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З бантиками на волоссі та квітами в руках прийшли ми в це шкільне життя… Перший клас, перший урок,
перша вчителька, перші друзі, перші сльози, перше дитяче та наївне кохання, перша сварка та бійка… Через
все це ми пройшли і стали вже дорослими. Промайнуло 10 років, як одна мить, і ось ми вже стоїмо на порозі
нового життя: яскравого, цікавого, але й незвичного та чужого. Це життя нас не чекає з відкритими обійма-
ми, як колись тепер рідна школа, а навпаки готує нам безліч перепон, труднощів, хоча разом з тим і багато
щасливих моментів…

Випуск – це завжди смуток, адже дуже
важко покидати людей, які стали нам другою
родиною.  Всі контрольні вже написані, шкі-
льні твори перевірені, але попереду головний
твір – життя, - помилки в якому не перекрес-
лити.  Але ми не маємо забувати те, що було
позаду і стало основою для нашого майбут-
нього, в якому ми збагатимо те накопичене за
всі роки в школі: вихованість, рішучість у
діях, розум, завзяття, комунікабельність, впе-
вненість у своїх силах, вміння будувати логі-
чно свої думки та багато іншого… Саме це
стане запорукою щасливого дорослого жит-
тя…

 Ми завжди будемо шанувати вчителів,
пам’ятати їх настанови та прислуховуватися
до їхнії порад. Ніколи не забудемо їхніх гарних посмішок та мудрих побажань. Вони не просто вчителі, які
розповідають всі таємниці свого предмета, а й вчать нас життю, діляться досвідом, бажають нам лиш добра.
Ми дякуємо їм за всі роки нашої спільної праці, що стали не тільки яскравими, а й повчальними для всіх…

Легкий аромат весняних квітів закрався у мою свідомість і я зрозуміла, що це останній подих мого світло-
го дитинства…

Ідуть роки, летять хвилини,

Біжить нестримно дикий час,

Та весь цей вечір, безсумнівно,

Не згасне в пам’яті у нас.

Веселий сміх чи сум незримий —

Минув шкільний останній рік.

І розуміти якось дивно,

Що ти сьогодні — випускник.

Чудовий бал і вальс останній,

А далі — самостійний крок.

І хоч прощатись так печально —

Чекає інший нас урок.
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Вперед ми дивимось з упевненістю в очах!
Бо відчуваємо новий життя ковток.
І зараз, пролетить по нашій школі
Сумний і веселий… останній дзвінок!

Від цих хвилин нікуди не сховатись,
І в кожного на серці почуття,
Що вже від нас пішло дитинство…
Разом з дзвінком йдемо в життя!

Як райдуги колір, яскраві надії,
В травневому небі розтанули сни,
Так несподівано траплялись події,
Феєрверком цікавим цієї весни!

Не кожен твій крок буде легко здобутим,
І деякі іспити будуть важкі,
Та в житті ти, як в зошиті будеш писати,
Чорнилами правди долі рядки!

Дзвони над минулим, і над сьогоденням,
Над тим, що зберіг я, і що не зберіг,
Дзвони над дитинством моїм вже пройдешнім,
Сумний і веселий останній дзвінок!

Попереду останній дзвінок. І ми вирішили провести опитування серед представників випускних класів різних шкіл.
Отож розпочнемо.

Що для вас останній дзвінок?
Для мене це сумний, але водночас і неповторний день. Перший крок перед стрибком у доросле життя.
А на мою думку, останній дзвінок – це не прощання зі школою, а навпаки поштовх до чогось нового, цікавого, ще

не пізнаного. І все ж таки я ще буду жити школою, дихати її незвичайним запахом та дарувати вчителям квіти.
Добре. А які моменти зі шкільного життя стали для вас найбільш незабутніми?
Назавжди в моїй пам’яті залишаться всі ті незвичайно короткі перерви, на яких ми встигали побешкетувати та від-

почити.
А для мене найбільш вражаючим став перший клас, перша вчителька, перша відповідь біля дошки та перша оцінка

в щоденнику.
Який же предмет був найулюбленішим для вас та чому?
Я навчилася читати між рядків завдяки уроку літератури. Завдяки ньому я відкрила для себе книги не тільки як

предмет задоволення, але й як носія життєвого досвіду
людства.
Мені найкраще було займатися на уроці фізкультури,
адже як говорять в здоровому тілі – здоровий дух.
Ось ви стоїте на порозі нового життя…Що ви можете
побажати наступним поколінням?
Найперше, поважайте та слухайте вчителів, але не забу-
вайте і думати своєю головою, адже за вас ваше життя
ніхто не проживе.
Ая вам побажаю робити все так, щоб в майбутньому не
жалкувати ні про що.
Давайте помріємо…Що ви ждете від життя за 10 ро-
ків?
Квартиру, автомобіль, сім’ю, дитину, роботу і…собаку.
Завжди мріяла про собаку.
Хотілось би звичайно жити у достатку, із вищою осві-
тою та гарною роботою.
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Якщо вчитель має тільки любов до справи, він бу-
де  добрим  учителем. Якщо вчитель відчуває тільки лю-
бов  до  учня,  як  батько,  мати,  він  буде кращим за того
вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любо-
ві  ні до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в со-
бі  любов  до  справи  і  до учнів, він – досконалий учи-
тель.

Л.Толстой

У чому різниця між гарним і великим учителем?
Гарний учитель розвиває здатності учня до межі, великий
учитель відразу бачить цю межу.

М.Каплас

Учителі, яким діти зобов'язані вихованням, поваж-
ніші, ніж батьки, яким діти зобов'язані лише народжен-
ням: одні дарують нам тільки життя, а інші добре життя.

Арістотель

Тільки рішуча людина, енергійна,  з  твердим  хара-
ктером,  така,  що знає, чого вона хоче, чому вона хоче і
які засоби  ведуть  до  виконання  її волі, - тільки  та-
ка  людина  може  виховати  рішучих,  енергійних,  силь-
них характером людей.

А.Дістервег
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Вчителям присвячується...

Мій любий учителю, ти вчив мене
І вів у край незвіданий і сповнений краси.
Ти дав мені, що міг, вогонь той не зітлів,
Що був розпалений у серденьку тобою.

За руку взяв і вивів в дивний світ,
В країну знань і незбагненних мрій.

„Дивись!” – сказав і розгорнув ту долю –
Сторінки книжки чарівні...

Нема кінця і краю захопленням душі
,Дитячим сподіванням, надіям, вірі і красі.

Тож розпали вогонь сильніш, залиш
Глибокий світ пізнань і вдячність невимовну.

Мій любий вчителю, ти тільки знай:
Любов до тебе житиме завжди,

У будь-яку годину, будь-де ти пам’ятай:
Закладений тобою скарб в нас житиме віки.

Посміхаємось
***

Анонс:
- Он был старше ее на
10 лет. Но она села ему
на шею и свесила ноги...

Смотрите 30 мая во
всех школах - послед-
ний звонок. ***

Торжественная речь ди-
ректрисы на выпускном:
- Мы собрались здесь,
чтобы проводить наших
выпускников в последний
путь...
Пауза. Недоумение в за-
ле. Директриса:
- Простите... Hа большую
дорогу!

***
Девушке на выпускной
бал принесли великолеп-
ное вечернее платье.
- Мама, что это за мате-
риал?
- Это чистый шелк, доч-
ка.
- Какое великолепие! И
все это дает какой-то нев-
зрачный, серый червяк!
- Прошу тебя, дочка, ну,
разве можно так обо от-
це?!

***
– Послухайте, – вибу-

хає викладач, – я вам вже
третій раз ставлю трійку.
Чому ви не вчитеся? Вре-
шті-решт, від науки ще
ніхто не вмирав!

– Я знаю, – говорить
студент, – але краще не
ризикувати.

Голос майбу-
тнього
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