
І знову за парти

  

   Святкування Першого дзвоника традиційно розпочалося з виконування гімну України
та урочистого внесення державного прапору. Хвилиною мовчання вшановано пам'ять
українських військових, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю  в зоні АТО. У
когось на обличчі особлива тривога і напруження, адже серед загиблих є їхні знайомі,
близькі. Чимало наших співвітчизників знаходяться під загрозою смерті щодня. Саме тому
у виступі гостей щоразу звучали побажання миру і спокою для всіх українців. На
важливості збереження миру наголосила і директор школи Яніна Миколаївна Овсієнко.
Теплі слова привітань та побажань миру, міцного здоров’я, натхнення  та найголовніше –
успіхів у здобутті нових знань звучали і від почесних гостей свята: Галкіна Євгенія
Євгенійовича, Косеги Альберта, Оттакара Карловича Янічека, Жаховської Тетяни
Назарівни та ін. 

  

   Після виступу гостей відбулося урочисте нагородження переможців конкурсів та
відмінників освіти. Вручено дев’ять похвальних листів «За високі досягнення у навчанні»
учням, які  минулий 2013/2014 навчальний рік закінчили з високим рівнем знань.
Почесними грамотами та призами нагороджено переможців різноманітних конкурсів. У
щорічному змаганні «За кращий клас» кубок цього року отримав 6 клас. 

  

   Таке радісне і хвилююче свято Першого вересня. Але найбільш хвилювалися ті, хто
вперше переступив поріг нашого навчального закладу. Новоприбулих дітей цього дня
зустрічали з особливою урочистістю. Гучними оплесками  зустріли їх нові однокласники і
вчителі. Тепер їм судилося йти разом до нових вершин знань, стати однією шкільною
родиною.

  

   Чудовими виступами привітали всіх присутніх наші вихованці: Гордєєва Олена та
переможець Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалів ансамблю пісні і танцю
«Гладос» естетичної школи-інтернат «Дивосвіт».

  

   На завершення святкової лінійки за традицією пролунав перший дзвінок, який
ознаменував собою початок нового 2014-2015 навчального року. Право надати перший
дзвоник цього року отримали учениця 5 класу Лещенко Вікторія та учень 11 класу
Грищенко Вадим.    

  

   Урочиста лінійка добігла кінця. Після її завершення у школі відбулись перші уроки.  У
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зв'язку із суспільно-політичною ситуацією в Україні тема першого уроку звучала не
інакше, як «Україна – єдина країна». Справді, хочеться вірити, що ми будемо єдині,
щасливі, що мир у всі села й міста нашої держави. І саме дивлячись на ці юні обличчя
розумієш для кого потрібна сильна, демократична і незалежна Україна.
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