
«За вікном сніжок летить, вітром завіває, А до «Дивосвіту» свято в гості поспішає…»

Написав Денис Кондратенко

  

Закінчення першого семестру навчального року співпадає з довгоочікуваними
Новорічними та Різдвяними святами, яких так чекають і діти, і дорослі, тим більше, що
попереду багатообіцяючі зимові канікули. Коли діти дорослішають, дуже важливо зуміти
зберегти у їх серцях віру в чудеса. І тому майж
е цілий рік усі ми – й дорослі, й малята – з нетерпінням очікуємо 
ц
і свята
, які 
несуть із собою веселощі й розваги, ігри, співи, танці.

  

А якіж передноворічні свята без ялинки? Напередодні святкування Дня Святого
Миколая на подвір
’
ї та 
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в холі нашої школи було встановлено красуню-ялинку, яка навію
вала
учням та працівникам школи святковий, 
піднесений 
настрій.
До речі, новорічна красуня була прикрашена іграшками, які виготовляли вихованці та
вчителі закладу власноруч.

  

З особливим нетерпінням чекають діти 19 грудня, бо Свято Миколая пов’язане з гарним
настроєм, подарунками…Вважається, що їх отримують тільки слухняні діти, а
неслухняним  - різочки.

  

Чекаючи Святого Миколая, вони знають, що за їхню слухняність та працьовитість він пр
инесе їм безліч подарунків та «миколайчики». Тож 
і всі дивосвітівці 
намагаються бути протягом усього року саме такими: 
працьовитими, 
доброзичливими, старанними.

      

19 грудня 2017 р. вихованці Малобілозерської школи-інтернату «Дивосвіт» відзначили
День Святого Миколая –
одне із найсвітліших і найрадісніших християнських свят, яке сповнене теплом, увагою та
любов’ю, пов’язане з милосердям, співчуттям і щедрістю. І саме тому в нашій школі під
керівництвом педагога-організатора (Передерій Т.П.), хореографа (Роботягової А.О.) та
вчителя музики (Ісенка В.М.) було організовано і представлено виставу під назвою
«Святий Миколай». Всі присутні з захватом та цікавістю споглядали яскраве
театралізоване дійство, яке гарно доповнювалося милозвучними піснями, колядками про
Миколая і чарівними хореографічними номерами у виконанні наших талановитих учнів,
зокрема учасниками ансамблю пісні й танцю «Гладос», а також сольним виконання пісні
«Ой зима, зима» учениці 9-А класу – Дар’ї Кулик. Створювалось враження, що ніби якась
таємничість вирувала у залі і поглинала у себе всіх без винятку.

  

Кожен класний колектив не залишився осторонь святкування, а підготував чудову
виставку малюнків, присвячену дню Святого Миколая, і під керівництвом вчителя
образотворчого мистецтва (Карнаух В.М.) було святково оформлено залу.
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Цьогорічне свято запам’ятається усім присутнім приємними несподіванками,
неповторними враженнями, гарним настроєм, традиційно – подарунками. Святий
Миколай (учень 11 касу Олександр Осіпенко) вручив кожному школяреві смачні
солодощі.

  

Але на цьому чудеса не закінчились! 22 грудня 50 обдарованих, творчих, креативних,
найактивних учнів школи-інтернату «Дивосвіт» були нагороджені поїздкою до
м.Запоріжжя на святкову програму - інтермедію біля ялинки та перегляд казки «Пеппі
Довгапанчоха», що проходили в театрі ім. Магара. Від імені адміністрації та вихованців
закладу висловлюємо щиросердну подяку Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації за організацію проведеного заходу.

  

  

  

Новий рік - це свято, коли чудеса трапляються щосекунди. Всі дивосвітівці з нетерпінням
чекали дня, коли до них завітає чарівна Новорічна казка з Дідом Морозом, Снігуронькою,

 3 / 5



«За вікном сніжок летить, вітром завіває, А до «Дивосвіту» свято в гості поспішає…»

Написав Денис Кондратенко

подарунками, яскраво-казковим бал-маскарадом та, звичайно ж, веселим хороводом
навколо голов
ної кр
асуні
свята.

  

І дочекались!..

  

Учні 5-8 класів отримали багато незабутніх вражень та позитивних емоцій від святкового
дійства під назвою «Новорічний 
TV
канал».

  

Показовими були виступи кожного класу, де учні уже вкотре продемонстрували свої
хореографічні та вокальні вміння, а також вразили неперевершеними карнавальними
костюмами.

  

Наймолодші учні (5 клас), полонили серця всіх присутніх своїм ніжним танцем
придворних. Несподіваним для всіх та просто казковим став дует учнів 7-А класу – Дар’ї
Щербини та Данила Винника, які виконали пісню «Новий рік іде Європою».

  

По завершенні Новорічної феєрії школярі мали змогу проявити свою увагу, спритність,
ерудованість у конкурсах та вікторинах. Сподіваємось, що цей святковий настрій
залишиться у них надовго! Точнісінько, як і в учнів 9-11 класів, для яких увечері було
організовано новорічну «Дивосвітівську лігу сміху».

  

Кожен клас мав представити свою команду, продемонструвати відеоролик про себе,
тобто створити рекламу, виготовити власноруч новорічну іграшку, підготувати домашнє
завдання (казку на сучасний лад), а також проявити свою спритність і кмітливість у
конкурсах для капітанів.

  

Треба зазначити, що кожна команда з неабияким азартом та легкістю впоралася із
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поставленими завданнями, а всі отримали неабияку насолоду від побаченого, та
особливо від почутого, зокрема від виступів учнів школи - Дар’ї Кулик з піснею «Новий
рік», та вражаючою грою на ударних інструментах випускника школи, титулованого
містера «Дивосвіт-2016» – учня 11 класу Олександра Осіпенка. Запальними танцями
(кантрі і фламенко) створили драйвовий настрій учасники ансамблю пісні і танцю
«Гладос».

  

Не можна не згадати і про журі, що оцінювало виступи команд, які були теж досить
оригінальними, маючи на собі елемент карнавального одягу.

  

Наприкінці новорічного свята присутні отримали вітання від директора навчального
закладу, педагогічного та трудового колективів, а всі учні школи, звичайно ж, подарунки
від Діда Мороза й Снігуроньки: солодощі та м’яку іграшку.

  

А вже у п’ятницю, 13 січня 2017 року, на свято Меланки дивосвітівці (учасники
театральної студії «Новий погляд» під керівництвом Канюки Н.І.) планують провести у
стінах закладу традиційне вертепне дійство.

  

Всі учні школи-інтернату «Дивосвіт» висловлють щиру подяку директору закладу - Яніні
Миколаївні Овсієнко, педагогічному та трудовому колективам школи за організацію всіх
Новорічних свят, проведених у навчальному закладі, подарунки, за атмосферу затишку,
теплоти й турботи про своїх вихованців.

  

Олена Самойленко, вчитель
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