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Моя школа – найкраща! 

 

Чому саме моя школа найкраща? Ми живемо у невеликому селі, де кожен 

знає один одного. Школа це не виняток. Ми знайомі з іншими учнями, знаємо 

всіх учителів. Її можна назвати другою домівкою. У школі ми зустрічаємо 

друзів, однокласників. Саме школа дає нам право стати дорослою людиною. 

Моя школа не нова, вона була заснована у 1923 році на базі кількох, спочатку 

церковно-парафіяльних, а потім трудових шкіл. Пройшовши через роки голоду, 

війни, розрухи, школа зберегла традиції, дає міцні знання, гідно виховує 

підростаюче покоління. 

Це триповерхова світло-сіра будівля. На першому та другому поверсі 

розміщенні початкові та середні класи. Коридори школи надзвичайно просторі, 

на вікнах стоять квіти у вазонах, за якими наші учні старанно доглядають. У 

холі на другому поверсі стіни задекоровані паперовими фіолетовими квітами. 

Кожна класна кімната особлива по-своєму. Кімнати просторі, великі вікна, 

зручні парти, багато квітів. Загалом, ідеальне місце для здобуття знань. 

Директор школи подбав про комфорт учнів та вчителів, зробив усе, щоб 

учням було простіше навчатися, а вчителям подавати дітям даний матеріал, 

здобув для нашої школи багато потрібних речей. У нас з’явився ідеальний 

кабінет біології, там є все: мікроскопи, скелет людини, будова серця людини, 

препарати для дослідження та сучасний комп’ютер і проектор. У холі другого 

поверху поставили настільний футбол, де кожну перерву учні змагаються між 

собою та на третьому поверсі – настільний теніс, де учні також цікаво 

проводять час. Є у школі бібліотека, де учні можуть взяти книгу та з 

задоволенням почитати. А усі, хто полюбляє спорт, можуть відвідати спортзал. 

На відміну від інших шкіл, наша школа бере активну участь у спортивних 

змаганнях. Дзюдоїсти беруть участь в обласних, Всеукраїнських і Міжнародних 

змаганнях, і гідно представляють нашу школу, посідаючи лише призові місця, 

отримують призи та нагороди. Секції футболу та баскетболу також старанно 

працюють та досягають значних успіхів. 

Їдальня посідає значне місце у пріоритетах наших учнів, ми обожнюємо 

смачно поїсти, тому саме їдальня повинна бути хорошою. Вона простора, ціни 

доступні для харчування, різноманітне меню, завжди смачно готують. 

Працює в школі і шкільне лісництво. Учні навчаються доглядати за 

рослинами, вивчають основи лісництва. Деякі учні навіть присвячують своє 

життя та навчаються за професіями, пов’язаними з лісництвом. 

Учні школи беруть активну участь у різних акціях, допомагають 

волонтерам. Не байдужі ми і до шкільних олімпіад, із радістю беремо участь та 

перемагаємо. 

Кожне свято, яке ми відзначаємо в Україні, не мине і нашу школу, учні 

обов’язково організують святковий концерт, який підійме настрій як учням, так 

і вчителям, батькам та персоналу нашої школи. 



Цього року у школі з’явилося учнівське самоврядування. Ми обрали 

президента школи, який вправно виконує свої обов’язки. Вибрано міністрів, які 

відповідають за якусь особливу справу, організовують роботу класів, беруть 

активну участь у житті школи. 

Кожного року у нас стартує конкурс «Клас року», учні протягом 

навчального року працюють та отримують бали. Переможці поїдуть на 

екскурсію та отримають статуетку. 

Навчання проходить по-особливому. Кожен вчитель намагається 

пояснити доступно, щоб кожен учень зрозумів. Усі вчителі хороші, 

відгукнуться на допомогу, бувають інколи суворі, але ми їх поважаємо і 

любимо. 

Отже, я люблю свою школу, у майбутньому кожен із нас буде згадувати 

шкільні роки з усмішкою! 


