сьогодення стають ті, хто інтереси держави ставить вище за свої, хто 

не зрадив, хто формує кро- 

в`ю і власним життям 

Україну й вільну націю.       

Щороку 21 вересня люди в 

різних куточках земної кулі 

так чи інакше віддають 

данину миру.    Це свято 

покликане змусити людей не 

тільки задуматися, але й 

зробити що-небудь заради 

миру. 

Осторонь цього свята не залишились й ми, учні Деражнянського НВК 

 «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, гімназія» , бо саме зараз, як ніколи, нашій державі та всім її 

громадянам, дітям, потрібен мир.                             Беднарська Олена, Стельмах Ольга      
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  День партизанської слави в школі 
Святковими осінніми днями ми вшановуємо 

славетних ветеранів, усвідомлюючи, що кожен із нас 

живе в незалежній державі, має змогу вчитися, 

любити, виховувати дітей тільки тому, що в суворі 

часи війни відважні герої не дали загарбникам 

господарювати на рідній землі. 

     22 вересня в Україні відзначають День 

партизанської слави. Партизанський рух завжди 

відображав прагнення народу до свободи. Понад п’ятсот з’єднань і сотні загонів 

народних месників, що діяли в тилу ворога під час Великої Вітчизняної війни на 

території України, зробили вагомий внесок у визволення країни від 

фашистських загарбників.                       

    Проведення навчальних екскурсій, круглих 

столів, уроків мужності, зустрічей із ветеранами 

війни,  дозволяє доповнити знання, отримані з 

документів, книжок, фільмів, своїми власними 

відчуттями, та мають велике значення для 

прийдешнього покоління..                            

В бібліотеці було проведено тематичну 

виставку, яка відображає героїчні сторінки вітчизняної історії, інформаційні 

години, які спрямовані на формування в молоді основ гуманістичного 

світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних цінностей, 

утвердження почуття патріотизму й національної свідомості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
СтепанюкОлена,  

Костюк Оксана 


