
Дивосвітівці мандрують Карпатами

Написав Денис Кондратенко

  

Будь зміною, яку ти хочеш бачити у світі.

  

М. Ганді

  

Саме тією зміною я бачу команду «ЕКОАРТ» Малобілозерської школи-інтернату
«Дивосвіт», яка довела не тільки своєму освітньому закладу і сільській громаді, а й усій
Україні, що це дійсно команда, яка здатна до нових дій, до нових перетворень. В їх силах
- змінити нашу країну на краще.

  

За зайняте почесне третє місце у Всеукраїнському освітньому проекті «Відкривай
Україну», команда була нагороджена двотижневим оздоровчим відпочинком у Карпатах.
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Серед високих мальовничих гір та прадавніх смерекових лісів, де бурхливо тече ріка
Прут, розкинулося місто Яремче, яке привітно зустріло дивосвітівців до себе на
відпочинок. Ці дні пройшли для нас плідно, адже ми працювали над проектом,
подорожували, відкривали для себе нові місця, нові вершини і кожну мить
насолоджувалися, вдихаючи розріджене повітря якоюсь особливою, неосяжною
свободою.

  

Карпати – це місце, де життя набуває нового сенсу, а від тієї гуцульської атмосфери, від
простоти та щирості місцевого населення отримуєш неймовірне задоволення, силу та
енергію і відчуваєш себе частинкою цього дивовижного світу.

  

Відпочинок дуже вразив нас і залишив у серцях учнів незабутні спогади:

  

«Ось і минули тижні цієї прекрасної подорожі, які для мене залишилися незабутніми.
Одним з найяскравіших моментів для мене стала поїздка до міста Косів. Це місто дуже
колоритне, самобутнє і вразило мене своїм сувенірним ярмарком. Такої великої кількості
сувенірів мені ще не доводилося бачити. Це місто багате, перш за все, талановитими
людьми, адже вони неперевершені у своїй майстерності, цінять культуру та бережуть
українські традиції. Атмосфера надихає мене на нові звершення». (Учениця 8-Б класу
Марія Паршина).

  

Поліна Моруга (9-Б кл.) згадує: «З усіх міст, в яких нам доводилося побувати протягом
двох тижнів, мені найбільше сподобалася Коломия. Це невеличке містечко гарне та
атмосферне, має свою історію і найвідоміший у всьому світі музей писанкового розпису.
Гуляючи вуличками міста, я відчувала себе, як удома. Мені було приємно, комфортно та
затишно тут. Ці моменти я запам’ятаю на все життя….»

  

«…Я підкорила Говерлу, а вона у свою чергу підкорила моє серце. Весь шлях був доволі
складний, але ми змогли його подолати і всією командою дійшли до найвищої точки
українських Карпат», - згадує учениця 9-А класу Катерина Матяш.

  

Руслан Корнет (11-Б кл.) запам’ятав затишне місце, де ми мешкали та привітних
господарів, які люб’язно нас зустрічали й піклувалися про нас протягом усього
відпочинку. Смачні національні страви, які ми смакували з задоволенням.
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«Як же я люблю свою Україну, обожнюю відвідувати нові міста, насолоджуватися
природою та мальовничими місцями. Яремче – неймовірно гарне місце, в якому ми мали
можливість відпочивати. Море незабутніх вражень та приємних емоцій залишились у нас
від походу до водоспадів «Дівочі сльози», «Пробій». Вдихнули чистого повітря,
помилувалися мальовничими краєвидами на стежці Довбуша. Вразив нас також
карпатський національний парк, де ми відвідали вольєрне господарство та музей
«Карпати в мініатюрі». Я дуже задоволена поїздкою». Єлизавета Іванова (9-А кл.).

  

У гори хочеться повертатися знову і знову, хто не ходив тими стежками, не милувався
тими вершинами, не пив води прямо з гірської річки, той не зрозуміє тих відчуттів, які
переповнюють твою душу.

  

Хочеться виразити слова вдячності Запорізькій обласній державній адміністрації,
Запорізькій обласній раді, Департаменту освіти та науки Запорізької обласної державної
адміністрації та нашому директорові Яніні Миколаївні Овсієнко за організацію відпочинку
та за можливість відкривати для дітей нові куточки нашої прекрасної і великої УКРАЇНИ.

  

Вікторія Карнаух,

  

учитель, керівник групи
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