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Leben in der Schule

Останній дзвоник
Під такою назвою в школі у кінці 

навчального року пройшла урочиста 
лінійка. Винуватці свята, учні 11 класу, 
прощалися в цей день з рідною 
школою. Вони висловили свої почуття 
у схвильованих словах віршів, 
заспівали пісню і чудово 
протанцювали шкільний прощальний 
вальс.  Інші учні теж брали участь у 
лінійці. Традиційно на цій лінійці 
відбувається нагородження 
переможців різних шкільних 
випробувань. Присутні щиро плескали 
всім, хто отримав у цей день свою 
нагороду. Продовжили свято КВН-
щики, які  розповіли й показали 
присутнім, як весело іноді виглядають 
шкільні будні. Малюки з 1-го класу 
побажали випускникам удачі і 
подарували їм на щастя 
значки-«незабудки». А коли шкільна 
співачка Юля Розгау заспівала 
шкільний гімн, усі охоче й палко його 
підхопили.

Літо

   Як завжди, з турботою і любов’ю 
звернулися до 11-класників учителі – 
директор школи Любов Василівна, 
класний керівник Ольга Антонівна та 
перша вчителька Світлана Юріївна. 
Не можна було б уявити це свято без 
батьків школярів. Вони почастували 
своїх уже дорослих дітей хлібом-сіллю 
на щасливу дорогу, взяли їх за руки і 
вивели з лінійки. 

Мукачівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 7. 
Видавництво - шкільний прес-
центр. Газета "Leben in der 
Schule", серпень 2013 р. 
Головний редактор Оксана 
Томищ. Об'єм 4 стор.

Знайомтеся -
 нова маліжанка!

Наше табірне 
літо

Вручення свідоцтв 
про базову школу
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Свято вручення атестата зрілості

У кінці навчального року пройшли урочистості 
з нагоди вручення випускникам документів про 
освіту. 1-го червня атестати зрілості одержали 
23 учнів 11 класу  нашої школи. Це Роланд 
Алмашій, Аня Біличко, Юля Гагель, Консуелка 
Гуті, Карінка та Крістінка Данкевич, Діанка 
Кость, Тімейка Ліба, Крістінка Маринюк, Леся 
Марухнич, Томаш Міклош, Міша Мучичка, Стас 
Найда, Тетянка Пазуханич, Толя Пасічник, 
Саша Перепелиця, Андрій Петах, Віка Пехньо, 
Ігор Резнік, Яночка Стебелькова, Віка Фозекош, 
Танюшка Шпеник та Евелінка Шурковська. 
Завершивши навчання і пройшовши державну 
підсумкову атестацію з декількох предметів, 
вони з хвилюванням одержали свій 
довгоочікуваний документ про завершення 
повної середньої освіти. 
На святі усе відповідало врочистості й 

неповторності моменту. Вишукані сукні 
дівчаток-випускниць, елегантні костюми юнаків, 
схвильовані обличчя дорослих, лагідна музика 
й щирі слова … Після урочистостей у школі 
наші герої свята поспішили на традиційний для 
Мукачева Парад випускників. Разом з 
декількома сотнями цьогорічних випускників 
мукачівських шкіл вони пройшли в колоні до 
центральної площі, де для них організували 
концертну програму й сказали свої напутні 
слова мер та інші господарі Мукачева. Потім 
кращим випускникам на очах у кількох тисяч 
глядачів з пошаною вручили нагороди – золоті 
й срібні медалі за особливі досягнення у 
навчанні. Але з найбільшим нетерпінням усі 
присутні очікували на чарівне дійство – вальс 
випускників. І цей момент настав! 

 Під неймовірно чарівні акорди 
закружляли в парах обрані -  юнаки і 
юнки - по одній парі найкращих 
танцюристів з кожної школи. А коли 
стихли останні звуки вальсу, заляскали 
постріли паперових гармат – і в небо 
злетіли стрічки й пелюстки квітів, а за 
ними - сотні повітряних кульок. Але це 
ще не був кінець свята. На випускників 
та їх гостей чекав святковий бенкет, 
який тривав до ранку. І тільки зустрівши 
ранкову зорю, втомлені й сповнені 
незабутніх вражень вчорашні школярі 
по-справжньому відчули, що шкільні 
будні і свята вже позаду і на них чекає 
доросле життя.

.  
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23 серпня - День Державного Прапора України

Вручення свідоцтв про базову школу
Випускниками школи по праву вважаються і учні 9-х класів, які закінчують 

базову середню школу і одержують свій перший документ про освіту – 
свідоцтво державного зразка. У цьому випуску ми розповімо вам і про це 
свято, що завжди проходить у нашій школі не менш хвилююче і врочисто. 

23 серпня 1991 року — після провалу путчу в Москві — 
група народних депутатів внесла синьо-жовтий український 
прапор до сесійної зали Верховної Ради

 Сьогодні цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї 
ВРУ. А наступного дня Україна проголосила незалежність. Після 
проголошення незалежності України, 4 вересня 1991 — після триразового 
голосування і погрози Кравчука, що він подасть у відставку, якщо питання не 
буде вирішено, синьо-жовтий національний прапор урочисто піднято над 
будинком парламенту.18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України 
своєю Постановою «Про прапор України» фактично надала синьо-жовтому 
біколору статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором 
починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу військово-
службовці, працювати посольства України, він вивішується в ООН

- «Рідній школі низько я вкло-
няюсь…» -  таку назву мала 
святкова програма з нагоди вру-
чення документів про освіту 40 
випускникам 9 класу, що про-
йшла 12 червня. У актовій залі 
зібралися учні та вчителі ви-
пускних 9-х класів, а також май-
же всі батьки учнів. Учні були 
стомлені й схвильовані, адже

щойно завершила- 
ся державна під-
сумкова атестація 
з 5-ти навчальних 
предметів.
  Після зачитання 
наказу про закін-
чення базової се-
редньої школи ви-
пускники по черзі 
підходили до ди-
ректора школи, 
одержували свій 
новенький пласти-
ковий документ, а   

потім розписувалися в 
спеціальній книзі про його 
одержання. Все! Віднині вони 
стали людьми, що завершили 
певний етап своєї освіти. Далі 
на них чекав вибір – отримати 
повну середню освіту разом з 
оволодінням якоюсь 
професією, тобто вступати до 
спеціальних закладів,чи зали-

шитися для набуття 
середньої освіти у стінах 
рідної школи. 21 випускник 9-
го класу залишився в школі, 
натомість решті молодих 
цілеспрямованих людей, що 
зробили вибір на користь 
ліцеїв, профтехучилищ та 
технікумів, школа бажає 
отртимати омріяну професію 
й обов’язково здійснити все 
задумане. 

     

Святкова дата
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"Тут у сьомій школі в нас 
«Паланок» табір є!"

Закінчується останній місяць нашого золотого літечка. Ми 
будемо його знову дуже чекати ще й тому, що через рік на по-
чатку літа нам, як завжди, гостинно відкриє свої двері табір 
відпочинку з денним перебуванням при школі «Паланок».

А це означає, що всі учні нашої школи, за винятком випускників 9-х та 
11-го класів, матимуть можливість, не розстаючись з друзями та 
улюбленими вчителями, відпочити і розважитися в в стінах рідної шко-

ли, побувати на природі, 
покупатися в басейні, здій-
снити нові цікаві екскурсії по 
рідному Закарпаттю. Так, як 
це відбувалося цього року 
за 14 веселих днів – з 27 
травня по 13 червня.

и   

Звернення
бібліотека-

ря
Настає новий 

навчальний рік, а 
з ним і нові труд-
нощі з одержан-
ням шкільних під-
ручників. Усі ви 
знаєте, що під-
ручників усім не 
вистачає, тому 
увесь вересень 
іде обмін підруч-
никами між 
школами міста. А 
тому повністю за-
безпечити всіх   під-
ручниками дуже 
важко. Тому, діти,
вам необхідно,

берегти ті підруч-
ники, які ви одер-
жали. Доводжу 
до вашого ві-
дома, що вар-
тість загублених 
чи зіпсованих під-
ручників буде 
відшкодовувати-
ся  за рахунок 
ваших батьків. 
Тому ставтеся до 
книг серйозніше і 
не забувайте 
вчасно повертати 
їх у бібліотеку. На 
протязі навчаль-
ного року будуть 
проведені рейди 
з перевірки стану 
ваших підруч-
ників.

Наше табірне літо

Знайомтеся - нова маліжанка!

Близько двох сотень дітей із творчими зді-
бностями зібрав Х Міжнародний фестиваль юних 
літераторів, журналістів, художників, фотографів
та виконавців авторської пісні «Рекітське сузір’я–
2013». Організатором цього дійства є дитяча
громадська творча організація «Мала академія 
літератури і журналістики» (скорочено МАЛіЖ).

Учасники фестивалю одержують горде 
звання маліжанина, посвідчення і значок.
Щоб стати маліжанином, потрібно пройти 
мистецький конкурс. 
У нашій школі теж є маліжани.Цього року 
маліжанкою стала і Крістінка Пасічник (на 
фото). Крістінка пише вірші, які високо 
оцінило маліжанське журі (читайте у 
наступному номері) 
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