
Сценарій  зустрічі з випускниками з нагоди 50-річчя  Березнівської школи -інтернату 
«На крилах майбутнього і сьогодення»  

(Звучить мелодія «Вечір шкільних друзів») 
Ведучий. 
Яке сьогодні гарне свято, 
І радості всім не позичать, 
Стрічає ювілей -  рідна школа, 
Бо їй сьогодні – 50! 
Ведуча.  
: Є добрий звичай в Україні, 
                 В святковий день, в щасливий час 
                 Гостей вітати хлібом-сіллю, 
                 Бажати щастя, миру і добра. 
Вклоняємось вам, шановні гості, 
Даруєм хліб святий та сіль 
Від щирої душі людської, 
Від щедрої матінки-землі! 
Ведучий. Добрий день, дорогі вчителі, випускники різних поколінь !  Нашій рідній школі – 
50. Сьогодні вона гостинно відчиняє двері, запрошуючи випускників у рідні стіни на  
святкову  зустріч. Щиро вітаємо вас   . Аплодисменти ювілярвм!  
Радість нашої зустрічі прийшли розділити з нами шановні гості       :    
Запрошуємо їх до слова         
Вас вітає директор … Вручення нагород  
(Звучить мелодія «Вечір шкільних друзів») 
Ведуча. Забута мелодія дитинства. Для кожного вона звучить по різному. Для одних - вона 
весела та безтурботна, для інших - трепетна і ніжна. Але для всіх - рідна та неповторна і 
неодмінно пов'язана зі школою. Прислухайтесь, будь ласка, сьогодні до мелодії свого серця – 
своєї душі, ми надіємось воно навіє вам прекрасних спогадів вашого дитинства.  

Пісня «Вечір шкільних друзів» 
Ведучий. Прозвучала знайома шкільна мелодія, і велика щира радість ожила у цій святковій 
залі. А це означає лише одне - прийшов, той довгоочікуваний радісний час -  зустрічі 
шкільних друзв  і їх  наставників. 
Привітання  молодших школярів 
Ведучий . Адже саме в школі проводить свої найкращі роки життя людина. Гордиться наша 
школа своїми випускниками. Роки летять, але  ми пам’ятаємо  всіх своїх випускників. 
Дякуємо, що ви прийшли сьогодні, щоб зустрітися з шкільними друзями і вчителями! І знову 
в пам’яті спливають спогади давно минулих днів… 
Пропонуємо вашій увазі - Слайд-щоу « 50 випусків» 
На екрані висвітлюються фотографії ветеранів 
Ведуча. Вітаємо наших учителів. Низький уклін ветеранам педагогічної праці, які присутні 
на сьогоднішньому вечорі  Сіренко МиколіСтепановичу ,Міщенку  Віктору Сергійовичу,  
Рудик Тамарі Миколаївні, Дідух Лідії Пилипівні, Вибойчику Василю Федоровичу, Дудко 
Людмилі Павлівні, Лишканець Надії Іларіонівні, Величко Олені Петрівні, Семенович 
Олександрі Степанівні, Пастушок Марії Федорівні, Степанюк Марії Василівні, Базилевич 
Марії Василівні, Сенюк Лідії Михйлівні, Савчук Ганні Йосипівні, Дмитрук Людмилі 
Дмитрівні, Жданюк Марії Тихонівні, Корицькому Олександру Григоровичу, Дорош Людмилі 
Андріївні , Байрамовій Майї Грирорівні, Ількевич Галині Романівні,Трохимчук Олекссандрі 
Євгеніївні, Литвинко Євгенії Миколаївні. 
     Гарну пам’ять залишили  ви по собі. Нагороджуємо вас медалями  «Почесний педагог». 
Бурхливі оплески. 
 Багато випускників школи –інтернату обрали професію педагога і  в цьму не абияка  заслуга 
їхніх вчителів і вихователів які були для них взірцем. П’ятеро з них продовжують вашу 
справу  в стінах рідного закладу. 



 Ось як згадує свої шкільні роки Старовойт Петро Сергійович  - випускник 1974 року : 
Моїми вчителями –наставниками  були прекрасні педагоги від бога :Микола  Степанович С 
іренко,Анатолій Миколайович Світлицький,Анастасія Антонівна Серга,Віктор Сергійович  
Міщенко, Володимир Васильович Кузьма,Надія Іларіонівна Лишканець,Майя Григорівна 
Байрамова,Олена Петрівна Юрченко, Ірина Іванівна Тертишна, Василь Сидорович Сенюк, 
Овчаренко Олександра Степанівна , Анічина ОЛ, Крук Марія Василівна,Степанюк  Марія 
Василівна,  Кисіль  П.С,Токар Валентина  Миколаївна… Завдячую Марії Сергіївні Ярмолці, 
вчителю біології та Лідії Пилипівні Дідух, вчителю географії за те,що дали мені дорогу в 
життя та мій обраний майбутній фах – вчителя географії та біології. 9 років навчання в 
рідному інтернаті були оточені любов’ю та повагою моїх  вчителів та вихователів. Світлий 
спомин про ці роки назавжди в моєму серці. Світлицький  Анатолій Миколайович розкрив в 
мені музичні обдарування, успішно навчався в музичній школі і з великим задоволенням 
співав соло та в шкільному хорі.  Ірина Іванівна Тертишна заклала в мене мистецтво 
декламування, художнього читання, і це завжди вирізняло серед студенства та 
вчительства.Майя  григорівна Байрамова відвела мене в танцювальний гурток будинку 
піонерів і заняття в хореографічному гуртку стало в майбутньому мені другою професією 
хореографа. От вам і інтернат, де окрім навчання ми зростали, набували життєвого досвіду та 
практичних , різнобічних навиків. А ще в школі була кролеферма і ми вирощували кролів. За 
юннатівську роботу побував у Всеукраїнському таборі «Юний натураліст», що в м. Києві та 
в дитячому таборі «Молода гвардія» в м. Одесі. Ну ,як не дякувати вчителям та вихователям 
рідного інтернату, що сіяли розумне , добре , вічне… Всім низький уклін…Часто в спогадах 
шкільний парк, в якому відпочивали,територія в квітах,яку так бережно доглядала Анастасія 
Антонівна Серга, фонтанчик напроти шкільного корпусу і своїх однокласників, які 
розлетілися по світах. Особлива вдячність господарю,  директору Миколі Степановичу 
Сіренку, який все своє життя присвятив інтернату. 
В даний час петро Старовойт,завідувач науково-методичного центру виховної роботи 
Інституту післядипломної педагогічної освіти  Чернівецької області 
Шановні  ветерани! Прийміть в подарунок ,пісню.  
Ведучий. Та, на жаль, не змогли сьогодні прийти ті, хто вирушив у дорогу, з якої немає 
вороття, залишивши по собі тихий смуток непоправної втрати, світлі спогади у наших 
серцях. Вшануємо пам'ять про дорогих серцю людей хвилиною мовчання.(  На екрані 
прізвища.) 

Хвилина мовчання 
Ковтун Василь Григорович,Ковтун Олександра Данилівна,Серга Анастасія 
Антонівна,Кузьма Володимир Васильович,Світлицький Анатолій Михайлович,Ярмолка 
Марія Сергіївна,Левчук Галина Іванівна,Мауріна Паша Панасівна,Мазепа Катерина 
Хомівна,Тертишна Ірина Іванівна,Кравчук Володимир Степанович,Сенюк Василь 
Сидорович, Чайка Олена Федорівна ,Невідомий Є вген Павлович. ,Анічина О.Л., Токар 
Валентина Миколаївна ,Коваль Устина Денисівна, Воловодик Федір Іванивич, Бабак  
Д.М.. 
2011 Ведучий .Школа наша молодіє з кожним роком.Наповнюється творчим запалом 
молодих учителів. Тож хай щасливим буде ваш обраний шлях,хай вам добре у школі 
живеться, мелодії пісень озвуться у ваших серцях добрим спогадом про свої учнівські 
витівки і досягнення. Пам’ятайте,що кожен учитель має віддавати любов і вогонь сердець 
своїм вихованцям. 
(На екрані фотографія молодих вчителів) 
 Ведуча. Зі словами вдячносі звертаємося до вчителів нашої  школи, яким спокій тільки 
сниться.Вони постійно дослухаються до шкільного дзвінка ,навчаючи учнів добра, 
справедливості, життєвої мудрості, а молодих вчителів – педагогічного ремесла. 
Для  педагогів чиє свято ми відмічаємо  взавтра звучить пісня у виконанні випускниці  
 Ведучий .Шановні гості! Багата історія нашого закладу.Він пережив чотири етапи свого 
розвитку   :  дитячий будинок ( 1945-1962 рр.) , загальноосвітня школа-інтернат (1962-2002 



рр.) ,агротехнічний піцей –інтернат (2002-200-12), (2012 -НВК ЗОШ-інтернат 1-3 ступенів 
міжшкільний НВК Рівненської області Березнівського району .  
Пропонуємо вашій увазі слайд-шоу  - «Історія школи» 
 Ведуча. Особливу роль в  історії закладу  відіграла сім’я Ковтунів. Василь Григорович 
Ковтун   багато років працював директором дитячого будинку , що при ньому був 
реорганізований у школу -інтернат  .Це був справжній педагог і вихователь, талановитий 
організатор дитячого і педагогічного колективу .  Був нагороджений значком «Відмінник 
народної освіти « ,медаллю ім. А.С. Макаренка.  Його дружина  Олександра Данилівна була  
вихователем. 
 Ведучий  Його змінив на цьому посту Сіренко  Микола Степанович  34         роки  життя він 
віддав школі-інтернату  . Микола Степанович – педагог  за покликанням. Він зарекомендував 
себе вмілим організатором учнівського і педагогічного колективів. Під його керівництвом 
педколектив школи-інтернату досяг значних успіхів у навчально -виховній роботі, школа 
перетворилась у справжню творчу лабораторію і стала однією з передових шкіл області.За 
свою сумлінну працю він неодноразово нагороджувався урядовими нагородами.Йому цілком 
заслужено присвоєно звання Заслуженого працівника освіти України. Але найбільша 
нагородою для нього є любов і повага, яку він заслужив серед учнів і їх батьків, 
педагогічного колективу.Сьогодні він присутній у цій залі , привітаймо його оплесками. 
Запрошуємо Вас шановний Миколо Степановичу , до слова . 
 Для Вас, шановний Миколо Степановичу, звучить пісня на слова Т. Марцинюк ,яку вона 
присвятила Вам  музична обробка В. Шнайдера 
Ведуча.  Агротехнічний ліцей-інтернат  очолювали  Зейдюк Віталій Ничипорович, Олефір  
Микола Сергійович.     Під їх керівництвом учбовий заклад суттєво збагатив матеріально-
технічну базу, осучаснив будівлі і територію ,створено умови для професійного навчання та 
проживання вихованців району і області. 
Запрошуємо їх до слова 
Прийміть в подарунок танець «Квітка-душа» 
Ведуча. Рішенням районної ради            змінено назву  агротехнічний ліцей –інтернат на 
ЗОШ-інтернат 1-3 ступенів – міжшкільний  навчально-виробничий  комбінат Рівненської 
області Березнівського району  і його очолив молодий  енергійний директор Зайко Олег 
Володимирович. 
 Ведуча. Сьогодні хочеться зі  словами вдячності звернутись до Міщенка Віктора 
Сергійовича,незмінного завуча школи-інтернату. В якого лише два записи в трудовій книжці  
- призначений на роботу вчителем фізики і звільнений з посади завуча в звязку з виходом на 
пенсію. 
Ведучий . Як добре, що вам пощастило зустрітися! Давайте повернемося у ті незабутні роки 
юності,які залишаться в пам’яті ,як перше кохання,перші світанки,перші успіхи і невдачі . 
Тут ви відчуєте радість і смуток, станете мудрішими і добрішими. Як нова важлива сторінка 
життєвої повісті стане для вас ця  зустріч випускників, зустріч шкільних друзів. 
Звучить шкільний вальс .Виходять юнак і дівчина в шкільній формі.Кружляють у ритмі 
вальсу. 
Діалог 
 Нехай вас по світу розкидає доля, 
та пісня до болю знайомого поля 
завжди повертатиме з давніх доріг 
до рідного краю, на отчий поріг. 
Тут кожна стежина і кожне деревце 
лікують розранене зболене серце 
може там краще – в далекому краю: 
багатше, чистіше. Не була, не знаю 
Та мови такої, такого роздолля, 
такого зеленого щедрого поля 
І синіх річок, і безмежного неба 



Ніде не знайдеш. А більше й не треба. 
 Роки-кілометри відлічує доля 
На трасі життя, що у даль пролягла. 
Ви знову у рідній зібралися школі. 
Вона вам і храмом, і домом була. 
 І час, що спішить у прискоренні вічнім 
Секундами - кроками міряти дні, 
Опоєний вечора чаром магічним, 
Засне ненадовго у тиші на дні. 
Ведучий. Шановні випускники, ваші стежки - дороги злилися сьогодні в одну-єдину, яка вас 
повернула в дитячі, юнацькі роки, привівши до храму науки, до рідної школи,як лелек з 
вирію у рідне гніздо  
Пісня «Лелеки» у виконанні наталі Корольової 
Ведуча. Тут все, як колись: дзвінко щебече дітвора, заклопотані вчителі... 
Ведучий. Та ви вже не ті. За вами - дороги життя, такі різні і такі нелегкі... як посивіли ваші 
вчителі. Ніхто не в силах зупинити час. 
Ведуча. Та сьогодні забута мелодія дитинства поверне його назад, в ті найщасливіші роки, 
коли світ переливається кольорами веселки, пробуджуючи в кожному серці надії та 
сподівання. 
Ведучий. Ви скільки звідали, переболіли, 
Та школу вам ніколи не забуть, 
Бо в ній найкращі весни відшуміли, 
Бо звідси ви пішли у довгий путь. 

Пісня» Вчителько ,моя» 
Ведуча. Гадаємо, що ця забута мелодія сколихнула шкільні спогади наших 
найстарших, найповажніших гостей - випускників  дитячого будинку.  
 Сьогодні присутні  випускники   
Ведучий. Хоч залишивши школу , ви розійшлися різними дорогами, але всіх вас єднає одне – 
вогник  любові до всього близького і рідного: школи, , нашої рідної України. Сьогоднішня 
зустріч – це і мандрівка у світ дитинства і юності. Тож сьогодні почувайте себе дівчатками і 
хлоп’ятками, якими були 10 чи 50 років тому, коли бігали шкільними коридорами, 
жартували, сміялись. 
Ведуча. Дехто давніше, а дехто рік тому попрощався із своїм дитинством, друзями, школою. 
Можливо, радісним смутком того, що не повернеться, але довгожданою мрією щемить у 
вашій душі вогник зустрічі. Звичайно, ви зустрінетесь між собою, але ця зустріч особлива, 
тому що це – зустріч шкільних друзів. Адже всі ви випускники нашої дорогої і такої рідної 
школи. 
Ведучий. Відомий французький письменник Антуан де  Сент-Екзюпері говорив: «Всі ми 
родом з дитинства», а ми додамо – всі ми родом з  Березнівської школи-інтернату, яка  стоїть 
на березі мальовничої річки Случ. 
Ведуча. Школа… Скільки спогадів навіює вам це слово. Спогади про першу вчительку, про 
перший урок, перше кохання, перші кроки в самостійне життя. 

(Вірш «Вчителям») 
 
Життя наче потяг. 
Зупинка під назвою «Школа» 
А потім чекає на нас 
Невідомий маршрут 
Прощання щемке. 
І розчулені очі довкола 
Ми підемо далі, 
А ви залишаєтесь тут. 
І тихий перон 

Забуває про галас дитячий 
Шляхи, як стрічки, 
Що сплелися в дівочій косі. 
Нам простір відкрили… 
А серце сміється і плаче, 
Бо частку його 
Ми з собою забрали усі. 
Зустрінете інших, - 
Таких вже не буде ніколи: 



Ви душі ліпили 
І нам дарували знання 
Якими смішними 
Колись ми з’явились до школи! 
Якими прекрасними 
Йдемо із школи в життя! 
За роки шкільні 
Нам чимало вдалося пізнати: 
Кохання і дружбу, 
І радість, і відчаю тиск. 
Гадаємо ми, 

Що навчили ви нас відрізняти 
Де щедрість і вірність, 
А де тільки зовнішній блиск. 
Дороги в майбутнє… 
Колись і вони завертають. 
Відчиняться двері – 
Ми рідний побачимо клас. 
Тут нас зрозуміють, 
Розрадять і завжди чекають, 
Бо Вчителі ніколи не зможуть 
Забути про нас. 

Ведучий. Шановні випускники  60     років, час пролетів і змінив усе, що вас оточувало. По-
різному склалося життя кожного із вас. Ми знаємо, що ви, як ніхто, пізнали справжні 
цінності життя.Тож підніміться, будь ласка, на сцену, щоб поділитись з нами спогадами про 
своє минуле життєвою мудрістю. 
Ведуча. 1.  Як змінилася наша школа із тих пір, як ви покинули її стіни? 
2. Кого з вчителів ви пам”ятаєте ї чим саме вони вам запам” яталися? 
3. Про кого із своїх однокласників вам би найбільше хотілось розповісти? 
4.Чи запам’ятали ви свою першу вчительку? Як її звали? 
5.Ваш улюблений предмет. 
6.О котрій годині розпочиналися уроки? 
7. Ким ви хотіли стати і ким стали? Чи збулись ваші мрії? 
8. Можливо маєте якість побажання своїм друзям, випускникам, вчителям? 
Ведучий. Дякуємо вам за цікаву розповідь 
Ведуча. На світі безліч тягнеться доріг 
Одні - як мудрість, інші - в терен-цвіті. 
А поміж них крізь промені проліг 
До школи шлях, що найкоротший в світі. 
Відбились там і ваші десь сліди, 
Десь там найкращі весни відшуміли, 
На скронях сніг густий вже сивини, 
А ви йдете, йдете туди несміло. 
Йдете, бо ваші там любов і біль, 
Солодких мрій і спогадів причали. 
О, як це добре, що шляхи до шкіл 
Забудь-травою не позаростали. 
Пісня «Рідний  к рай» у виконанні випускниці 2012 року Оксани Зубик 
Ведучий. Хвилююча мелодія пригадала випускникам 7 0 -   років їх щасливі, романтичні 
шкільні роки. Ми багато про вас знаємо. 
Ведуча. Ви  завжди відрізнялись згуртованістю, ініціативністю. Саме ви були активними 
учасниками худ. самодіяльності, стояли біля витоків КВК, були попереду у навчанні і праці. 
І все це під керівництвом мудрих вихователів: Ведучий. Шановні випускники запрошуємо 
вас на сцену. Подільться з намисвоїми шкільними спогадами. У ваших розповідях ми б 
хотіли почути відповідь на такі запитання: 
1. Який епізод з вашого шкільного життя вам найбільше запам’ятався? 
2. Про кого із своїх однокласників вам би найбільше хотілось розповісти? 
3. Чи запам’ятали ви свою першу вчительку? Як її звали? 
4. Ким ви хотіли стати і ким стали? Чи збулись ваші мрії? 
6. В які азартні ігри ви грали на перервах? 
7. Можливо маєте якість побажання своїм друзям, випускникам, вчителям? 
Ведуча. Ваші спогади викликали глибокі і теплі почуття. Ми щиро дякуємо вам. Просимо 
зайняти свої місця. Оплески. 
Ведуча. І для вас шановні гості наше музичне вітання. 



Пісня «Рідна школо» у виконують учениці 7-го класу Лія Крот і Оксана Ковтун. 
Ведучий. Роки пролітають, як мить, блискавично. 
Здається, недавно плив лебедем вальс. 
І дзвоник останій лунав символічно, 
Тривожним прощанням освячував вас 

Хлопчик і дівчинка проходять круг по сцені  з дзвоником  
Ведуча. Забута мелодія шкільного дзвоника викликає на урок випускників 80-х років.  
Запрошуємо вас! 

(виходять випускники) 
Ведучий. Цей урок особливий: ми будемо використовувати новітні інтерактивні технології, а 
це означає - активний діалог. Відповідайте без підготовки, щиро і відверто. 
Ведуча. - Скільки учнів у вас було в першому класі? 
- Хто був неформальним лідером у вашому класі? 
- У кого ви б хотіли попросити вибачення і за що? 
- Чи користувалися ви шпаргалками і коли? 
- Ваше перше шкільне кохання. Чи вплинуло воно на подальше ваше життя? 
- Найкумедніша історія вашого шкільного життя. 
- Який вірш із шкільної програми ви пам’ятаєте? 
Ведучий. Отже, молодці всім вам «5», а по сучасних стандартах оцінювання «12 балів». 
Дякуємо вам. Проводжаємо оплесками ювілярів. 
Ведуча. Це музичне вітання для вас. 
______________________________________________________ 
Ведуча. То нічого, що юність від вас 
У минуле іде крок за кроком 
Хай життя ваше стане уроком 
Кожен прожитий день, наче клас. 
Ведучий. Вже не буде канікул у вас 
Ваші діти вже сіли за парти 
Зважте, друзі, ви чогось варті, 
Поки юності вогник не згас. 
(Звучить мелодія вальсу) 
Ведуча. Випускники 90-х років  під цю забуту мелодію на своєму випускному вечорі 
танцювали шкільний вальс молоді, завзяті, енергійні і трішки сумні, через прощання з 
рідною школою. 
Ведуча. Випускники 90-х  запрошуємо вас до спогадів 
(виходять випускники) 
Ведучий. - Якою ви уявляли школу майбутнього, школу ІІІ тисячоліття? 
Ведуча.  
- Чим сьогоднішні випускники відрізняються від вас у випускному класі? 
- Чи списували ви домашні завдання? У кого? 
- Які цікаві спогади у вас виникають, коли ви зустрічаєте своїх однокласників? 
- Як проходили ваші шкільні вечори? 
- Хто ваш улюблений вчитель? 
Ведуча. Ми думаємо, що ця забута мелодія допомогла вам ще глибше зануритись у шкільні 
спогади. 
- Скажіть, як часто ви згадуєте шкільні роки? Що саме? 
Ведучий. Дякуємо вам за прекрасні хвилини спілкування і прийміть у дарунок пісню 
 ________________________________________ 
Ведуча. Юність... Це справді найкраща пора життя людини і проходить вона в школі. Юність 
захоплює дружбою, мріями, першим коханням. Але... 
Все має свій початок і кінець . Закінчується і шкільна юність . 
Ведучий. Гадаю, що ця мелодія повернула на шкільний поріг випускників 2002 -2012  років . 
Ведуча.  Їхні спогади ще зовсім свіжі, як і свіжими є спогади учителів про цих випускників. 



Ведучий. Скільки б не пройшло років, а учні для своїх вчителів назавжди залишаються 
юними, допитливими, довірливими, сповненими мрій і сподівань дітьми 
Ведуча. То ж запрошуємо  вас на сцену. 
Ведучий. Поділіться будь-ласка своїми спогадами: 
- хто вам найбільше дошкуляв у класі? 
- а чи пам'ятаєте ви останнього старосту свого класу 
- Як реагували батьки, коли ви приносили додому двійку? 
- Що ви робили на перервах? 
- Чи списували на уроках? Якщо «так», яким чином? 
- Коли ви спізнювалися на уроки, що говорили, заходячи до класу? 
- чим запам'ятався випуск 
- які пісні були популярні у вас? Заспівайте нам найпопулярнішу. 
- Ваші побажання випускникам 2013 року. 
.Ведучий. Ви відмінно справились з завданням і це не дивно - ви ж випускники нашої школи. 
Ведуча. 
Все так просто не проходить 
В серці струночка бринить. 
Ювілейне свято- спогад 
Внашім серці буде жить  
Ведучий.  
Ми тепло зустрілись з вами, 
І ще зустрінемось не раз, 
Хай буде свято в рідній школі 
Як добра пам’ятка для вас. 
Ведучий . 
Хай радісні й довгі пливуть у вас роки, 
Життя нехай краще від року й до року, 
Наснага у серці хай квітне, 
Поки ювілей не настане столітній! 
 
Ми проаналізували  анкети ,які ви заповнили на початку зустрічі і хочемо нагородити вас  
медалями переможців у таких номінаціях: 
«Найоригінальніша професія»» 
«Найвіддаленіший випускник» 
«Найстарший учасник зустрічі» 
«Найтитулованіший випускник» 
» Інтелектуал зустрічі» 
«Найбагатодітніша родина» 
«Найавторитетніший вчитель» 
Аплодисменти переможцям. 
.Ведуча.  Наше свято підходить до кінця. Ми щиро дякуємо всім, хто прийшов та знайшов 
час приїхати для того, щоб розділити з нами цю радість. Ми раді були зустрічі з вами. 
Дякуємо за те, що допомогли нам перегорнути  цю урочисту сторінку життя нашої школи. 
Ведучий: Ми наймолодшіе покоління педагогів нашого закладу, ми любимо свій заклад і 
всіх дітей, які навчаються в ньому, шануємо традиції і будемо примножувати його славу. 
Ведуча.  Ми хочемо від щирого серця, від усієї душі побажати вам доброго здоров’я,  щастя, 
успіхів, веселих зустрічей з колишніми однокласниками. Пам’ятайте! Ви завжди бажані гості 
в нашій школі. До нових зустрічей. 
Завершує наше свято пісня  у виконанні випускниці 2012 року  Тетяни Свиридюк «Сто 
відсотків щастя» 

 

 


