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І знову дзвінок нас 

покличе на урок… 
1 ВЕРЕСНЯ – День знань – 

особливе свято! Голосно 

звучить урочиста музика, 

звідусіль лунають теплі 

поздоровлення i кожне 

людське серце відгукується 

на заклик першого 

дзвінка… 

(Детальніше на ст. 2) 

Моєму 

дорогоцінному… 
Хто такий учитель? 

Людина, яка дає конкретні 

знання, чи людина, яка 

взяла на себе величезне 

завдання – виховувати 

людей? До Дня учителя ми 

вирішили трішки 

розставити крапки над «І» 

(Деталі на ст. 3) 

В ім’я святого 

маніфесту! 
Сучасна молодь нічим не 

цікавиться: міф чи правда? 

Усе частіше ми чуємо від 

старших, що представники 

нової генерації нічого не 

читають, не мають серйозних 

захоплень і не займаються 

саморозвитком. Спробуємо 

з’ясувати… 

(Детальніше на ст. 5) 

Кітч ХХІ 

сторіччя: селфі 
Усім відомо, що селфі – це 

фотографування самого себе 

на фотик чи телефон. А чи 

знаєте ви, як воно стало 

трендовим? 

(Детальніше на ст. 6) 

Мода, учнівські 

вірші, меми, 

астрологічний 

прогноз – це та 

безліч іншого 

читайте на 

сторінках 

«Рукопису»! 

Селфіфан чи 

реаліст? 
Команда науковців 

Університету Брігама Янга 

в американському штаті 

Юта визначила, що існує 4 

типи користувачів 

соцмережі Facebook. 

(Деталі на ст. 7) 
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І знову дзвінок нас покличе на урок… 
1 ВЕРЕСНЯ – День знань – особливе свято! Завжди яскраве, насичене емоційністю 

та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають 

теплі поздоровлення i кожне людське серце відгукується на заклик першого дзвінка… 

У цей день усі навчальні заклади привітно відкривають двері для своїх вихованців та їх 

батьків, запрошуючи, немов заманюючи, на 

свято. Воно ввібрало в себе безліч клопотів: 

учні переживають через завершення літа й 

початок «гризіння граніту науки», вчителі за 

своїх школярів, за календарне планування, за 

креативне проведення своїх уроків, а батьки: 

чи все придбали до школи: книжки, зошити, 

ручки, валеріану, ремінь…   

Традиційними символами Дня знань, які 

передаються вже поколіннями, стали: гори 

квітів для педагогів, пишні банти першачків, 

гучний звук шкільного дзвінка… ЗОШ №1 на 

чолі з Собчук Наталією Миколаївною радо 

зустріли сповнених сил учнів та прийняли у 

дружню шкільну родину понад сотню першокласників. Зі словами привітань та побажань 

виступили також гості свята народний депутат Сорока Дмитро, представник фонду 

«Зміцнення громад» Бєльдіна Олена, представник управління освіти Стасюк Наталія. 

А чи знаєте ви, що це свято має глибоке коріння? З ХV ст. новий рік в Україні починався 

1-го вересня. Оскільки всі школи на той час були церковними, тому за парти школярі сідали 

саме з церковного нового року. З іншого боку, найважливіші сільськогосподарські роботи 

закінчувалися з приходом календарної осені, тому батьки відпускали дітей на навчання без 

особливої «шкоди» для сім’ї. 

До речі, в Іспанії початок нового навчального року досі залежить від строків збирання 

врожаю, і в кожній провінції ця дата своя. В 

інших країнах не існує єдиної для всіх дати. 

Наприклад, у Німеччині та Франції 

навчальний рік починається в період із 

серпня до кінця вересня, в Італії – 1 жовтня, в 

Японії – 1 квітня, в Грузії – 20 вересня. В 

Австралії, на протилежному боці земної кулі, 

починають вчитися в лютому, тобто, за їхнім 

календарем, – у кінці літа. 

Відчуття, які виникають 1-го вересня, 

неможливо порівняти ні з якими іншими з 

нашого дитинства. День знань – це завжди 

яскраве полотно вражень, нові переживання, 

надії та несподівані зустрічі. Перший 

дзвоник і початок нового навчального року – це свято вчителів та учнів, батьків, гостей, 

друзів, тому в якомусь сенсі неймовірним чином воно об’єднує 3-4 покоління людей. Свято 

промайнуло швидко, а вражень – бездонний океан! Вітаємо всіх з початком весняно-

польових робіт,  а якщо серйозно, то з початком підйому сходинками знань й бажаємо 

неймовірних звершень та найвищих перемог! 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 
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Моєму дорогоцінному… 
Хто такий учитель? Людина, яка дає конкретні знання, чи людина, яка взяла на 

себе величезне завдання – виховувати людей? До Дня учителя ми вирішили трішки 

розставити крапки над «І» 

Багато хто знає, що учні не люблять, щоб їх виховували. Учителів, які «насильно» цим 

займаються, вони не люблять. Виходить, урокодавач? Але 

й у чистому вигляді урокодавачів діти також не поважають. 

«Не лізе до тебе в душу. Навчає. Навчає добре. Що іще 

треба?!» Так відповідають вони. 

Але хіба це все??? 

Учитель – це лікар, зцілитель дитячих душ. Учитель – 

це екстрасенс. Він має вміти заворожувати своєю мовою, 

переконувати всіма своїми діями, захоплювати, підкоряти 

слухачів. Бо учні в нас першочергово, як і раніше, слухачі, 

поціновувачі слова вчительського... 

Учитель – це священнослужитель, бо він вселяє віру в 

життя, в торжество людського добра і милосердя, віру в 

неповторність і особливе призначення кожної людини. 

Учитель – це дослідник. Він постійно експериментує, 

аналізує, вносить правки у свою діяльність. 

Учитель – це філософ, що намагається зрозуміти сенс 

життя і розмірковує над її таємницями. 

Учитель – артист? Ні! Хіба ж він грає роль учителя? Ні, 

це його життя...Скоріш за все, учитель – режисер! 

Причому, надзвичайно тонкої та філігранної душі. 

Учитель – керівник, керівник найвищого рангу – 

генератор ідей, прогнозист, плановик, організатор. 

Учитель – інтелігент! Він носій мудрості людської. 

Учитель – це інтелектуал, людина, яка володіє ґрунтовними знаннями не лише в галузі 

свого предмета. 

Учитель – це чорнороб, який не соромиться 

виконувати з дітьми будь-яку роботу – фарбувати, 

ремонтувати, лагодити... 

Учитель – це людина (!), зі своїми слабкостями, 

дивацтвами, стражданнями... 

Як би хотілося, щоб суспільство нарешті зрозуміло, 

що в будь-які часи, особливо сьогодні, учитель – це 

особистість, з допомогою якого підлітки формують свої 

життєві позиції, принципи. 

Учитель – це і батько, і мати для багатьох. Нехай не щомиті, а в одну секунду, лише один 

раз під час нетривалої бесіди, він зможе дати те, що шукає маленька підростаюча людина... 

Учитель – це образ, створений століттями й навіки! 

Учитель – це Майстер. Майстер слова, Майстер звуку. Майстер думки, Майстер емоцій і 

настроїв. Майстер створення – констатації знань... 

Саме такими є наші вчителі. Ви наша опора, наші мрії та сподівання, осердя знань й 

джерело теплого слова. Ви ті, хто не просто навчає, а ті, в кого хочеться навчитись… 

Зі святом, шановні наші просвітники! 

Урсу Тетяна, 10 клас 
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Школа і мода: антагоністи? 
У сучасному світі ми звикли одягатися модно і зручно, доки не 

настає час йти до школи, де всі учні повинні дотримуватись 

офіційно-ділового стилю, згідно до 

статуту. Насправді ж, збираючись до 

школи після безсонної ночі, проведеної за 

уроками (а можливо й за комп’ютером), 

ми одягаємо перше, що бачимо і летимо до 

храму наук.  

Перед багатьма учнями, особливо 

дівчатами, постає проблема: а як же ж 

одягатися стильно й оригінально, при 

цьому дотримуючись шкільних 

уставів? 

По-перше, не розчаровуватись, 

адже біля витоків жіночого 

класичного стилю стояла аж сама Коко 

Шанель! Нею були введені в моду 

брючні костюми, прямі спідниці 

нижче коліна, в комплекті з блузками 

або жакетами. У якості більш жіночного 

елемента класичного стилю Коко створила 

свою знамениту маленьку чорну сукню, 

доречну в будь-якому випадку і на будь-якій дівчині.  

Обираючи шкільну форму, потрібно звернути увагу на її зручність, 

адже «жити» вам у ній довгих 9 місяців. Особисто я керуюсь 

правилом: «Що занадто, то не здраво». Тобто не потрібно 

обирати епатажні фасони та кольори, навіть якщо ви вважаєте 

це найгарнішою формою, бо мені здається, що наша дирекція 

трішечки іншої думки.  

Врешті-решт, є безліч сайтів та додатків, які можуть 

проаналізувати ваш зовнішній вигляд на «пригодність» та 

допомогти підібрати правильну, а головне ту, яка вам 

подобатиметься, форму. 

Мартинюк Римма, 10 клас 

 

У боротьбі за право на слово… 
В усі віки, з часу «винайдення» – а це 1609 р.,–  газета була то засобом впливу на маси 

(Рішельє, Фуке), то сховищем пліток, то каталогом (через велику кількість реклами), але вона 

завжди існувала як джерело інформації. Нарешті цивілізація дійшла й до нас: в ЗОШ №1 

з’явилося своє періодичне видання – школярське дітище «Рукопис». Яскравим свідченням 

цього є те, що ви вже зараз це читаєте. 

«Рукопис» існує не лише задля повідомлення й аналізу подій у школі, а й для 

саморозвитку, розширення власних горизонтів, самоствердження і становлення себе як 

особистості. Ну, і куди ж сучасному школяреві без жартів?! Читайте нас, а ми робитимемо 

усе, щоб ви хотіли нас «почути»!  

Блащук Софія, 7-Б клас 
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В ім’я святого маніфесту! 
Сучасна молодь нічим не цікавиться: міф чи правда? 

Усе частіше ми чуємо від старших, що представники нової генерації – так званого 

«покоління ЯЯЯ» – нічого не читають, не мають серйозних захоплень і не займаються 

саморозвитком. Спробуємо з’ясувати, чи справді теперішні учні такі ледарі й гедоністи, бо 

ми не могли оминути такі закиди! 

«Покоління ЯЯЯ» (MeMeMe, millennials) – люди, які 

народилися у 1980-2005 роках. Іноді цю генерацію ще називають 

«поколінням Пітера Пена». Вважається, що її представники 

схильні відтягувати перехід у доросле життя на довший термін, ніж 

їхні однолітки в попередніх поколіннях. А ще такі люди прагнуть 

довше залишатися в батьківській хаті. 

Згідно з нещодавніми дослідженнями британського психіатра 

Девіда Еберхарда, «покоління ЯЯЯ» – це перша генерація, що не 

бунтувала. Багато хто бачить у цьому пасивність, але, з іншого 

боку, у них не було мотиву. Просто батьки не забували щодня 

повторювати дітям цього покоління, що люблять їх більше за все, 

що вони найкрасивіші і найрозумніші. 

Так, через це ж ставлення вони стали дуже впевненими в собі. 

Але чи погано це, коли людина вірить у себе?  

Сучасний підліток більше не вважає, що «предки нічого не розуміють». Річ у тім, що 

батьки більшості тінейджерів активні в соціальних мережах, вони ширять і лайкають із 

дітьми усілякі жарти та фотографії. Вони слухають ту ж музику і намагаються стежити за 

сучасним ритмом життя. Більше немає такої прірви між батьками і дітьми, як раніше. Не 

останню роль у цьому відіграла поява Інтернету. 

Популярним є міф, що «покоління ЯЯЯ» не вміє чекати, а хоче багато грошей одразу і ні 

за що. Але є один нюанс: «ЯЯЯ» не хворіють грошима, запевняють соціологи. Їм достатньо 

отримати швидку реакцію на зроблену роботу, щоб бути мотивованим на наступний крок. 

Молоде покоління дійсно виросло. 

Часто представників «покоління MeMeMe» 

звинувачують у тому, що вони ледачі, неактивні, 

бояться відповідальності. Але ця генерація 

відрізняється від інших іще тим, що на перший план 

ставить не гроші, а власний комфорт і задоволення 

естетичних і внутрішніх потреб. 

Найголовнішим і найглобальнішим 

звинуваченням від представників інших генерацій є 

те, що «ЯЯЯ» не розвиваються та нічим не 

цікавляться. Аргумент на противагу: зовсім нещодавно в житті людства з’явилася абсолютно 

нова сила – Інтернет. Він радикально змінив характер набуття знань і роботи з реальністю. 

Пам’яттю тих, хто отримав доступ до мережі майже від народження, фактично став Google. 

 І тепер те, що робилось за тиждень-місяць, ми можемо зробити в декілька кліків мишею. 

Наші захоплення нерозривно пов’язані із сучасним станом розвитку науково-технічного 

прогресу, це наше звичне середовище. 

На сторінках цієї газети ми щомісяця доводитимемо, що не лише ЧИМОСЬ цікавимось,  

а наше коло вподобань полівекторне, просто зазнало абґрейду часом! 

Тарасюк Олександр, 11 клас 
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Кітч ХХІ сторіччя: селфі 
Усім відомо, що селфі – це фотографування самого себе на фотик чи телефон. А чи знаєте 

ви, як воно стало трендовим? Існує багато цікавих фактів, ось деякі з них. 

Офіційно селфі було «винайдене» ще в 1900 р. завдяки популярній нині компанії 

KODAK. Метод, який був запропонований, базувався на фотографуванні власного 

відображення в дзеркалі. Нерухомість камери забезпечувалась штативом; дивлячись у 

видошукач, фотограф кадрував майбутній знімок. 

І ніхто не звернув би уваги на цей факт (ну, 

сфотографувався так, то й що?), якби не така 

популярність селфі, справжній бум якої спричинила 

мавпа. Так-так, мавпа! 

В Індонезії в 2011 р. дослідник Девід Слейтер 

подорожував джунглями Сулавесі, робив ряд 

фотографій, коли раптом мавпа відібрала у нього 

фотоапарат. Натискаючи на будь-які кнопки, вона 

зуміла зробити ряд фотографій, серед яких були фото 

її обличчя. Такий цікавий факт швидко облетів 

Інтернет, а пізніше вже люди самі почали викладати селфі до соціальних мереж. 

У теперішній час селфі – одне з найпоширеніших явищ суспільства. На що люди тільки 

не готові заради вдалої крутої фотки. Навіть ризикнути власним життям: селфі на дахах 

будинків, на верхівках поїздів (а там височезна напруга!!!), вишках… Один невдалий рух і 

все, finita la commedia. Пам’ятаймо: мода модою, вона явище мінливе, а життя безцінне! 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 

УВАГА! УВАГА! УВАГА! 
Редакція газети «Рукопис» оголошує конкурс на найкращу статтю серед школярів 

ЗОШ №1. Темою статті має бути щось із зацікавлень сучасних учнів, наприклад, настільні 

ігри, футбол, малярство, тощо. Обсяг роботи – половина аркуша А4 12-им шрифтом.  

Роботу необхідно здати до 18 жовтня 2017 р. в кабінет педагога-організатора, 

обов’язково вказуючи авторство (хто написав) і з якого класу. 

Автор найкращої статті буде нагороджений публікацією в газеті, можливістю стати 

учасником нашої дружньої видавничої сім’ї та солоденьким смаколиком.  
Головний редактор, Гуля Олена 

Дошка мемів 
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Селфіфан чи реаліст? 
Команда науковців Університету Брігама Янга в американському штаті Юта 

визначила, що існує 4 типи користувачів соцмережі Facebook. 

Учені проаналізували профілі 2 мільярдів користувачів та запропоновані їм анкети, у яких 

потрібно було оцінити 48 тверджень. 

В результаті дослідникам вдалося поєднати усіх учасників опитування у 4 категорії: 

реалісти, лідери думок, селфіфани й спостерігачі. 

Реалісти сприймають Facebook як спосіб продовжити стосунки, які у них є у реальному 

житті із людьми, котрих вони знають особисто та постійно спілкуються. 

Лідери думок рідко пишуть про себе, натомість жодна резонансна подія не обходиться 

без їхнього коментаря. Вони завжди намагаються пояснити, що насправді відбулося, 

визначають #зрадою чи #перемогою стала та чи інша подія. Профіль у Facebook для них – 

спосіб висловитися, а не підтримувати контакти із родичами й друзями. 

Селфіфани постійно викладають свої фото й відео, щоб зібрати якомога більше лайків. 

Вони переконані, що чим більше лайків стоїть під їхніми постами, тим більше їх люблять 

віртуальні друзі, розуміють та поділяють їхні думки. 

Спостерігачі на Facebook більше орієнтовані на те, щоб підглядати за життям інших. На 

аватарці у них напевне ведмедик із квіточкою або кінь, який перестрибує через прірву. Їм 

набагато цікавіше заходити на сторінки друзів і дивитися, чи не одружилися вони, наприклад, 

хто куди переїхав та на якій посаді тепер працює. 

А хто з них ти? 

Мельник Вероніка, 7-Б клас 
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Шепетівка 

Вже вересень в місті, 

Жовтіють дерева 

І парк відпочинку стоїть в самоті. 

Моя Шепетівка немов засинає, 

Й чекає весни й неба блакить. 

Люблю своє місто 

Й зимою, й весною 

Коли цвітуть квіти, буяють сади. 

Люблю тебе дуже, моя Шепетівко,  

І в серці моєму ти будеш завжди! 

Данькевич Олександра, 4-А клас 

 

*** 

Прилетить лелека ранньої весни. 

У своє гніздечко, бо сумує птах… 

За річками, за горами, 

Де цвіте калина, шелестить шипшина 

І гудуть ліси. 

Так і я сумую 

За своїм містечком 

Рідної землі. 

Скрипальова Аліна, 4-А клас 

Миле місто моє 

 

Миле місто – край широкий, 

Всі дороги знаю я. 

Як в садочок ми ходили, 

Промайнуло все життя. 

 

Старожил високий, сильний, 

Наш Островський все глядить. 

Щоб наш люд недобрий нині, 

Не украв твою блакить. 

 

Як чужинець приїзжає,  

Його радо зустрічає. 

Неповторний в Україні, 

Наш вокзал, такий єдиний. 

 

Моє місто – ти найкраще,  

Ти дало мені життя. 

У боргу перед тобою, 

До кінця свого життя. 

 

Щур Богдан, 10 клас 
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Астрологічний прогноз на жовтень 

Овен 

Овни-такі вперті барани!  У жовтні, ви, з легкістю зможете 

заробити собі декілька рогів з хімії/фізики/історії. Тому, 

видихайте свій пар, друзі, і гайда до нових звершень (тобто, 

закривати усі погані оціночки – хорошими), але не забудьте – 

спочатку як слід підготуйтесь, щоб потім ви знову не стояли 

навколішки перед вчителем і не благали вас пощадити. Нє-а, 

цього не буде. Зірки радять бути трішки економним і не брати 

штурмом шкільну їдальню. 

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: будьте жвавими та енергійними, не 

сумуйте, і  все буде добре. 

Тілець 

«Повільно, але вірно» – такий лозунг у тельців на цей місяць. 

У жовтні ви будете надто спокійними та сконцентруєте всю 

свою увагу на навчанні. Це надзвичааааайно сподобається 

вчителям і ви станете їхніми улюбленцями! (Шкода, що це 

тільки на місяць, і не факт що взагалі буде ) 

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: їжте більше солодощів, адже голова 

від уроків точно піде обертом. 

Близнюки 

«По обидві сторони фронту» – вислів, котрий характеризує 

близнюків цього місяця. Ваша «уважність» (якщо це можна так 

назвати) допоможе вам, не лише слухати вчителя (ніби ви то 

дійсно робите ) а й сусіда, котрий розповідає про смачні 

булочки зі шкільної їдальні. Та не забувайте, що не варто 

«забивати» на навчання. Гадаю, що звання «метеорит школи № 

1» буде присвоєне саме Вам.  

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: не робіть поспішних та не 

правильних висновків. 

                                               Рак 

Вас, ніби магнітом тягне «осідлати» стілець за першою 

партою, але зірки будуть незадоволені вашою поведінкою, тому 

сміло тікайте на «камчатку». Перед кабінетом географії також 

вам не варто з’являтись, бо очікується «всесвітній потоп» з 

ваших сліз (коли дізнаєтесь, що ви йдете на олімпіаду). Та 

навіть і не думайте конфліктувати з однокласниками, адже хто 

не як вони допоможуть вам списати контрольну чи самостійну 

роботу?  

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: проводьте час з користю.  

Лев 

«Зіркою» у своєму класі будете саме ВИ. Хороші оціночки, 

повага серед вчителів, лідерство в класі, нові знайомства… 

Ууух і заздрощів буде у ваших ворогів.  Але, незабаром все це 

зникне, якщо будете прислуховуватись до порад своїх ворогів. 

Майте свою голову на плечах! (Або постарайтесь її хоча б 

втримати). Вам, не слід побоюватись «морського бою» від 

вчительки, адже вас вона точно не викличе до дошки. Спіть 

спокійно, але уроки вчіть! 

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: сон – найкращі ліки від втоми. 

Діви 

«Точність – ввічливість королів» – так вважаєте ви, 

упродовж цього місяця. Не бажаючи стати лідерами серед своїх 

однокласників, ви з легкістю стаєте ним (як???) . Одягайтеся, 

скромніше, суто в «діловий стиль» , адже якщо прийдете не так, 

готуйте щоденничок на зауваження від завуча (або одразу 

тікайте, здоровіші будете). 

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: пригоди та друзі – ось що підніме 

вам настрій. 

 

Терези 

Діти, народженні під цим знаком, люблять школу лише 

через можливість смачно попоїсти (чому б  і ні? ). Але, якщо 

насправді, то вони з легкістю набувають специфічні навички 

(наприклад: як втекти з сьомого уроку?) Під час 9 місяців тяжкої 

праці, ви встигаєте абсолютно усе (як вам то вдається?). Але 

пам’ятайте, кожний труд має свій результат. 

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: посмішка врятує вас. 

Скорпіон 

Брутальний Скорпіон раптом захоче відкусити своє отруйне 

жало і відчути себе метеликом, щоб пурхати над полями і 

луками. На якийсь час йому вдасться відчути легкість буття, але 

не варто захоплюватися – такою зміною можуть скористатися 

недоброзичливці. Отже, жало не варто втрачати, але можна 

притупити його гостроту.  

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: доброзичливість і благодушність 

запам’ятаються набагато міцніше, ніж постійна похмурість. 

Стрілець 

Жовтень – місяць влучних пострілів. Ви, як благородний 

лицар, самі йдете на двобій, захищаючи своїх побратимів. Зірки 

радять, більше звернути увагу на правопис, адже з цим 

виникнуть проблеми. Не забувайте посміхатись та дарувати 

людям чудові емоції. 

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: будьте обачними та остерігайтеся 

конфліктних ситуацій! 

Козеріг 

Ви надзвичайно наполегливі на всерозуміючі учні, шкода 

що не цього місяця. Ви будете робити  що завгодно, але не 

вчитись. Такий собі розбишака, що вміло й віртуозно порушує 

дисципліну на уроках. Не гарно так робити, беремося за голову 

друзі, і виправляєм це. 

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: не повторюйте чужі та свої помилки 

двічі. 

Водолій 

Сумний вираз обличчя – ось що буде завжди з вами у 

жовтні, адже ви так сильно любите відпочинок, що зовсім не 

хочете вчитись. Але цього разу ви здивуєте всіх своїми 

набутими навичками за літо та своєю винахідливістю, 

креативністю та цілеспрямованістю (гора з плеч класному 

керівнику ). 

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: «терпіння – сестра таланту». 

Риби 

«Потєряшки» – це риби в жовтні місяці. Через великий 

багаж ідей, ви губитесь, і не знаєте як те все скласти докупи. В 

цьому вам допоможуть заняття з психологом чи різноманітні 

види гуртків. Якщо б було звання « Гурман їдальні ЗОШ №1», 

не хвилюйтесь, воно було б саме вашим.  

ПОРАДА НА МІСЯЦЬ: логіка зайвою не буде. 

Кушпар Поліна, 8-Б клас 

Посміхнись 
*** 

У нашій школі був такий суворий завуч, що одного 

разу викликав до школи батьків фізрука й трудовика. 

Не англієць 

Моя вчителька англійської казала, що в мене жахлива 

вимова. Особливо бридкими були оті “га” і “шо”. 

*** 

В країні сьогодні день знань. Напевно, всі решта 364 – 

дні дурня.  
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