
                                                                   

    
            

Гість у дім – радість з ним. 
 Хліб і сіль на вишитому рушникові – 
так вітаємо всіх, хто приходить до нас  
у гості. І, як годиться, бажаних гостей 
вшановуємо піснею. До нас у школу 
завітали вчителі-пенсіонери   
Гончаров Г.Л. та Косенко Є.Ф., які 
колись тут працювали.  
Багато цікавого ми почули про свою 

школу, про професію вчителя.  
Щиро дякуємо дорогим гостям за увагу і 
приємне товариство.                                                                                         
                 Козін Дарина, учениця 6 класу. 
 

 

 

 

 

Нумо, хлопці! 

12 жовтня хлопці нашої школи мали 
можливість показати свою 
витривалість, силу, фізичну 

підготовку.Саме в цей день відбулися 
змагання, присвячені Дню козацтва. 

 

Цікаво було спостерігати, як ішла лава 
на лаву. 

 

        

 

 

 

 

 

Переможці отримали призи. 

          

      

 

 

 

 

   

        Гноєвець Антоніна, учениця 9 класу. 
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Королева Осінь 
Всіх до столу просить. 

Всіх без винятку частує 
Й для Зими запас готує. 

       Ці рядки якнайкраще підкреслюють 
ідею щорічного осіннього шкільного 
ярмарку. Кожен клас мав свій цікавий 
задум. Учні викладали декоровані 
фрукти та овочі. 

 
Мене дуже вразила дівчинка, яка 

походжала по ярмарку з гарбузом. Впало 

в око те, що на кожному столі стояла 
ваза з осінніми квітами. Це зачаровує. 

Свій перший ярмарок 5клас, 
мабуть, запам’ятає назавжди. Вони 
організували гарну виставку. Прилавок 
був переповнений  різноманітними 
смачними гостинцями. Найцікавішою, я 
вважаю, була композиція у 6 класу. Вона 
суттєво приваблювала глядачів. 

  
       Приємне враження складали 
дівчатка, які стояли за прилавком. Вони 
були вбрані в українські костюми,.  
Повеселили нас два кума та Параска з 
Солопієм.. На виставці не обійшлось без 
вишитого рушника з хлібом і сіллю та 
композиції з ніжних троянд, яснолицих 
чорнобривців та пофарбованих панною 
Осінню листочків. 
          Українські традиції підкреслили 
узвар та смачнющі вареники з капустою. 
Пройняті мотивами виставки, ми 
відчували себе ніби на справжньому 
«Сорочинському Ярмарку». 

          
Загальна атмосфера свята 

захоплювала і відносила далеко від 
буденних турбот. Споглядання осінніх 
дарів природи дає величезний простір для 
творчих пошуків.  

 
 

Тимчук Альона, учениця 9 класу. 

 

         Шкільний прес-цент 



 

 

 

  

  

 

 


