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Чудовий травневий день… На вулиці світить яскраве сонце і посилає нам своє
тепле лагідне проміння, весело щебечуть пташки. Саме в час буяння весняної зелені
для всіх четвертокласників настає радісна, трепетна і водночас хвилююча подія –
закінчення першої сходинки шкільного життя.            Час летить невблаганно і
змінює все, що нас оточує. Усе в житті буває вперше. Уперше тягнеться до сонця
стебельце, щоб згодом порадувати нас хлібною зерниною. Уперше народжується
дитина, щоб продовжувати родовід, уперше робить свій перший крок і вимовляє
перше слово. Так вперше, 1 вересня 2018 року, до школи прийшли галасливі,
непосидючі, допитливі малюки і почали захоплюючу мандрівку країною Знань. 
 
Дорогі діти! Чотири роки ми працювали дружно, разом долали труднощі, раділи
перемогам, сумували через невдачі. За цей невеликий відрізок часу ми навчилися
читати, писати, рахувати, дружити, допомагати, любити все, що нас оточує.
 
Але швидко плине час, і ми підводимо першу рисочку, невидиму межу між
дитинством і юністю – закінчення початкової школи. Пролетить літо і кожен з нас
піде своєю дорогою : ви – у середню школу, а я розпочну нову подорож країною
Знань з маленькими першокласниками. 
 
Любі мої, не сумуйте, ми не назавжди прощаємося з вами. Ми будемо часто
зустрічатися, цікавитися справами, обмінюватися посмішками. Я сподіваюся, що у
старшій школі ви будете добре вчитися і виростете справжніми людьми.
 
Шановні вчителі! До Вас прямують 28 здібних, талановитих, допитливих, добрих і
чуйних діток і з нетерпінням чекають на нові відкриття і досягнення. Допоможіть їм
не розгубитися у бурхливому вирі шкільного життя, знайдіть у кожному ту
родзинку, яка неодмінно приведе до успіху.
 
Шановні батьки! Для вас цей час також особливий. Він і радісний, бо
подорослішали ваші діти , підуть далі у світ нових знань і відкриттів, і сумний
водночас, бо прощаються вони із затишним куточком, де раділи і сумували,
плакали і сміялися чотири роки. Спасибі вам за спільну працю, розуміння,
підтримку. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, сімейного благополуччя,
миру і злагоди, витримки і терпіння, щоб разом зі своїми дітками закінчити школу і
допомогти їм знайти вірну стежинку в житті.
 
Мої дорослі, любі діти!
 
За вас не можу не радіти.
 
Випускники Нової школи,
 
Такі сучасні, як ніколи.
 
Ви креативні, енергійні,
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Прості, відверті та надійні.
 
Мені не дозволяли сумувати.
 
І так прикольно було з вами працювати.
 
Ви на очах моїх зростали,
 
У світ науки крокували.
 
І кожен з вас в моєму серці залишив свій слід.
 
Ну що ж: " На старт!"
 
У вас попереду - політ.
 
Бажання до навчання не втрачайте,
 
Достойними людьми зростайте!
 
Іди в дорогу, рідний клас!
 
Тримаю кулачки за вас!
 
Запам'ятайте: вас ніколи не забуду,
 
У нашім класі завжди вас чекати буду!
 
https://www.facebook.com/100017372764502/videos/382041840607798
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