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Наша гімназія – особлива. 
Хто вперше потрапляє до неї, 
відзначає неповторну атмосфе-
ру тепла, поваги, людяності, 
любові й добра у взаєминах 
учнів і вчителів. Недарма наші 
випускники, ставши батька-
ми, ведуть сюди своїх дітей, а 
згодом – і онуків, довіряючи 
гімназії найдорожче. 

Загальновідомо, що без 
наполегливої 
праці не бу-
ває ані геніїв, 
ані талантів. 
Всі ми зна-
ємо давню 
мудрість «є 
час розкида-
ти каміння, 
а є час його збирати». 

За результатами минулого 
року кожен 7 учень – відмін-
ник навчання. Маємо 8 золо-
тих медалістів, які підтвер-
дили ці високі досягнення, 
ставши студентами держза-
мовлення престижних вузів. 
Сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінюван-
ня, що отримали наші 
випускники, дозволили 
100% з них стати сту-
дентами вищої школи. 
Літо 2011 року попо-
внило нашу скарбницю 
здобутками гімназистів. 
Так, Бут Ілля став фі-
налістом Міжнародно-
го конкурсу малюнків 
Європейського союзу, 
Бут Євангеліна здобула 
другу премію та звання 
лауреата Міжнародного 
конкурсу Академічно-
го мистецтва «Vivat, 
MUSIСA!». Команда Єв-
роклубу Скадовської гімназії 
стала фіналістом Всеукраїн-
ського конкурсу «Чи знаєш 
ти Європу», Теленик Андрій 
став фіналістом Міжнародної 
гри «Найрозумніший».

Переможцями ІІ ета-
пу Міжнародного мовно-
літературного конкурсу ім. 
Т.Г. Шевченка стали 6 учнів 
гімназії. Беззаперечним лі-
дером є учениця 6-А класу 
Стращенко Ірина.

Абсолютним переможцем 
Всеукраїнського конкурсу 
«Найкращий читач України» 
стала Лєнєвська Дар’я.

За показниками огляду 
«Найтворчіший клас» 2010 
– 2011 навчального року ви-

Шановні педагоги Ска-
довської гімназії! Щиро 
вітаю Вас з професійним 
святом! Висловлюю Вам 
сердечну вдячність за не-
втомну працю, за великий 
талант і покликання сіяти 
мудрість і знання, за любов 
до дітей і рідного краю.

Ваші серця завжди на-
повнені співчуттям, добро-
тою і щирістю. Цими чудо-
вими якостями Ви щедро ді-
литесь з дітьми. Вам вірять, 
Вас люблять і шанують. Ви 
здійснюєте зв’язок часів, 
продовжуючись у своїх 
учнях. Бажаю Вам, дорогі 
вчителі, відчуття повно-
ти і неповторності життя, 
здоров’я, невичерпних твор-
чих сил, натхнення, щастя і 
довгої людської пам’яті. Хай 
завжди щедрою на сходи 
буде освітянська нива, а в 
усіх Ваших починаннях 
будуть супутниками успіх 
і натхнення!

Голова 
районної державної 

адміністрації,
голова 

районної організації 
Партії регіонів 

Устинов 
Єгор Олександрович

значено, що 100% охоплені 
позаурочною діяльністю учні 
4-А класу (класний керівник 
Рудомьоткіна Т.М.), 7-А кла-
су (класний керівник Рижко-
ва О.М.), 9-Б класу (класний 
керівник Калашніков М.К.), 
високий показник зайнятості 
в 6-Б класі (класний керів-
ник Казьміна В.М.), 6-В класі 
(класний керівник Баканьова 

О.О.), 9-А класі (класний ке-
рівник Бакала І.М.)

Кращими ділянками у гім-
назії визнано ділянки 8-Б 
класу (класний керівник Ку-
гут А.М.), 8-В класу (класний 
керівник Маркобок Ю.В.), 7-Б 
класу (класний керівник Казь-
міна В.М.), 7-В класу (класний 

керівник Баканьова О.О.) та 
7-А класу (класний керівник 
Хабло Т.М.)

За підсумками 2010 – 2011 
навчального року визначено 
наступні номінації, перемож-
цями у яких стали: «Клас 
громадянської активності» – 
10-Б клас (класний керівник 
Кожем’якіна Н.Г.), «Клас 
правопорядку» – 5-В клас 
(класний керівник Бабенко 
О.М.). «Лідер класу-родини» 
– 11-Б клас (класний керів-
ник Флорчук О.Г.), «Найздо-
ровіший клас» – 11-А клас 
(класний керівник Шимкова 
А.В.), «Найестетичніший 
клас» – 7-В клас (класний 
керівник Маркобок Ю.В.), 

«Екоклас» – 7-Б клас (клас-
ний керівний Кугут А.М.)

За моделлю президент-
ської республіки побудована 
діяльність учнівського само-
врядування. Лідери гімназії є 
ініціаторами започаткування у 
місті Дня активних дій, моло-
діжних програм з актуальних 
проблем сьогодення, випуску 
власної газети «Альма матер», 

що є призером 
студентських 
газет на рівні 
України, запо-
чаткування ак-
ції «Українська 
родина», прове-
дення операції 
«Малиновий 

дзвін», проведення благодій-
них концертів для соціально-
неспроможних сімей міста та 
району. Активні діячі гім-
назійного парламенту були 
ініціаторами Проекту «Молодь 
при владі».

Народжуються у гімназії 
і нові традиції. Так, учні ви-

пускних класів під час 
канікул подорожують Єв-
ропою. Тільки у минулому 
навчальному році одинад-
цятикласники відвідали 
Австрію та Угорщину, а 
дев’ятикласники – Париж, 
Нюрнберг та Прагу. 

Позитивним є той 
факт, що відновилася 
програма шефської допо-
моги навчальним закла-
дам. І районна державна 
адміністрація на чолі з 
Єгором Олександровичем 
Устиновим є прикладом 
для наслідування органі-
заціям, що закріплені за 

школами. Ми вдячні нашим 
шефам Митному посту «Ска-
довськ» та ресторану «Рибак» 
за допомогу у покращенні 
навчально-методичної бази 
гімназії. 

Дорогі гімназисти! Ша-
новні колеги! Напередодні 
свята освітян, квітів, друзів, 
посмішок і світла бажаю 
Вам міцного здоров’я, терп-
лячості, а головне щирого 
прагнення до нових вершин. 
Нехай новий навчальний рік 
буде кращим за попередній 
і всі ваші бажання стануть 
реальністю!

Директор гімназії 
Соценко 

Анна Олександрівна 

Наші успіхи – наше 
натхнення
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Дотик Парижу
Липень – чудовий місяць для пізнан-

ня чогось нового, цікавого, захоплюючо-
го. Саме тому, група учнів скадовської 
гімназії на чолі з Мавріді Т.Ю. та Кілі-
мовою Н.М. відправилася у турне Че-
хія – Франція – Німеччина.  

Напевно, немає на світі міста з такою 
неперевершеною природою та своєю іс-
торією як Прага. Коли підіймаєшся на 
Карлів міст, відкривається незбагнен-
ний краєвид всього міста і річки Влтави, 
на якій, до речі, ми мали можливість 
прогулятися “з вітерцем”, сівши на за-
тишний кораблик.  На головній площі 
розташована одна з меридіан світу, по 
якій нам вдалося пройти. Коли прий-
шов час прощатися з цим неперевер-
шеним містом, наша група залишила 
“свій слід” на одній із вулиць Праги, 
написавши на «стіні країн» назву рідно-
го Скадовська. 

І ось ми у Парижі – столиці великої 
моди та імперії Наполеона Бонапарта. 
Вийшовши з комфортабельного автобу-
са, кожен відчув дотик цього міста, що 
закохало нас у себе з першої хвилини. 
Під час прогулянки у центральному 
парку ми зайшли до легендарного Нотр-
Даму, а згодом до Лувру, де побачили 
портрет Джоконди Леонардо да Вінчі, а 
уже у вечері відправилися на Ейфелеву 
вежу. Здавалося, що ніби весь світ роз-
кинув свої простори до наших ніг. 

Переночувавши в багатозірковому 
готелі, наступного дня ми відчули себе 
справжніми королями та королевами, 
адже немає нічого кращого, ніж по-
бувати у палаці сім’ї  Людовіка XVI, 
відчути присутність минулого у стінах, 
оздоблених золотом. 

Чого ми тільки не бачили по дорозі 
до Німеччини: і зелені ліси, і світанок, 
від якого не можна відвести очей, і ще 
багато того, що просто неможливо опи-
сати словами.

Йдучи по вулицях та вуличках 
Нюрнберга, нашу увагу привертали бу-
диночки, прикрашені багатьма квітами, 
назви деяких нам навіть не були відомі. 
Ми не втомлювалися слухати розповіді 
екскурсовода про це старовинне місто. 
Особливо нашій групі сподобався Ахен-
ський собор, побудований у готичному 
стилі. 

Нарешті наша рідна земля. Україна 
прийняла нас з широко розпростерти-
ми обіймами. За один швидкоплинний 
тиждень, ми побачили стільки нового, 
скільки не бачили за все своє життя. 
Емоції переповнювали кожного з нас, 
тому ми пообіцяли самі собі, що це 
не остання подорож нашої дружньої 
команди мандрівників.  

Чебукіна Дар’я, 
учениця 10-В класу. 

17-го вересня на телеканалі «Інтер» об 
11:15 почався ефір «Найрозумнішого», 
а всі учні Скадовської гімназії, зата-
мувавши подих, дивилися і вболівали 
за Андрія Теленика, учня 7-В класу. 
Сьогодні кожен має можливість пізнати 
Андрія не тільки як учасника гри, але й 
як розумну людину, зі своїми власними 
думками, як звичайного хлопця, що має 
свої захоплення і мрії. 

– Привіт, Андрію! По-перше, вся 
гімназійна 
родина вітає 
тебе з квит-
ком у клуб 
«Найрозум-
нішого». По-друге, всім читачам дуже 
цікаво знати, що ти за людина.

– Привіт. Я з задоволенням відповім 
на всі запитання.

– Добре. Тоді почнемо. Хто тобі порадив 
поїхати на гру?

– Мама. Велике їй спасибі. Вона і поради-
ла, і поїхала зі мною. Увесь час була поряд: 
підтримувала, вболівала. А також я дуже 
вдячний вчителям, які зі мною займалися 
– Асановій Д.І. та Панченко Г.В. 

– Чи хвилювався ти 
перед ефіром?

– Звичайно хвилювався. 
Навіть в першому турі було 
бажання скоріш закінчити, 
але коли розігрався, хотів 
дійти до фіналу, що в мене 
й вийшло. (усміхається)

–  Тобі сподобалося зма-
гатися з такими як і ти 
вундеркіндами?

– Дуже сподобалося! 
Мало таких людей є серед 
моїх знайомих, з якими 
дійсно можна подискуту-
вати на різні теми, напри-
клад, з історії. І знаєш, 
ніхто з нас не відчував 
сильної конкуренції, між 
нами навпаки зав’язалась 
дружба. Ми навіть виріши-
ли, що будемо підтримувати відносини 
навіть після закінчення гри.

– Ти навіть нікого з них не боявся?
– Чому ж? Дуже нервував через Сарай-

кіна, тому що він уже вчетверте грає. А 
так – я нікого і нічого не боюся! 

– Встиг особисто поспілкуватися з 
Тіною Канделакі?

– Так. Вона дуже розумна жінка і 
добра. Двічі поцілувала мене у щічку за 
старання. (збентежився)

– Це добре, що ти взяв участь у про-
екті, який познайомив тебе з новими 
людьми. А ти вірші пишеш?

– Ні, тільки прозу. Хотів написати 
продовження «Володар кілець», та потім 
покинув цю затію. Також написав твір 
«Під вітрилами через море в океан».

– Коли станеш світовою зіркою, по-
даруєш мені автограф.

– Обіцяю. (сміється)
– Твої знання настільки масштабні, що 

іноді здається, ти витрачаєш на книжки 
весь свій час. Чи так воно і є?

– Це дійсно так. Я обожнюю читати 
книжки. Ще мені до вподоби робити мо-
делі війн у зменшеному розмірі. Люблю 
ще в комп’ютерні ігри грати, плавати і 
кататися на велосипеді.

– А з друзями ходиш на прогулянки?
– Я цього літа гарно відпочив. До мене 

друг з Херсона приїжджав, ми з ним і 
на море ходили, і взагалі розважалися. 
Та дуже часто у мене не вистачає часу. 
Я волію посидіти вдома і почитати за-
хоплюючий історичний роман, аніж піти 
кудись гуляти.

– Ти сказав «історичний»?  Вивчення 
історії – це твоє хобі? Чи з цим буде 
пов’язана  майбутня професія? 

– Я хотів би з нею зв’язати своє майбут-
нє.  Я хочу стати військовим переклада-

чем. Там по-
трібні знання 
з історії. Ще 
там фізкуль-
тура треба, а 

я її не люблю зовсім. До речі, ця професія 
надає можливість подорожувати, побачи-
ти різні народи, пізнати щось нове.

– Подорожі – це, звичайно, цікаво. Але 
все таки рідна земля… Не будеш сумувати 
за Батьківщиною? Чи ти поподорожуєш 
і повернешся? 

– Авжеж повернуся. Моя Батьківщина 
– це невід’ємна частина мене, мого серця, 
моєї душі. 

– Твій патріотизм зачаровує і нади-
хає на героїчні подвиги. А 
на яку історичну тему ти 
можеш розмовляти годи-
нами?

– Тем, гідних уваги, 
багато, та мені найбільше 
подобається розмови про 
Другу Світову війну, на-
полеонівські війни і, з не-
давнього часу, про сучасні 
війни.

– Сучасні війни – це що?
– У істориків, це поняття 

означає війни після 45-го 
року.

– Тепер і я буду знати. 
А окрім історії, якими ще 
науками захоплюєшся?

– Географією, німецькою 
та англійською мовами.

– Якби була можливість 
поїхати жити за кордон, яку б країну ти 
обрав?

– Ліхтенштейн. В цій країні завжди па-
нує мир і злагода, як в українській родині. 
Ну ще можна було б відвідати США.

– А у Москві жити б не хотів?
– Ні, я не хотів би перебиратися туди. 

Україна мені подобається більше. 
–  Що б ти змінив у нашій країні?
– Я б намагався зробити її повноцінною 

європейською державою. І, не подумай, 
що я жорстокий, та за ненормативну 
лексику я ввів би адміністративну відпо-
відальність. Якщо людина скаже погане 
слово у людному місті – штраф. Я просто 
вважаю, що мова кожного з нас відобра-
жає моральну сторону всього народу. 

– Сподіваюся, що ти матимеш шанс 
здійснити колись свої задуми. А зараз, 
я хочу подякувати тобі за чудову співбе-
сіду. Наостанок, побажай чогось нашим 
читачам.

– Якщо я скажу слова: «Учіться! Учіть-
ся! Учіться!», – це буде банальністю. Тому 
я бажаю, щоб всі діти гімназії були розум-
ними, прагнули кращого і підкорювали 
неосяжні вершини.

«Найрозумнішим» 
цікавилася 

Чебукіна Дар’я, 
учениця 10-В класу. 

НАЙРОЗУМНІШИЙ
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Відкриваємо чарівний світ 
добра

Саме з такою назвою 27 вересня в нашому 
закладі відбувся благодійний ярмарок, що є 
традиційним уже багато років. Відкривали 
його скоморохи Костенко Костянтин (учень  
5-Б клас), Сачко Станіслав (учень 6-А клас), 
Белоус Василь (учень 8-В клас), які завдяки 
своїм акторським здібностям створили ве-
селий, святковий настрій всій гімназійній 

родині. Весе-
лими запаль-
ними піснями 
всіх присут-
ніх привіта-
ли вокалісти 
Липко Окса-
на, Кравченко 
Інна (учени-
ці 8-В класу), 

Наш директор часто запи-
тує на шкільних лінійках: «Де 
навчаються найкращі діти?», 
а всі завзято відповідали: «У 
Скадовській гімназії!». Так, 
бо для кожної школи її учні 
найкращі. Але головне – це 
самонавіювання, і мета його 
полягає в тому, щоб  справді 
зробити з нас кращих. Мину-
лого тижня у всіх 
була можливість 
показити свої 
приховані спор-
тивні таланти: з 2 до 10 верес-
ня в нашій гімназії проведено 
«Олімпійський тиждень», мета 
його: всебічний розвиток учнів 
5-х – 11-х класів, зміцнен-
ня їхнього здоров’я, завдяки 
фізничній культурі, а також 
підняття олімпійського духу! 
Регулярні заняття спортом, 
туризмом, дотримання здо-
рового способу життя – це 
девіз спортивного тижня 
в школі. 

Розпочався «День 
здоров’я».  Він проходив 2 
вересня на міському пляжі 
після урочистого відкриття 
Олімпійського тижня о 8 
годині. Загальна кількість 
учасників – 450 чоловік.

Насолодитися почес-
ними першими місцями 
мали змогу 6-В, 7-Б, 8-В, 9-В, 
10-А та Б класи.

Другі місця посіли 5-В, 
6-А, 7-В, 8-Б, 9-А та Д класи і 
10-В клас.

Треті призові місця розпо-
ділилися таким чином: 5-А, 
6-Б, 7-А, 8-А, 9-Г, 9-Б та 10-Г 
класи. 

Переможці були нагоро-
джені грамотами.

Наступний не менш захоплю-
ючий захід відбувся 8 вересня.  
Він був названий «Днем зма-
гань». Кожен клас брав участь 
у різноманітних конкурсах.  
Для 5-х класів було проведено 
конкурс малюнків на асфаль-
ті «Олімпійська тематика». 
Діти старанно прикрасили двір 
гімназії яскравими барвами.  
Юних художників – 51 учень.   
У цей день також відбувся 
конкурс «Веселі старти». Його 

Пам’яті 
безсмертного 

подвигу
Цього року, 22 вересня, 

Україна відзначає 70-ту річни-
цю партизанського руху.

Незважаючи на відсутність 
великих лісових масивів, за-
лишив свій слід партизан-
ський рух і на Херсонщині. 
У кінці серпня – на початку 
вересня 1941 року розгорнув 
бойову діяльність партизан-
ський загін, який очолював 
учасник громадянської війни 
на Херсонщині Омелян Гір-
ський. Начальником штабу 
був Олександр Ладичук. У 
загоні нараховувалось близько 
ста бійців – в основному ра-
дянські партійні працівники, 
робітники заводу імені Комін-
терну. Патріоти знищували 
живу силу й техніку ворога, 
виводили з ладу телеграфні й 
телефонні лінії. Протягом ве-
ресня 1941 року вони знищили 
33 фашисти, захопили 6 мото-
циклів, 4 автомашини та ін. 
Не маючи зв’язку з Великою 
землею, достатньої кількості 
боєприпасів та зимового одя-
гу, командування загону на-
правило через лінію фронту 
свого розвідника – зв’язкового 
Р.Хазановича. йому вдалося 
перейти лінію фронту, переда-
ти цінні відомості й отримати 
для партизанського загону 
зброю й необхідне споряджен-
ня. Однак літак з групою 
підтримки розстріляли при 
спробі висадки.

Сам загін у жовтні 1941 
року виявлений карателями. 
Щоб не постраждали мирні 
жителі, партизани вирішили 
прийняти бій за селом Мала 
Андронівка Скадовського ра-
йону. До останнього подиху 
билися вояки, але сили були 
нерівні. Смертю хоробрих по-
лягли О.Гірський, О.Ладичук, 
А.Носков, П.Макєєв та ін.

У 70-х роках ХХ ст. з ініціа-
тиви В.В.Тимошенка, який на 
той час був директором Ска-
довської ЗОШ №1, та шкіль-
них пошуковців-краєзнавців 
встановлено пам’ятні знаки  
на місцях загибелі партизан 
та групи підтримки.

Традиційно у перші тижні 
осені вихованці гімназії ви-
рушають у походи місцями 
партизанської слави. Так, 
17 вересня цього року учні 
10-Г класу (кл. керівник  
Кур’янінов О.О.) побували в 
Олешківських пісках побли-
зу с. Промінь. Десятиклас-
ники пофарбували пам’ятні 
знаки та вшанували пам’ять 
загиблих воїнів квітами і 
хвилиною мовчання.                                                    

Калан Ольга, 
учениця 10-Г класу

було проведено для паралелі 
6-х класів. Отримали задово-
лення від конкурсу 47 учнів. 
Результати конкурсу:
1 місце  ..................6-Б
2 місце ...................6-В
3 місце ...................6-А

Наступним був міні-футбол. 
Грали паралелі 7-х, 8-х класів, 
а також збірні команди 9-х, 

10-х класів. За перемогу боров-
ся 51 хлопець! 

Результати футбольних 
баталій: 

7-мі класи:
1 місце ...................7-Б                      
2 місце ...................7-В                             
3 місце ...................7-А

8-мі класи:
1 місце ...................8-Б

2 місце ...................8-А
3 місце ...................8-В

9-ті – 10-ті класи:
1 місце ...................9 кл.
2 місце ...................10 кл. 

У цей день дівчата гра-
ли в піонербол. Усього ло-
вили м’яч та забивали голи 
суперникам 54 дівчинки. 
Результати гри: 

7-мі класи:
1 місце ...................7-В            
2 місце ...................7-А

8-мі класи:                                    
1 місце ...................8-В
2 місце ...................8-Б
3 місце ...................8-А

Перевірити свої знання 
історії олімпійських ігор 
можна було кожній бажа-
ючій учениці у вікторині 
на цю тему. Брали участь 
дівчата з 9-х та 10-х класів. 
Усього було 60 розумниць. 

Ознайомлю вас з резуль-
татами: 

9-ті класи:
1 місце ...................9                  
2 місце ...................9                
3 місце ...................9         

10-ті класи:        
1 місце ...................10-Б
2 місце ...................10-В
3 місце ...................10-А

9  в ер е с -
ня проведено 
у р оч и с т и й 
с п о р т и в -

ний парад з нагоди Дня фі-
зичної культури і спорту. 
Усього 53 хлопців і дівчат. 
Останньою спортивною подією 
був Велопробіг, проведений 10 
вересня. Участь у ньому брали 
вперше 7-Б (класний керівник 
Казьміна В. М.), та 6-Б (клас-
ний керівник Савонік О. В.), 
вдруге – 7-В (класний керівник 

Баканьова О. О.) Цей захід 
проведено на честь Дня 
фізкультурника з метою 
підняття олімпійського 
духу учнів. Велопробіг 
здійснило 53 учні.

На цьому «Олімпій-
ський тиждень» завер-
шено. За цей період 786 
учнів Скадовської гімназії 
проявили свої найкращі 
спортивні якості.
Цей тиждень був дуже на-

сичений спортивними захода-
ми та найрізноманітнішими 
конкурсами, які, безперечно, 
надихнули кожного з нас на 
підкорення нових вершин. 
Без сумніву, беручи участь у 
будь-якій події, кожен учень 
відчув смак перемоги та й 
просто отримав задоволення і 
чудовий настрій. За це все ми 
дякуємо вчителям, які пере-
живали і підримували нас у 
кожному конкурсі! Тож хочу 
зауважити, що цей тиждень, 
овіяний спортивним духом, – 
найкращий початок нового 
шкільного року для кожного 
учня гімназії. Хочу побажа-
ти всім успіхів у навчанні.  
Любіть спорт! – він зробить 
вас кращими. 

Кононенко Дар’я, 
учениця 10-В класу

Соловйова Юлія, Крисенко Ольга (учениці 
11-Г класу). Кожний клас творчо підготу-
вав свою продукцію до продажу і в цікавій 
формі презентував її. Гімназійне подвір’я  
нагадувало справжній український ярма-
рок: щедрі дари осені, ексклюзивні родин-
ні кулінарні страви – і все це супроводжу-
валося веселою музикою. Позитивний на-
стрій, вдала торгівля, море посмішок ство-
рили чудову атмосферу свята й розуміння 
того, що кожний учень причетний до бла-
годійної справи, адже зібрані кошти попо-
внять гімназійну бібліотеку потрібними і 
цікавими книжками та періодичними ви-
даннями. Цей ярмарок  відкрив щорічний  
виховний проект  «Подаруй посмішку сві-
ту» і протягом жовтня – листопада класи 
– родини будуть брати участь у благодій-
ному марафоні. Тож з радістю й теплом у 
серці відкриємо чарівний світ добра!

Міністр праці та турботи 
Сербінова Тетяна

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ
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наше приморське містечко, у 
якому живе понад 40 років. 
Він швидко став шанованою 
всіма людиною. Свого часу 
був учителем англійської та 
французької мов, заступником 
директора школи з виховної 
роботи, перекладачем у дале-
кому зарубіжжі,  працював 
журналістом. І скрізь Михайло 
Леопольдович лишив про себе 
чудову пам’ять щиросердечної 
та чуйної людини.

Тактовний, інтелігентний, 
має енциклопедичні знання. 
Його людська порядність у по-
єднанні з високим інтелектом 
та відданістю справі стали за-
порукою його успіхів у роботі 
та основою його авторитету 
у місті і в районі. Упродовж 
усього життя сповідує за-
гальнолюдські норми моралі, 
займається благодійництвом,  
завжди дипломатично проти-
стояв процесам руйнування 
духовності в суспільстві. Це 

великий альтруїст, витонче-
ний інтелігент з неприхованою 
рисою джентльменства. Член 
районної ради ветеранів, один 
з ініціаторів спорудження 
пам’ятного знаку жертвам фа-
шистських окупантів у місті, 
акції «Малиновий дзвін» по 
збиранню матеріалу на дзвін 
для храму, що будується. 

Ніколи і нікому не шкодує 
душевного тепла. Завжди 
вислухає з непідробною ува-
гою, щось порадить, чимось 
допоможе. А ще він непере-
вершений кулінар, завзятий 
дачник, люблячий чоловік, 
батько, дідусь.  Від сотень, а 
може й тисяч  Ваших учнів, 
їх батьків низький Вам уклін 
шановний колего. Здоров’я, 
щастя, удачі у справах, сі-
мейного затишку! Живіть і 
надалі на радість всім і ра-
дуйте теплом своєї душі.

Заступник директора з НВР
Мавріді Т.Ю.

Теплий, сонячний вересневий ранок. Ми з 
посмішкою йдемо до школи. а ще чотири роки 
тому цей день нас так тривожив і бентежив. 
Адже ми йшли перший раз у перший клас. 
Маленькі, розгублені першачки дуже хвилю-
валися. Якими вони будуть: перше знайомство 
з вчителькою, перші невмілі літери, перші про-
читані слова…

І от вона, наш пер-
ший учитель – Козлова 
Лариса Іванівна. Її 
ніжна, лагідна по-
смішка приваблюва-
ла всіх до себе. А очі, такі добрі, світилися 
любов’ю як у рідної мами. І вже ніяких 
хвилювань ні у малечі, ні у батьків. Адже 
поруч з нашими дітьми чудова людина і пре-
красний педагог.

Лариса Іванівна прийняла у свої турбо-
тливі руки першачків і впевнено повела їх у 
Країну Знань. Від літери до літери, від слова 
до слова, від речення до речення… І от уже 
четвертий рік ми мандруємо з дорогою на-
шою вчителькою просторами цієї дивовижної 
країни. Лариса Іванівна терпляче, мудро, по-
материнськи вчить наших дітей як на світі 
жити, як любити своїх друзів, родину, Бать-
ківщину. Всі сили віддає вона аби діти пова-
жали старших та один одного. День за днем 
відкриває перед своїми учнями нові сторінки 
великого світу. Світу такого зрозумілого для 
дорослих і такого таємничого для дітей.

Про нього кажуть, що це 
людина з душею щедрою, як 
земля. Любацький Михайло 
Леопольдович народився на 
Поділлі полум’яного 1941 
року. Роки дитинства збігли 
в чарівному куточку України. 
Юнаком він приїжджає  у зо-
лотоверхий Київ. Тут отримує 
освіту й формується в справж-
нього українського інтеліген-
та. Разом із дипломом отри-
мує призначення на роботу в 

З вдячністю в 
серці...
Я пам’ятаю дзвоник свій 

найперший,
Що в перший клас 

мене гукав.
Я пам’ятаю сміх 

дитячий,
Тоді він голосно 

лунав.
О Вчителю, я дякую 

тобі
За очі твої, сповнені 

уваги,
Що надають мені 

наснаги.
За щирість посмішки 

твоєї,
Що радістю душі 

були моєї.
Я пам’ятаю конкурси, 

олімпіади,
Із виступів неперевершені 

наряди.
Я пам’ятаю всі свої 

оцінки, 
І як ми сперечались 

без зупинки.
Ви вибачте за зірвані 

уроки,
Таке ми витворяємо 

щороку.
Спасибі вам за ДІЗи 

та турботу.
Це Божий дар – ваша 

робота.
Низький уклін вам, 

Учителі,
За те, що серце 

віддавали нам,
А разом з ним знання 

великі,
За що ми дякуємо 

Вам.
Таких як ви, нема на 

цілім світі.
Ми пам’ятаємо усі 

щасливі миті. 
І на свята даруємо 

вам квіти.
Зі святом Вас!
Цілуєм міцно, ваші діти.

Чебукіна Дар’я, 
 учениця 10-В класу

Дуже різні у неї вихованці, кожен зі своїм 
характером, темпераментом. Є працелюбні і 
не зовсім, цілеспрямовані і бешкетники, ви-
важені і непосидючі… та всі вони її! До кожного 
знайшла вчителька підхід, підібрала ключик, 
жодного не залишила байдужим. Завжди стри-
мана, ввічлива, людяна і великодушна, разом 

з тим вимоглива і суво-
ра, Лариса Іванівна є 
справжнім прикладом 
для наслідування.

За цей час, що ми 
разом, Лариса Іванівна 

зуміла згуртувати батьківський та учнівський 
колективи так, що ми стали справді однією 
великою родиною. Незабутні спогади та вра-
ження залишили про себе родинні свята, від-
криті заходи, поїздки. Творчо й неординарно 
підходить до їх проведення наш учитель. 
Вкладає в них всю свою душу і талант.

Учитель – це не професія, а поклик душі. 
Лише по справжньому добра людина може 
присвятити своє життя дітям. І нам надзви-
чайно пощастило, бо поруч справжній майстер 
своєї справи – Лариса Іванівна!

Хай Бог дарує Вам, Ларисо Іванівно, міцне 
здоров’я, тепло і затишок в оселі, вдячних учнів 
та батьків, вірних друзів та колег. Хай ті зернин-
ки добра, що Ви сієте у душі своїх вихованців, 
проростуть щедрою нивою людської гідності.

Низький уклін і найкращі побажання від 
дітей та батьків 4-Б класу. 

Є професія у світі – серце 
віддавати дітям!

ПРО ВЧИТЕЛЯ МОЄ НАЙКРАЩЕ СЛОВО

ПОКЛИК ДУШІ


