
29 травня останнім дзвін-

ком наша школа провела 

усіх своїх учнів і вчителів 

на довгоочікувані літні 

канікули. Усі учні були 

сповнені радощів і сміху, 

окрім одинадцятиклас-

ників. Адже для них, цей 

дзвінок пролунав востан-

нє. Більше вони ніколи не 

пройдуться коридорами, 

такої рідної уже для них 

школи, не сядуть за свої 

парти і стануть для нас 

просто гостями. Яких ми 

завжди раді зустріти.  

На шкільному подвір'ї, де 

відбулась урочиста лінійка, 

здавалось, що зібралось все 

село, щоб підтримати 

випускників. Теплими при-

вітаннями зустрічали учнів 

педагоги та директор шко-

ли Гончарук О.О.  

Також висловили свої по-

бажання гості нашого свя-

та: голова сільської ради—

Кость С. М., а також насто-

ятель Спасо-

Преображенського храму – 

отець Миколай. 

Адже цей день для них 

особливий, вони вступають 

в абсолютно нове життя, 

доросле , відповідальне та 

повне несподіванок. 

Такі вже рідні, такі 

звичні для нас, най-

старші учні школи. Дів-

чата – красуні в шикар-

них платтях і з зачіска-

ми, хлопці – дорослі і 

вже вищі за батьків, такі 

стильні в костюмах. Аж 

не віриться, що 1 верес-

ня вони будуть здобува-

ти освіту в інших закла-

дах, про які зараз вони ли-

ше мріють.  

Звичайно, не хочеться 

відпускати їх з шкільного 

подвір'я, але тепер перед ни-

ми широкий світ невідо-

мості, в якому ми впевнені, 

вони оберуть свою щасли-

ву стежину.  

В цей вечір подвір'я школи 

було повністю заповнене 

родичами, друзями і 

близькими людьми наших 

випускників. Які прийшли 

побажати їм щастя, успіхів 

і просто порадіти разом з 

ними. 
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9 травня, цього року, 

відбувся святковий 

мітинг, біля обеліску 

слави. 

Цього дня ми зга-

дуємо полеглих і жи-

вих, воїнів і мирних 

жителів - всіх, завдя-

ки кому була завойо-

вана перемога у  

війні 1939-1945 

років.  Пройшло вже 70 років, але 

події військового часу не забуті - 

вони живі в спогадах ветеранів, 

відображені на сторінках книг. 

Пам'ять про трагічні дні пере-

дається з покоління в покоління, і 

ми 

повинні її зберег-ти. У нашому 

селі залишився, нажаль тільки 

один ветеран, Сохацький Петро, 

який прийшов цього дня до 

обеліску, привітати всіх з цим 

світлим святом. Також настоя-

тель Спасо-Преображенського 

храму – отець Мико-

лай, провів біля 

обеліску молебень. 

Пам'ятаймо про ми-

нуле і дякуємо стар-

шому поколінню за 

Велику Перемогу. 

Вона оплачена мільй-

онами життів, сльоза-

ми рідних і близьких. 

Спасибі полеглим і 

живим. Спасибі і низький уклін 

всім нашим ветеранам 

запаленими в знак 

пам'яті лампадка-

ми, учасники за-

ходу пройшл від 

приміщення шко-

ли до Обеліску 

Слави. Де відбув-

ся святковий кон-

церт за участю 

учнів школи та 

сільського будинку 

культури. Були проде-

монстровані кінохроніки 

з часів війни та згадали 

прізвища випускників 

нашої школи, які захи-

щали наші кордони в 

АТО. 

Уже за доброю тра-

дицією 8 травня учні 

школи та жителі села 

збираються біля 

Обеліска Слави, щоб 

згадати і вшанувати, 

тих, хто поклав своє 

життя заради нашого 

світлого і мирного май-

бутнього. 

Урочистою ходою, з 

Перша неділя травня 

офіційно оголошена 

Днем Європи в Украї-

ні. Зважаючи на су-

часні події в нашій 

країні, навіть най-

менші діти в школі  

знають про цей день і 

весело відсвяткували 

його, взя-

вши 

участь в 

різномані-

тних захо-

дах до цієї 

дати. 

Учні шко-

ли пред-

ставляли різні Євро-

пейські країни. Малю-

вали малюнки на ас-

фальті і святково при-

крашали приміщення 

школи  прапорами ві-

дповідних країн. Усі 

залишились задоволе-

ними і збагатились 

новими знаннями. Та-

кий день стане ще од-

нією хорошою тради-

цією нашої школи. 


