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“Перший рік був дуже гарним, бо я 

навчився читати, писати і рахувати. 

Саме таким я уявляв навчання у 

школі” (Зінченко Кіріл, 1В клас). 

“Для мене майбутня школа стала 

любимою ще тоді, коли я й не ба-

чила її. Про неї 

мені розповідала 

моя мама, яка в ній навчалася. Так воно і 

сталося: в мене гарна вчителька, багато 

друзів і найкрасивіший клас”  

(Федорова Людмила, 1А 

клас). 

“Спочатку мені не дуже 

хотілося йти до школи. 

Але коли я зустрівся із 

новими друзями, побував у класі, я зрозу-

мів, що в школі весело і цікаво. Так воно і 

є.”  

(Чикун Євген, 1А клас). 

“Коли я прийшла до 

школи,  то спочатку у мене було тривожно 

на душі. А потім з’явилося багато друзів. 

Сподобалася моя перша вчителька, класна 

кімната, виховні години і перерви”  

(Полятикіна Юлія, 1Б клас) 

 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  Л.М.Миргородська 

 

Серйозне випробування 
Спливає 2010-2011 навчальний рік. Зовсім скоро про-

дзвенить останній у цьому році дзвоник для школярів 

школи. Але наших випускників, учнів 4-х 

класів, ще чекає перше у їхньому житті 

серйозне випробування: здача державної 

підсумкової атестації. Відповідно до 

«Положення про державну підсумкову 

атестацію учнів у системі загальної серед-

ньої освіти» у початковій ланці загальноосвітніх навча-

льних закладів державній підсумковій атестації підляга-

ють результати навчальної діяльності учнів 4 класів з 

української мови (мова і читання) та математики. Атес-

тація проходитиме з 17 травня по 19 травня. Ми бажаємо 

нашим випускникам виявити міцні знання і отримати 

гарні результати.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учні 4А класу та 4Б класу під час атестації 17 травня. 

“Я очікую нові уроки, які будуть допомагати мені жити 

цікаво” (Сіліверстов Максим, 4А клас). 

“П’ятий клас мене приваблює тим, що там буде більше 

уроків. І з кожним уроком я буду дізнаватися все більше і 

більше” (Полякова Катерина, 4А клас). 

“Я познайомлюся з новими вчителями і ставитимуся до 

них із повагою. Будемо ходити по різних кабінетах і дове-

деться запам’ятовувати, щоб не за-

блукати (Демуш Артем, 4А клас).   

“Початкова школа навчила пова-

жати старших і не кривдити мен-

ших, дала знання на майбут-

нє” (Правило Олександр, 4Б клас). 

 “Багато нового і цікавого я дові-

далася у початкових класах: знання із різних предметів,  

правила поведінки, ставлення до до-

рослих. Я очікую, що у 5 класі стану 

краще знати ті предмети, які не дуже 

добре знаю зараз” (Василенко Кари-

на, 4Б клас). 

Майже у кожній дитячій відповіді 

звучать слова подяки своїм першим 

вчителям Сутузі Клавдії Іванівні та Скулінець Галині Во-

лодимирівні. І вони цього заслуговують! 

 

Перший раз у перший клас 

Малюки мріють швидше стати дорослими. Першим 

кроком до цього є початок шкільного життя. 

Усі діти із радістю чекають цього моменту.  

дали відповіді із позиції випускника почат-

кової школи. Нашим першокласникам запро-

понували відповісти на питання: 

- Яким для вас був перший рік шкільного 

життя? 

- Чи справдилися ваші сподівання? 

Ось що говорять наші діти. 

“На уроках ми читає-

мо, пишемо, рахуємо, співаємо. 

Мені подобається наша вчителька. 

А ще я люблю грати на перервах у 

різні ігри із своїми друзями, яких у 

мене дуже багато”  

(Баховська Оксана, 1В клас). 

Букварі і читанки,   
Парти в три ряди.   
Наша перша вчителька   
В серці назавжди.   

Останнє побачення з початковою школою… 

Мій п’ятий клас... 

Ми звернулися до учнів 4А класу та 4Б класу, щоб 

вони дали відповіді із позиції 

випускника початкової школи: 

- Що вам дала початкова 

школа? 

- Що ви очікуєте у наступно-

му році, піднявшись на щабель 

середньої школи? 

Ось які відповіді отримали. 

“Завдяки початковій школі мені легше буде навчати-

ся у старших класах. А ще я знайшов багато друзів, які 

можуть у будь-яку хвилину прийти на допомо-

гу” (Клименко Олександр, 4А клас). 

“Від п’ятого класу я очікую багато нових  предметів 

і цікавих уроків. Хочу познайомитися з новими вчите-

лями” (Лисенко Аліна, 4А клас). 
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Швидко спливає час… І знову травень. Ще один навчальний рік прямує до 

свого логічного завершення. Пройдуть підсумкові та перевірочні роботи, на-

вчальні екскурсії, і знову в нашій школі, як і в інших школах країни, 1 червня 

гостинно розпочне свою роботу пришкільний табір відпочинку з денним пере-

буванням. Яким він буде цього року? 

Спогади про шкільний табір 

“Найбільше сподобались екскурсії, де 
ми дізналися про те, що всі рослини — 
лікарські, тільки потрібно вміти читати 

книгу природи”. І ми це вчи-
мося робити” (Крівіч Ната-
лія, 2А клас). 

“Запам’яталася весела зарядка на сві-
жому повітрі” (Войтенко Влада, 3А 
клас). 

“Сподобалось, коли вчились плести 
віночки з трав та лісових квітів. Я на-
вчила цьому і своїх  молодших подру-
жок” (Єрмакова Анастасія, 2Б клас). 

 

Ось які гарні віночки спле-
ли Бойченко Росіна, Бол-
дирєва Настя, Єрмакова 
Настя і Карповець Карина. 

Літо — 2011  
“Мені б хотілося, щоб у дні, коли буде 
негода, до нас завітали талановиті 
учні і показали свій талант” (Крівіч 
Наталія, 2А клас). 

“Хочемо, щоб на майдан-
чику був мокрий пісок, з 
якого можна будувати фо-
ртеці” (пропозиція Дерезе-
нко Анастасії, яку підтри-
мав колектив 
учнів 1В класу) 

“Хочу, щоб солодку вату 
давали 3 рази на 
день” (Солонько Степан, 

3А клас). 

“Я ду-
маю, що в оздоров-
чому таборі не бу-
дуть проводитись 
уроки. Ми ходитиме-

мо на екскурсії, вивчимо нові ігри, нові 
пісні, будемо малювати, ліпити і гра-
тися” (Сидоренко Вікто-
рія, 1Б клас). 

“Хочу, щоб приїздили до 
нас артисти, клоуни, 
щоб показували різні 
вистави, возили на екс-
курсії до Дніпропетров-
ська або в інші міс-
та” (Ткач Ілля, 2Б клас) 

    Заступник директора з навчально-

виховної роботи  Л.М.Миргородська 

 
 

 
 

Табір наш “Сонечко” звется. 
Весело в ньому живеться. 

З ранку до вечора тут 
Нам сумувать не дають. 

Приспів: 
Сонечко світить ласкаво, 

В таборі жити цікаво. 
Літо настало! Ура! 
Рада йому дітвора! 

 
Пісня над табором лине,  
Граєио в ігри щоднини. 
Гамір і сміх тут луна, 

Ми як родина одна. 
Приспів: 

 
В таборі нашім чудово,  

День зустрічаємо новий. 
Сонечко в дні ось оці 
Лагідні шле промінці. 

Приспів. 

Загальне побажання дітей — частіше їсти морозиво, 
солодощі, фрукти. Проводити побільше 
часу у лісництві, ходити на дитячий май-
данчик на гойдалки. 

Не сумувати, друзів - звеселяти. 
Гігієна, спорт і труд завжди поруч 
ідуть. 
Повітря, сонце і травиця в лузі -  
ось найкращі наші друзі! 
Тут немає тат і мам, прибери усе ти сам. 
Старших себе поважай, малюків не ображай. 
Люби і знай свій рідний край. 
Більше сам ти дізнавайся й  іншим все розповідай. 
Покажи, що вмієш сам, а не знаєш, то вивчай. 

 

 

 

 

 

Девіз табору : 

" Сяє сонце золоте,  

дружно дітвора росте" 

  

 

У “Сонечку” 
Канікули, канікули —  
чудовая пора! 
- Прийшло веселе літечко! -  
радіє дітвора. 
Пісні веселі, радісні  
співаємо і ми: 
Як весело у таборі  
у ці чудові дні. 
Приходь до нас у “Сонечко”,  
прекрасно тут у нас. 
Веселі ігри й конкурси  
чекають на всіх вас! 
   Група учнів 4А класу 


