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     «Наче вулик наша школа». Під таким гаслом із 10 по 14 лютого у стінах нашої
школи пройшов тиждень 

класних колективів. Організатор, натхненник дійства Бурега І.О. вдало спланувала
роботу. До заходів, які щодня
 урізноманітнювали дозвілля школярів, були залучені всі класні колективи. У
понеділок на загальношкільній лінійці молодші школярі креативно презентували
школу очима дітей. Цього ж дня члени учнівського самоврядування Угляй О.,
Щербань Т., Якуба Л. проводили веселі перерви. Переконатися в тому, що дружба –
одна з найцінніших людських чеснот, мали нагоду дорослі та діти у вівторок, коли
створювали колаж «Ромашка дружби». Класні колективи на 

пелюстках по-своєму розкривали розуміння цього поняття. Долучилися до роботи
й вчителі. Вируюче, емоційно працювали дітлахи в середу, коли виконували
завдання якнайцікавіше розрекламувати свій клас. І це учням вдалося!
Гумористичні малюнки, вірші, дотепні розповіді порадували жителів країни Знань.
У четвер Ірина Олексіївна  демонструвала майстер-клас «Дарунок другу».
Різнокольорові сердечка-оригамі вчилися робити малюки й старшокласники.
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 Видовищним святковим концертом завершився тиждень.

  

 Ведучі свята Сененко В. та Рудь Д., учні 2 класу, разом із усією шкільною родиною
вітали першачків, які розповідали про своє життя-буття. Дівчатка Нечипоренко С,
Коваленко Л., Чупир О. подарували глядачам пісню «Посмішка», а хлопчики 1 класу
уміло їм підтанцьовували. Четвертокласники Шепель В. та Бабак В. виконали
інсценізацію української народної пісні «Несе Галя воду» і переконали присутніх,
що без «пісні й жарту не проживуть і днини».

  

         

Ведучі Гриценко О., Карпенко К. представили новачків старшої школи –
п’ятикласників. Масу позитивних емоцій отримали глядачі від виступів «юних
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акторів» Прядка І., Шепель К., Гриценка О., Бихкало Г., Гнатуші В., Даниленко В.,
Полонського Є., Карпенко К. Уміло зіграні гуморини зі шкільного життя не
залишили байдужих у залі. Приємно вразили глядачів дівчата 5-7 класів.
Запальний, енергійний танок «А ми маленькі діти» подарував  хвилинки радісного
настрою. Завершилось дійство виступом  директора школи Мисник С.І., який
висловив захоплення і гордість із того, що такі талановиті діти навчаються у стінах
нашої школи.

  

                                          Т.В.Гонта, заступник директора з н/в роботи 
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