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Ось і проминуло 11 років навчання у рідній другій школі ще одного покоління 
наших випускників. До святково прикрашеної зали під гучні оплески заходять 
випускники 2015 року. Чарівні, неймовірно гарні дівчата, стрункі та граціозні хлопці. 
На очах батьків сльози, адже їх діти виросли, вони юні і, сповнені сил та енергії, 
прямують до невідомого дорослого життя. Під час урочистої частини випускного 
вечора учні вислухали вітання від директора Алли Петрівни Рябухи, отримали такі 
довгоочікувані для них атестати про повну загальну середню освіту, грамоти, подяки 
та похвальні листи, а їх однокласники Афанасьєва Альона, Кравченко Анастасія, 
Шакотько Катерина  свої заслужені  нагороди — «золоті» та «срібну» медалі  .  Під 
час святкового концерту випускники зверталися зі словами вдячності до своїх 
перших вчителів, до вчителів-предметників, які навчали їх протягом цих років у 
школі, до адміністрації та, звісно ж, до своєї класної мами Овчаренко Наталії 
Миколаївни. Її слова-настанови багатьох не залишили байдужими. Щирі слова 
подяки отримали найрідніші люди — батьки, бо саме вони були завжди поруч та 
дарували всю свою любов і підтримку дітям. Під час концерту випускники 
розказували вірші, співали пісні та зачаровували всіх неймовірними вальсами.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Ось і закінчились усі іспити, уроки та перерви у 

школі… Завершився ще один навчальний рік і для 

декого з цьогорічних випускників 9 класів він був 

останнім у стінах рідної другої школи.  
  У святково прикрашеній залі дев’ятикласники 

вперше  отримали свідоцтво про базову загальну 

середню освіту З вітальними словами перед 

випускниками виступив директор Алла Петрівна Рябуха та заступник з 

навчально-виховної роботи Інна Ігорівна Сбитна . Вони побажали всім гарного 

відпочинку, правильного вибору у подальшому житті та повернутися на 

навчання до 10 класу у рідну школу. Звичайно, слово мали і перші вчителі 

наших випускників Грудініна Ольга Дмитрівна та Суровицька Маргарита 
Петрівна. Напутні материнські слова виголосили і класні керівники Лисенко 

Людмила Михайлівна та Максимович наталія Леонідівна. А потім слово мали 

винуватці свята. Вони дякували вчителям, батькам за все для них 

зроблене,  співали пісні та дарували всю свою любов присутнім у залі. 

Тож ще раз зі святом, наші випускники-дев'ятикласники! Сподіваємося 
побачити вас в 10 касі 1 вересня 2015 року! 

 
 
 6 червня учні шкіл на чолі з учителями світової 

літератури зібралися біля підніжжя пам’ятника О.С. 
Пушкіну, щоб в День його народження згадати генія 
російської й світової літератури, пройти стежками життя і 
творчості поета. 

Відкрили свято учні 11 класу ліричним вальсом, 
продовжив створювати романтичну атмосферу 
вокальний ансамбль 5-Б. 

На захід завітали І.І.Терещенко, Л.Г.Васянович, А.А.Мироненко, В.Г.Дячкова, 
Н.В.Жмурко, М.М.Крючков. Ірина Іванівна зауважила, що «незважаючи на те, що 
минуло 216 років від Дня народження О.С. Пушкіна, наша любов до нього не 
згасає». 

Ведучі Олег Майборода і Каріна Чала ознайомили присутніх із виставкою видань 
митця й ілюстраціями школярів до творів Олександра Сергійовича, а також 
запросили всіх до участі в конкурсі читців поезій. Найкращим читцем було визнано 
ученицю 1-Б класу нашої школи.  

Олександру Мехедок, якій було вручено в подарунок книгу казок О.С. Пушкіна. 
Усі учасники отримали грамоти й солодкі призи від голови Міжнародної спілки 

письменників і митців А.А.Мироненка, який на завершення свята прочитав 
авторську поезію білоруською мовою. 

Присутні отримали незабутні враження від творчої зустрічі! 



 
 

З 8 червня по 10 червня відбувся міський туристичний 
зліт, у якому брали участь усі  школи міста. 

Команда  школи  «Бродяги»  у складі 10 осіб з числа 
учнів 8, 10 класів, на чолі з  вчителем фізичної культури 
С.В.Соханем та капітаном команди  Віктором Фільченко,  
отримали масу позитивних емоцій за три дні, які провели 

на туристичному зльоті та у важкій, напруженій боротьбі 
вибороли ІІІ місце.  

У конкурсах «Представлення команди» - І місце, 
конкурс «Туристичних частівок» 
та народної пісні – ІІ місце, 
конкурс капітанів – ІІІ місце, 
конкурс на кращий туристичний 
табір – ІІІ місце, конкурс туристичної страви – ІV місце,  
конкурс туристичної та гумористичної газети – ІІІ місце, 
конкурс туристичних вузлів – ІІ місце, конкурс 
встановлення палатки – V місце.  

 
 

 Кожен раз в цей День ми згадуємо. Згадуємо про 

тих, хто так і не повернувся з війни. Про тих, хто 
кров’ю й потом відстоював перемогу. Про тих, хто 

прийняв на себе цей страшний удар у роки Другої 

Світової війни й про тих, чиї життя були покалічені та 

зруйновані іншими людьми. Людьми, схожими на нас. 

З тими ж бажаннями, з тією ж жагою до життя. 

Людьми з сім’ями, у багатьох з яких теж були діти, і може навіть онуки. І, 

напевно, вони теж хотіли жити в мирі та злагоді ... 

« Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!» -  так ми говоримо своїм дітям. І 
передаємо  це з покоління в покоління. Ми закріпили пам’ятну дату 22 червня в 

наших серцях. Вона є в наших національних календарях. Україна встановила 

цю дату Указом Президента України від 17-го листопада 2000-го року № 

1245/2000, вона має назву «День скорботи и вшанування пам’яті жертв Війни в 

Україні» Ми пам’ятаємо. Ми сумуємо. 

 У цей день молодші школярі нашої школи разом зі своїми класоводами  

Суровицькою Р.П. та Противень С.О. поклали квіти до Меморіалу жертвам 

фашизму в урочищі Борок. День скорботи і пам’яті про жертви війни в Україні 
сьогодні набуває все більш глобального значення, тому що жертви війни – це не 

десь… не там…, а вже поруч, і вони повторюються…Сьогодні, у цей день, ми 

не можемо не поклонитися солдатам української армії, що стримують ворога на 

сході. 

  У День скорботи, пам’ятаємо, сумуємо, молимося та віримо… 



 

 
Лише вдумайтесь: у середньому щодня в нашій країні 

через нещасні випадки гине чотири дитини, щотижня одна 

школа втрачає цілий клас дітей, щороку в мирний час країна 

втрачає півтори тисячі юних громадян! Діти стають 

заручниками обставин, а їх легковажне ставлення до вогню, 

води, незнання елементарних правил безпеки не зрідка є 

першопричинами сумних та трагічних наслідків. Нещастя 

стається саме тоді, коли діти залишаються напризволяще, де 

небезпека чатує на кожному кроці; вдома коли працюють 

електропобутові прилади та є вільний доступ до сірників і запальничок, 

вибухонебезпечних предметів, хімічних речовин; на вулиці – в умовах стрімкого потоку 

транспорту; під час відпочинку: у лісі, біля водоймищ. Тому ми повинні вчити школярів 

найпростіших знань з техніки безпеки. 

 У навчанні молодших школярів правилам безпеки активну участь представник 

цивільного захисту м. Глухова Мельник Олександр Володимирович. Під час зустрічі з 

учнями він розповів про правила поводження біля водоймищ, захист від укусу комах, 

першу медичну допомогу при травмах. 

 Для учнів, які тільки починають жити, ці перші знання про безпеку можуть стати 

надійним фундаментом, на якому повинен будуватися світогляд особистості, готової до 

життя в безпечному світі 

ПАМ’ЯТКА безпечної поведінки під час літніх канікул 

 Запам'ятайте правила чотирьох НЕ, відомі у всьому світі:  

 Не розмовляйте з незнайомими людьми.  

 Не приймайте жодних запрошень незнайомця та не сідайте до нього в машину.  

 Не грайтеся з незнайомими людьми дорогою додому.  

 Не гуляйте, коли починає смеркати. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! 

Правила дорожнього руху 

 • Ходити тільки по правiй сторонi тротуару.  

• Дорогу переходити не поспiшаючи.  

• Не можна переходити дорогу навскіс.  

• Переходячи дорогу, слiд подивитися налiво, дiйшовши до середини зупинитися i 

подивитися направо. 

 • Якщо не встигли перейти вулицю i рух транспорту почався, слiд зупинитися на 

серединi вулицi i зачекати, поки рух припиниться. 

 • Якщо немає тротуарiв, слiд триматися лiвого боку дороги, тобто йти назустріч 

транспорту, що рухається.  

Правила електробезпеки  

• Під час вимикання електроприладiв забороняється витягувати вилку з розетки за шнур.  

• Категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено 

несправнiсть.  

• Не торкатися мокрими руками електроприладiв, якi знаходяться пiд напругою.  

Пам’ятайте: зовнiшнiми ознаками несправностi електропроводки або приладiв є 

специфiчний запах пiдгораючої ізоляції, поява іскри, перегрівання штепсельних розеток 

i вилок.  

 


