
П.С., ветеран УПА Соха-

цький П.Я. вітали одно-

сельчан зі святом. Про-

звучали пісні років війни. 

Священик Свято-

Преображенського храму 

протоієрей Миколай від-

служив панахиду. 

8 травня, за багаторіч-

ною традицією школи, 

відбулася Лампадкова 

хода пам'яті. Учні шко-

ли із запаленою лампад-

кою пройшли урочи-

стою ходою від школи 

до Меморіалу Слави, де 

відбулися заходи 

пам'яті: звучали вірші, 

пісні, а також флеш-моб. 

9 Травня відбувся уро-

чистий мітинг, присвя-

чений 71-річниці Пере-

моги. Сільський голова 

Кость С.М., голова СВК 

"Дружба" Камельчук 

 

 

 

 

 

 

З 14 по 17 травня 2016 

року у селі Соловичі на 

березі озера Величі 

відбувся обласний етап 

Всеукраїнського 

фізкультурно-

патріотичного фестива-

лю школярів України 

"Нащадки козацької 

слави". 

Команду району у 

змаганнях фізкультур-

но-патріотичного фе-

стивалю "Козацький 

гарт" представляла 

команда нашої школи 

(керівник Красак Р.М.) 

У номері: 

День Перемоги 1 

Нащадки козаць-
кої слави 

1 

Прощавай  
Початкова школа 

2 

Останній дзвінок 2 

На крилах у 
життя 

2 

День вишиванки 2 
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24 травня із початковою шко-

лою попрощались найстарші 

її учні. Це було веселе і сумне 

свято водночас. Учні 4 класу 

продемонстрували всі свої та-

ланти, що вони навчились за 4 

роки в школі, згадали свій 

перший клас і порівняли свої 

здобутки, і отримали безліч 

привітань від своїх перших 

вчителів. Загалом усі залиши-

лись задоволені крім самих 

винуватців, адже їм не хочеть-

ся покидати свій клас і йти до 

середньої ланки. Надіюсь, во-

ни всі справляться і гарно 

представлять себе і у п'ятому 

класі. 

кою радістю та полег-

кістю закінчуєш і з якою 

так не хочеться розлуча-

тися... Однокласники, 

які стали тобі братами-

сестрами-друзями, учи-

телі, які вже всього, що 

могли, навчили й теж 

Насправді світлою подією 

найближчого часу для всіх  

став випускний бал. Гарне 

слово «бал». Запаморочливі 

сукні й зачіски, хвилюван-

ня, надії... Школа, яку з та-

тепер як товариші хоч і 

старші... Всі плачуть та 

сміються, збентежені-

схвильовані, хтось нава-

жується нарешті освід-

читися, хтось просто ра-

діє, що все це нарешті 

завершиться, і всі щас-

ливо йдуть зустрічати 

схід сонця.. 

 

Свято Останнього 

дзвоника, було над-

звичайно теплим, 

родинним і сумним 

водночас. Сумним, 

адже наші одинадця-

тикласники  ніколи 

більш не сядуть за свої парти, такого рідного 

для них класу, не почують знайомий голос вчи-

теля. Не пробіжаться просторим коридором. 

І радісним, бо всі вони вирушають у доросле 

життя. На шкільному подвір'ї, де відбулась уро-

чиста лінійка, здавалось, що зібралось все село, 

щоб підтримати випускників. Теплими приві-

таннями зустрічали учнів 

педагоги та директор 

школи Гончарук О.О.  

Також висловили свої 

побажання гість і батько 

випускниці — настоятель 

Спасо-Преображенського 

храму – отець Миколай. 

             19 травня! 

Одягнімо друже вишиванку - 

наш чарівний український стрій.

Не для когось, не для забаганки.

А для себе, вірний друже мій.

Одягнімо вишиванку, друже, 

Як одвічний предків талісман.

Одягнемо в свята і в неділі, 

В будень, за потреби одягнем.

І відчуєм — вороги безсилі 

зруйнувати український дім. 

Одягнемо вишиванки, друже, 

Хай побачить українців світ—

Молодих, 

відваж-

них, ду-

жих. 

У єднанні 

на сто ти-

сяч літ. 

 

 

 

 

 


