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Привіт! Це перше видання нашої шкільної газети «Шкільна веселка». Газета
має таку назву, бо символізує нас - учнів Бугаївського НВК. Ми всі дуже різні,
як кольори веселки. А ще ми веселі (навіть занадто). Учні нашої школи
можуть ховати портфелі інших учнів або, наприклад, у нас масово зникають
щоденники. Головне те, що щоденники хлопців знаходять у туалеті дівчат, а
щоденники дівчат - у хлопчачому туалеті. Одним словом – приколісти.
А ще нам хочеться сказати про тих, хто буде працювати в редакції нашої
газети. Це учні 7-8 класів:
Снісаренко Людмила- головний редактор газети,
Гюнашян Карина- замісник головного редактору газети,
Широкорад Максим, Ровчак Родіон - дизайнери газети,
Сапальова Єлизавета, Пільгуй Карина, Скринник Карина – кореспонденти,
Чередниченко Роман, Головенко Альона - фотокореспонденти.
І ми, редактори Снісаренко Людмила та Гюнашян Карина, надіємося, що
наша газета вам сподобається.
Редакція

Нашій школі – 100!
Думки про ювілярку
В зв’язку з ювілеєм школи, ми б хотіли задати вам, шановні читачі, питання: «Що перше вам
спадає на думку, коли чуєте слова «Бугаївська школа»? Ось відповіді на наше запитання.
«В Бугаївській школі найкращий учительський колектив, найкращі дівчата, найкрутіші
хлопці». (Соловйов Віталій, 11 клас).
«Школа – це учні, які добре навчаються і вони досить виховані». (Фісенко Оля, 10 клас) .
«Це чудова школа, в якій проводять гарні уроки». (Давиденко Олена, 5 клас.)
«Школа нагадує мені мою маму. Школа-наш рідний дім. В ній є веселі уроки». (Ровчак
Мілана, 4 клас) .
«Це моя рідна школа. В ній навчались мої батьки. Я її дуже люблю». (Роганський Роман,
1клас).
«Це моя рідна школа». Учитель фізичної культури Теницький Костянтин Володимирович.
«Це мій другий дім». Хиленко Людмила Василівна, вчитель української мови та літератури.
«Вона найкраща по області й Ізюмському району». Турко Олена Олександрівна, кухар
шкільної їдальні.
«Це найкраща рідна школа, в яку я ходила». Хиленко Галина Володимирівна, кухар шкільної
їдальні.
«Асоціюється з рідною домівкою». Сапальова Анна Вікторівна, техпрацівниця школи.
«Моя друга домівка. Більшу частину життя провела у школі – 10 років навчалася, 19 років у
ній працюю». Заспенко Юлія, техпрацівниця школи.
«Це мій другий дім». Турко Віктор Валерійович, робітник школи.
«Я згадую свій рідний 6 клас, своїх учителів, які нас наполегливо вчили. Рідна школа – це для
мене рідний дім. Зараз для мене школа – мої учні, яких я дуже люблю». Воєца Марія
Миколаївна, практичний психолог.
«В школі вчилася багато років і зараз працюю в ній. Про школу в мене теплі спогади. Часто
згадую свого класного керівника Людмилу Олександрівну і ставлю в приклад усім учням».
Завгосп школи Кривоніс Оксана Юріївна.
«Мені згадується теплий колектив, чудові діти, одна велика родина з багатими традиціями. Я
прожив 11 років, будучи учнем своєї рідної школи». Лещенко Олександр Вікторович, вчитель
трудового навчання.
Сапальова Єлизавета, Пільгуй Карина, Скринник Карина

Цар Мороз і два холопа

8 клас. Всі вчителі знають, що ми розумні та здібні, але такі ліниві. Це заважає нам добре
вчитись.
От і на прибиранні території ми добре-добре повеселилися. Тільки-но Костянтин
Володимирович відвернувся, як хлопці почали обкидати нас, дівчат, листям і надягати мішки на
голови. Ми професіонали! Як вчитель повернувся, всі негайно почали демонструвати трудовий
ентузіазм.
А головною подією стало те, як наші хлопці, Тарас і Родіон, носили царя Мороза на
граблях, куди той забажає. Тож не проходимо мимо, кланяємося в ноги царю!
Снісаренко Людмила
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