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Говорять що школа – дружний дім. І справді, це тепла домівка дитинства 

і радощів, куди хочеться повертатися знову і знову. 

Звичайно, це не буквальний дім, де можна відпочити. Тут треба 

працювати сумлінно, щоб досягти успіхів та користі, перш за все для себе. Але 

школа – це родина, дружна команда, з якої в тебе будуть найкращі спогади у 

житті. Це й улюблена перша вчителька, перші друзі, помилки, розпач, 

досягнення, щем та радість від лунання останнього дзвоника після нелегкого 

навчального року. Тому ті, хто не хоче ходити до школи, а надає перевагу 

навчанню вдома, багато чого втрачають. Бо саме в школі ти можеш отримати 

«екстрену допомогу», коли не вдається зрозуміти матеріал, а також втрачаєш 

змогу працювати в дружній команді класу. 

         Мені дуже подобається, що тепер на уроках природничо-математичного 

циклу учні можуть використовувати новітні макети, мікроскопи та посібники 

на біології, реактиви на хімії, а також нові мапи й глобуси на географії. Завдяки 

таким простим, але необхідним речам, ми можемо з головою поринути у 

навчання, із задоволенням ходити на ці уроки, шкода, що вже останній рік…  

       Особливу увагу хочу приділити нашим вчителям, які, не шкодуючи зусиль, 

з терпінням навчають нас. Вони, які і учні, готові вчитися, адже, із розвитком 

ІТ-технологій, змінюються і методи викладання матеріалу. Нашим наставникам 

нелегко даються такі зміни, тому ми відстаємо від інших провідних шкіл 

України. Особливо це було відчутно під час дистанційного навчання.  

 Навчаючись у нашій школі, я ніколи не сумувала. Учні дуже активні в 

організації шкільних заходів, конкурсів та змагань. Кожен креативно підходить 

до виконання своєї ролі, щоб ці події були не лише пізнавальними, а й 

цікавими. Тут кожен може знайти справу до душі і, можливо, відкрити в собі 

якийсь невідомий талант. Учні можуть професійно займатися спортом: 

футболом, баскетболом чи боротьбою. А потім беруть участь у змаганнях, 

здобувають призові місця. Ті, хто полюбляє творчість, має художній смак чи 

музикальний слух, мають змогу відвідувати ДМШ, що знаходиться поряд із 

загальноосвітньою школою.  

 Озираючись на одинадцять років навчання, я усвідомлюю, як буду 

сумувати за школою. У дорослому житті буде багато труднощів, але спогади 

про дитинство постійно зігріватимуть мене.   


