Перші 100 днів у школі
Через казку, фантазію, гру,
через неповторну дитячу творчість вірна стежка до серця дитини.
В. Сухомлинський
1 вересня – величний день у житті кожної дитини нашої великої дружної
шкільної родини. Цей день буває у житті кожного. Але буває лише одинєдиний раз у житті день, коли дитина вперше переступає поріг школи,
відкриває своїми маленькими рученятами двері у широкий світ науки,
потрапляє у нову незнану їй доти Країну Знань. І, мабуть, тому той день 1
вересня був у нас таким хвилюючим, незвичним.
Але швидко промайнуло вже цілих 100 днів шкільного життя
першокласників. Перші 100 днів нового, важкого, напруженого шкільного
життя. Уже цілих 100 днів наші першачки - школярі.
18 грудня 2017 року для учнів 1-В класу та їхніх батьків було проведено
урок-свято «Перші 100 днів у школі».
Діти разом із класоводом Калюжною Л.М. та вчителем музики
Шелеповою Л.П. провели цікаве, пізнавальне свято, під час якого поринули у
чудовий світ казки разом зі своїми друзями-п’ятикласниками та казковими
героями.
Початок свята був хвилюючим, адже батькам школярів довелося
відкрити завісу часу і пригадати, як вони були першачками.
А потім діти показали, чому навчилися за ці дні у своїй альма-матер.
Вони співали пісень, розказували вірші та смішинки про шкільне життя. Під
час дійства діти виконали ряд цікавих завдань із математики і навчання
грамоти, природознавства, які їм приготувала Королева Наук. Поява казкових
героїв Попелюшки, Білосніжки , Буратіно та Пеппі Довгої Панчохи зі своїми

подарунками ще більше зацікавила учнів. Адже Буратіно подарував дітям
чарівного ключика до Країни Знань, Попелюшка - дзвіночок, Білосніжка годинника, а Пеппі Довга Панчоха, щоб казка стала кольорова, подарувала
повітряні кульки .
«Кольори веселки» розповідали школярикам про ті шкільні предмети,
які їм доведеться ще вивчати.
Заключним етапом свята було отримання учнями 1-В класу Посвідчень
першокласника, які вручила їм директор школи Т.М. Нездоймишапка.
Насамкінець школярики виконали веселий танок.
Після ста днів настає сто перший, і навчання у школі для учнів 1-В
класу продовжується. Та ці незабутні моменти залишаться у пам’яті
першокласників ще довго.

