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Достовірно невідомо хто і коли започаткував День сміху. Та й первісний зміст його
святкування вже давно втрачений. Однак цей день завжди супроводжується
веселощами і щирим сміхом. У сучасній варіації свято наповнене незмінними розіграшами,
жартами і комедійними виступами. Надихнув першоквітень влаштувати свято гумору і
вихованців школи-інтернату «Дивосвіт». 

  

6 квітня у стінах школи пройшло свято українського гумору під назвою «Хай звучить
веселий сміх, щоб гарний настрій був у всіх!». У ньому взяли участь учасники молодшої та
старшої групи драматичної студії «Новий погляд» під керівництвом Канюки Н.І.
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Під час заходу глядачі переглянули низку гумористичних виступів української тематики.
Усі із задоволенням поринули в атмосферу народного гумору. Свої виступи
представляли як досвідчені учасники гуртка, так і початківці, для яких цього дня відбувся
своєрідний дебют на сцені. Учні показали чудові номери. Були на святі кум Петро і кум
Панько (Мостовенко А. та Тренчук З.) з гуморескою П. Глазового «Як мій кум був
моржем», і Старий та Стара (Тимченко А. та Волошин Т.), що намагалися підібрати
невістку для свого Грицька, і веселі куми (Кононенко М., Бєлка В., Махомет М.,
Євстєфєєв Д., Циндря М.) з інсценізаціями «Інтернет – це сила!»,  «Як кума чоловіка
продавала» та ін... Насмішила всіх і міні-вистава «Язиката Хвеська» у виконанні Бабенко
К., Сиващенка І., Євстєфєєва Д., Махомет М. та Сиченко Я.. Яскраві образи, дотепні та
смішні діалоги викликали на обличчях присутніх веселий сміх. Гості свята – учні та
педагоги – щиро аплодували молодим артистам, дякуючи за майстерні виступи.

  

  

Ми впевнені, що з гумором ми переможемо усі негаразди. Тож нехай гарний настрій,
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створений нашими талановитими учнями, залишається з нами до наступного Дня сміху!

  

Канюка Н.І., вчитель
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