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     Яка жінка не чекає приходу весни? І не тільки тому, що можна буде, нарешті, скинути
задушливі хутра й одягтися в спокусливі легкі сукні. З першим теплим подихом вітру,
лагідним сонячним промінням, паростками перших квітів приходить жіноче свято – 8
Березня.

  

      Цікаво,  весело і піднесено пройшло це свято у «Дивосвіті».  З самого ранку  від учнів
лунали теплі і щирі поздоровлення на адресу всього жіночого колективу школи. Шкільне
фойє вихованці прикрасили стіннівками, присвяченими 8 Березня, з найкращими
побажаннями і словами-привітаннями дивосвітівським панянкам. Приємним сюрпризом
від 11- класників стало запрошення до музичної кав’ярні, де вони у цей весняний день
подарували  кожній жінці   не  тільки її
улюблену пісню та  мелодію на замовлення, а й іскорку тепла, поваги  і турботи,
були уважними та галантними.  
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    Одним з очікуваних подарунків свята стала концертна програма,  присвячена
чарівним, милим, ніжним жінкам-вчителям, мамам, бабусям. Ведучі програми Близнюк А.
та Коротун О.  провели її  у формі усного випуску такого собі жіночого журналу. 

  

        Кожен класний колектив підготував художній номер . Запальні танці, пісні, жарти
викликали  хвилю овацій у присутніх. Вибух оплесків отримали найменші- учні 5 класу, які 
неперевершено виконали  танець « Африка».

  

     Незвичайне задоволення глядачі отримали від виступу справжніх джентльменів -
хлопців 9-А класу- Вертегела Д. та Сухомлина О., які представили танцювальне шоу з
виконанням акробатичних трюків.  Художні номери учнів 8-А, 8-Б класів були
захоплюючими та неповторними.  Учениці 9 класу Грудинська Л.  та Кулик Д. подарували
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присутнім ліричні пісні про маму. Нікого не залишили  байдужими та підняли всім  настрій
учні 10 та 7 класів, виконавши інсценізовані  гумористичні танці.  Для всіх чарівних та
прекрасних жінок виступив шкільний танцювальний  колектив пісні і танцю «Гладос»,
який став справжньою окрасою програми.

  

  

        Завершилось свято на позитивній ноті.  Директор школи Я.М. Овсієнко від імені всіх
присутніх у залі подякувала учням за прекрасне свято, присвячене жіночності,
творчі художні номери, талановите виконання, за радість та  емоції, які подарували вони
у цей весняний день, адже весна і
жінка дуже схожі.

  

Олешко Н.В., вчитель
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