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 Останній день навчальних занять довгоочікуваний і радісний для всіх школярів, а
для учнів Калайдинцівської школи ще й загадковий, щедрий на подарунки. Цілий
рік дітлахи трудилися на ниві знань, доводили, що немає непідкорених вершин, і
ось результат. 30-го травня актовий зал школи сповнився веселим дитячим
щебетом, зацікавленими поглядами батьків і вчителів – має розпочатися традиційне
свято для вшанування обдарованих учнів «Крок до зірок». Переможці предметних
олімпіад, конкурсів, змагань, учні початкових, середніх і старших класів, здобули 28
призових місць у районі та 5 в області. Ведучі свята В.Сененко, Д.Рудь, Г.Бихкало,
К.Карпенко під шалені оплески глядачів запрошували на сцену школярів та їх
наставників.
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         Найбільшу кількість перемог здобув О.Десятник, тому по праву очолив
номінацію «Інтелект 

року». Сашко виборов 7 призових місць і здобув дві перемоги в області. Не пасують
перед труднощами, досягають цілі учні нашої школи. Їх із упевненістю можна
вважати майстрами наук. У номінації «Наполегливі й допитливі» перемогли
К.Мартюк, О.Криворотько. Дівчата в обласному турі конкурсу МАН здобули
дипломи ІІ та ІІІ ступенів. За особливі досягнення в галузі краєзнавства учні
О.Криворотько, Т.Рябенко, К. Мартюк та вчитель Т.В.Десятник були нагороджені
премією імені К.М.Сементовського, яку урочисто вручили директор школи
С.І.Мисник та вчитель української мови та літератури О.В.Босікова. Номінацію
«Поетична 

 зірка» представляли Г.Бихкало, Н.Клепач, В.Громова. Учениці були
наймайстернішими в конкурсі читців поезій. Переможцем Всеукраїнської
виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і
люби свій рідний край» стала С.Ігнатенко (керівник Н.Г.Ятел). Гідними козацькими
нащадками можна вважати команду «Удайські козаки» (керівник С.В.Крутій), яка
виборола в обласних конкурсах «Сокіл»Джура» та «Зірниця» призові ІІ та ІІІ місця. 
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Відмінно організована у школі краєзнавчо-пошукова робота. Загін «Оберіг»(керівник М.Г.Нечипоренко, С.І.Скребець) за роботу «Річкова долина Лиману –таємниця нашого краю» здобув перемогу в районному, обласному,республіканському етапах конкурсу Всеукраїнської історико-географічноїекспедиції «Моя Батьківщина - Україна». Номінацію «Спортсмени року»представляли команди, які вибороли призові місця з футболу, баскетболу, легкоїатлетики, футболу. Жагою перемоги запалив майбутніх олімпійців учительфізичного виховання Л.І.Голубенко. Учні О.Гриценко, О.Десятник, В.Шуть,В.Фесечко, Є. Ковальчук, Р.Падалка, О.Угляй, І. Моша показали кращі результати,тому були нагороджені індивідуально.

           Радо зустрічали діти шанованих гостей свята: голову Лубенської районноїради О.В.Тимченка, а також регіонального директора Баришівської зерновоїкомпанії В.І.Стасовського, якому щиро вдячні за допомогу у вшануванніобдарованих учнів, фінансового директора Є.В.Радовинюка, директораблагодійного фонду «Розвиток села» Я.О.Дністрянську, приватного підприємцяГ.Я.Михайленко, лісничого Калайдинцівського лісництва В.А.Терещенка. ЯнаОлександрівна  та Євген Анатолійович вручили фельдшеру КалайдинцівськогоФАПУ Б.І.Федорченку апарат для виміру вмісту цукру в крові. Жителі шкільноїкраїни також не залишились без подарунка. Гучними оплесками вітали присутнівручення директору школи сертифіката на ремонт вікон і дверей.          

 Щирі слова подяки прозвучали з вуст Сергія Івановича на адресу гостей забагаторазову спонсорську допомогу, яку також неодноразово надавали приватнийпідприємець Г.В.Гриценко, О.М.Віхров і А.О.Віхров. Директор вручив спонсорамподяки за небайдужість, частинку душі, подаровану дітям.

           Завершилося дійство святковим концертом, що його підготували учнішколи під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи  Гонти Т.В., практичного психолога Буреги І.О., учителя музики Швайко В.В.,педагога-організатора Носенко Л.Г.           Успіхів, майбутніх перемог і дерзань побажали школярам директор школиМисник С.І. та гості свята.
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