Зустріч буде не одна,
То ж радіймо, люди,
Що у нас одна,
Як рідна матір, школа є,
Що розум й атестат дає,
З маленьких діток нас
виводить до людей,
Від нас нічого не бере,
А, лиш, як мати, все дає, Спасибі, школо
Вишнівчицькая, за все!
Школа радо гостей зустрічає,
Бог дає нам нагоду таку,
За старим українським звичаєм
Хліб підносим Вам на рушнику.

ВИШНІВЧИЦЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
Школа
с.Вишнівчик
Теребовлянського р-ну
Тернопільської обл.

Телефон: 934740
Эл. почта: popsm1@rambler.ru

Люби ближнього
твого як самого себе

Гімн школи

Чому «Вишнівчик»?

З історії освіти у
Вишнівчику.

Наче голубою стрічкою оповите
наше село Вишнівчик річкою
Стрипою. Весною потопає воно у
квітучих вишневих садах. Можливо, саме від цього п’янкого медового дивоцвіту й походить його назва.

До 1939 р. в с. Вишнівчик була лише одна чотирикласна
школа, яка називалася народною. Вчилися в ній діти ремісників, торговців, заможних селян. Навчалося в школі до 50
учнів. Викладалися такі предмети: польська мова, русина
(українська) і рахунок.

Недалеко від місця святого
Храм науки і світла в нас є,Любить й горне до серця
всіх свого,
Атестати і розум дає.
Завітайте до нас
В Вишнівчицьку нашу школу,
Щиро приймемо вас
У шкільне родинне коло.
У цих стінах навчалися наші
І мами, і батьки, і брати,…
Хай приходять щорік учні кращі,
Щоб навчатись,
мужніти й рости.
Ти, як мати, всім
нам ,
Рідна школо Вишнівчицька,
Хай тебе береже
Мати Божа Зарваницька!

Є ще один здогад про походження слова Вишнівчик. На основі
записів, знайдених у латинському костелі села, Зарваниця була
колись обширніша, бо обіймала
нинішній Вишнівчик і Полісюки. У
18 ст. припала вона двом сестрам Уменським, які поділилися
нею таким чином: одна дістала
вищу частину (Wyzna Zfrwanica), а друга - нижчу. Щоб
не говорити “ вища Зарваниця” і
”нижча Зарваниця” , назвали вищу Зарваницю Вижньовчик
(Wyzniowozyk). Звідси й пішло
—Вишнівчик.

В 1944-45 н.р. у Вишнівчиківській семирічній школі навчалося до 100 дітей.
В 1950 р. школу-семирічку
переведено на середню загальноосвітню школу. На той
час у ній навчалося до 200
дітей.

ВИШНІВЧИЦЬКА ЗОШ І-ІІІ
СТУПЕНІВ
Школа
с.Вишнівчик
Теребовлянського р-ну
Тернопільської обл.
Телефон: 934740
Эл. почта: popsm1@rambler.ru

