
Щира подяка вчителям і працівникам 

Воронізької загальноосвітньої школи

ім. П.О. Куліша

від учнів 11 класу



Навіть якось не віриться. 

Адже 11 років – термін 

далеко не маленький. 

Вони пройшли ніби за 

кілька хвилин. Всі ці 

роки ви провели разом з 

нами. Не дивлячись на 

те, що ми постійно 

пустували, нескінченно 

прогулювали, у нас часто 

змінювався настрій і чого 

ми тільки не витворяли.

Улюбленінаші педагоги,
ось і прийшов той день, після 

якого ми вже не сядемо за наші 

парти, не розгорнемо зошити й 

для нас не продзвенить дзвінок.



Тож прийміть наші слова подяки 
за те, що у вас ніколи не виникало думки здатися, 

що ви завжди знали, з якого боку до нас підійти. 

Ви навчили нас любити науку і допомогли 

визначитися з нашим нелегким шляхом до 

дорослого життя. 

Отримані від вас знання 

стали справжнім 

фундаментом для всього 

життя. Ми ніколи не 

посміємо вас забути і як 

можна частіше будемо 

заглядати в гості. Обіцяємо, 

ви будете нами пишатися!



Ми щиро вдячні вам за те, що 
відвідувати школу було цікаво, приємно, 

спокійно й не страшно. За ваше милосердя 
й поблажливість до наших помилок –

особливе спасибі.

О, вчителі! Невже ви не втомились

У юні душі сіяти зерно?

Для цього ви на світі і з'явились,

Щоб в учнях буйно проросло воно.

О, вчителі! І слів не підібрати,

Епітетів, метафор, порівнянь,

Щоб вдячності рядочки проказати

За те, що щедро віддавали нам.

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,

Бо вибрали в житті свою мету;

І нині я за всіх скажу: -

Спасибі, рідні,

За вашу місію подвижницьку й 

святу!



Завдяки Вам наша 
майбутня дорога 

здається не такою 
важкою. Не даремно ж Ви 
постійно підтримували й 

вірили в нас. Може ми 
цього раніше не розуміли, 
де навіть ображалися на 

Вас. 

Шановна наша й улюблена класна мама! 
Наш шлях до цього був довгим, але все ж ми до нього дійшли. 

Кожен по-своєму відноситься до закінчення школи. Для когось це 

довгоочікуваний момент, а от інших він злегка лякає. Все-таки 

попереду чекає щось нове, що вабить і лякає, де доведеться вже 

самостійно всім займатися.

Але сьогодні ми хочемо сказати величезне спасибі за всі

ваші витрачені на нас сили, нерви, терпіння. І пробачте

нас, будь ласка, за наші провини й помилки. Будьте 

здорові, нехай Вам щастить! Зі свого боку обіцяємо, що 

тепер ми будемо приводом вашої гордості.



Дорогі викладачі! 
Прийміть слова щирої вдячності за те, 

що віддали нам багато годин свого

життя, знання, досвід і мудрість. Ми 

вдячні за ваш внесок у нашу освіту й 

за проявлене вами терпіння. Спасибі, 

що у важкі хвилини допомагали

повірити в себе, за те, що прощали 

помилки й за те, що іноді не прощали 

їх. За те, що демонстрували свої 

найкращі людські якості й навчили 

цінувати доброту – за це окрема вам 

подяка.



Шановні вчителі!

Ви даруєте дітям 

частинку душі,

Допомогти ви завжди їм 

готові,

Для вас – теплота цих 

радісних рядків

І щирість кожного слова:

Нехай допомагає удача у 

всьому,

Нехай життя буде сонцем 

зігріте.

Добра, натхнення вам день 

за днем,

Гармонії, творчості, 

світла!



Щасливі шкільні роки

Школа — велика дитяча країна,

В ній відкривається білий наш 

світ.

Тут пізнає себе кожна дитина,

І відправляється звідси в політ.







Прийшла пора з гніздечка

відлітати,

Прийміть уклін доземний, 

вчителі.

Ми хочемо сьогодні вам 

сказати,

Що ви — найкращі люди 

на Землі!











Дякуємо за незабутні шкільні роки

Ну, от і все… 

Закінчились уроки

І перед нами зараз сто доріг.

Ми зробимо останні наші кроки

І свій шкільний покинемо поріг


