Свято Знань – свято першокласників
Відчуття, які виникають Першого Вересня, неможливо порівняти ні з
якими іншими відчуттями з нашого дитинства. День знань завжди відрізняється
яскравістю вражень і нових переживань, нових надій і несподіваних зустрічей.
Перший дзвінок і початок нового навчального року – це свято вчителів,
учнів, батьків, наших друзів і, в якійсь мірі, навіть свято, яке неймовірним
дивом об’єднує всі покоління. В цьому році свято незвичайне, першокласники
йдуть до Нової Української школи.
З року в рік дивувати своїх вихованців дедалі складніше, тому в КЗ
«Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка Долинської районної
ради» вирішили радикально змінити спосіб відзначення 1 вересня. Ні, Свято
знань залишилося святом – «першачків». В школі відбувся святковий
театралізований калейдоскоп приурочений до Дня Знань. 32 учні нашої школи
вперше сядуть за парти, а для учнів 11-ого класу, цей дзвоник розпочав
останній шкільний рік. Першокласників до школи провели казкові герої:
Лисичка, Бджілка Мая, Білосніжка та Сонечко (учениці нашої щколи). «Живим
коридором» йшли першачки назустріч мріям, їх вітали гучними оплесками та
сонечками, ромашками, прапорцями, віночками, які всі діти школи тримали в
руках. На свято батьки привезли і дівчинку-першокласницю, яка була у гіпсі, бо
напередодні зламала ногу. Разом з усіма дітками вона раділа святу - її ніс на
руках випускник, одинадцятикласник, Прозапас Віталій.
Директор школи Бойко Г.І. привітала всіх з чудовим святом 1 Вересня –
Днем Знань, який відкриває перед кожним з учнів нові обрії пізнання себе і
світу захоплень, побажала всім учням, батькам, вчителям міцного здоров’я,
наполегливості та успіхів у навчанні, щоб кожен з учнів, за допомогою вчителів
та рідних, став доброю, освіченою людиною, яка вміє творити, примножувати,
любити та вручила першокласникам Посвідчення учнів Нової Української
школи.

Не обійшлося і без дійства, яким завжди дивує школа своїх вихованців,
казкові герої познайомили маленьких учнів із школою.
Із задоволенням, на фоні святково прибраної школи, учнями їх батьками
та вчителями було проведено фото сесію.
По-родинному традиційно для всіх учнів від 1-го до 11-го класів та їх
батьків було проведено урок на патріотичну тему – «Діти об’єднують Україну»
та «З Україною в серці крокуємо до Європи».
У черговий раз школа гостинно відчинила для учнів свої двері і запросила
у просторі і затишні класи, щоб набиралися мудрості і знань, щоб наповнювали
своє серце любов’ю і добротою, щоб вчилися долати труднощі і впевнено
крокувати до своєї мети.
Всього, що вмієш, і всього, що знаєш, за плечима не носити. Не лінуйтеся
і не зупиняйтеся на досягнутому, розвивайте свої таланти, творчість, здібності.
Учіться бути мудрими, добрими і людяними. Виростайте справжніми людьми!
Із святом Першого Вересня і Дня Знань!
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