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Поки ми печиво їли, Сім класів подолали!

1-Вересня! Новий класний керівник і нові вчителі! Нові учні!
«Любов - мудрий винахід природи: той, хто любить, з легкістю робить те, що повинен» Вільгельм Швебель

Цього року нам Бог зробив неочікуваний подарунок – подарував нового
класного керівника – Катерину Михайлівну Вістратенко!!! Всі дуже зраділи цій
новині! Наше серце, наповнене любов’ю до вже рідного вчителя української мови та літератури, а тепер і класного керівника, билося ще швидше від щастя! Ми
дуже любимо Катерину Михайлівну і її уроки!!! Вона красиво говорить українською мовою! Ми обіцяємо допомагати, виконувати всі обов’язки учнів і йти до
перемог!!!

ригінальні
еспектабельні
нергійні
птимістичні

Анастасія Моцак
1 вересня було насиченим щодо
змін у цьому навчальному році!
Спочатку погана звістка, що Олена
Вікторівна Єрмоліна перейшла
працювати в іншу школу, і ми втратили одразу класного керівника та
вчителя російської мови і літератури. Але від наступної приємної звістки я зрадів, що Катерина Михайлівна Вістратенко, яка подобається нам, як вчитель української
мови та літератури, відтепер і наш
новий класний керівник. Одже, в
цьому році у нас з’явилися нові
вчителі: вчитель фізики Ревенько
Олег Олексійович та вчитель російської мови і літератури Конькова Лариса Костянтинівна. Олег
Олексійович Ревенько позитивний,
і його уроки дуже цікаві. Фізику як
урок я полюбив.

Денис Немчин

Ранок першого вересня! Нажаль,
свято було скасоване через погодні умови. Але у нас був цікавий урок у святково прибраній
класній кімнаті. Ми дивилися
відео і спілкувалися за темою
«Ми-українці, ми – європейці».
За літо ми скучили один за одним, і хотілося кожного почути.
Наш клас поповнився новими
учнями: Востріковим Антоном і
Домброським Андрієм. Антон –
спортивний і серйозний, Андрій
– веселий і добрий! Ми так приємно спілкувалися з нашою новою шкільною родиною, що й не
хотілося розходитися!
Карина Коваль

Осінь постукала у двері. На
вулиці плаче дощ, а разом з
ним і 7 клас. Але не все так
погано, бо в нас нова вчителька -наша люба Катерина Михайлівна... Так як дощ
зіпсував лінійку, ми пішли у
клас на перший урок у цьому році. Тепер вже наш новий класний керівник (та вж
екохана вчителька) розповіла про євро союз, щоце
таке, і з чим це їдять... Потім ми, хлюпаючи по калюжам, з добрим настроєм
пішли додому.
Анастасія Болотіна

28-го вересня наша школа святкувала День вчителя. З самого ранку у школі
панувала чарівна атмосфера. Уся шкільна адміністрація одягнула найгарніші костюми, а діти не втрачали можливість отримати гарні оцінки. Також
для всіх учнів була приємна звістка про те, що уроків буде менше, ніж зазвичай. Актова зала, фанфари, початок свята. Наш клас виконав дуже
чуйну пісню ,,Озера доброти", а Віка Лубченко причарувала своїм танком.
Вчителям дуже сподобалось свято. Їм було дуже приємно чути слова подяки від своїх учнів. Сподіваюся, що у цей день кожен вчитель прийшов
додому з приємним відчуттям значності в житті кожної дитини.
Анастасія Болотіна
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