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У межах шкільного видавництва побачила світ збірка
«Пам’ятаймо про війну». До книги ввійшли поетичні й
прозові твори учнів школи, фотографії учасників Великої
Вітчизняної війни з родинних архівів школярів і архіву
шкільного музею.
Збірка складається з трьох розділів: «Пам’ятаємо про
війну», «Настали знов
лихі часи», «Весь світ за
мир».
Під час презентації учні
декламували власні твори,
ділилися спогадами про
своїх рідних – учасників
бойових дій, розповідали історії з життя прадідів.
Разом усі дійшли висновку, що треба пам’ятати
про події Великої Вітчизняної війни, бо без
минулого нема майбутнього.
Червоний мак – символ пам’яті. Цього року
вперше символом пам’яті про трагічні події Другої
світової війни в Україні став червоний мак.
Напередодні Дня Перемоги над нацизмом в Європі
6 травня учні молодших класів нашої школи брали
участь в акції з виготовлення квітки-символу.
Школярів захопив
процес створення,
який став для них
справжнім
святом. Діти дарували макові квітки один одному,
учителям. А в день свята будуть чіпляти цей
символ до свого одягу як пам'ять за загиблими у
всіх військових конфліктах.

Найжорстокіша війна забрала кожного четвертого жителя нашої країни, майже
кожна сім’я втратила своїх рідних і близьких, кожен четвертий став вічною
пам’яттю живих.
З метою залучення дітей до увічнення пам’яті героїв у Великій Вітчизняній
війні, збереження пам’яті наших прадідів, вшанування героїчного минулого нашого
народу, виховання у підростаючого покоління патріотичності, почуття поваги до
ветеранів Великої Вітчизняної війни, почуття любові до рідної Батьківщини, у
нашій школі був проведений флешмоб «Мій прадід захистив Вітчизну у 1941-1945
роках» до 70-річчя Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
З великим ентузіазмом учні залучилися до роботи, бо кожному було що
розповісти про своїх прадідів.

А я іду по світу в вишиванці
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – українець! І горджуся цим.

Відоме українське прислів’я говорить: «Без верби
і калини нема України». До сказаного слід додати: «І без вишиванки…». Ці сорочки,
вишиті нашими бабусями й мамами, давно стали українськими народними
символами-оберегами.
Усвідомлюючи свою приналежність до рідного народу, педагогічний та
учнівський колективи нашої школи із великим задоволенням приєдналися до
когорти тих, хто 21 травня відзначає День української вишиванки, організувавши
флеш-моб на подвір’ї закладу. Усі присутні на чолі з директором школи Аллою
Петрівною Рябухою буди вдягнені в українські вишиванки.
Патріотичний надпис «Я люблю Україну!» промовисто доводить, що Україна –
єдина й соборна! Родзинкою заходу стало те, що кожна літера являла собою живий
ланцюг з учнів та вчителів, а у ”формі серця” вишикувалися найменші учні –
першачки зі своїми класоводами.
Ми впевнені, що в невичерпній скарбниці духовної культури нашого народу
буде й надалі розвиватися винятково важлива її частина – вишиванка. Адже саме з
нею пов’язана вся багатовікова історія українського народу, його творчі пошуки,
радість і горе, його перемоги й поразки, сподівання на майбутнє.
Вишиванка – духовний символ українців, рідного краю, батьківської оселі, тепла
материнських рук і, урешті-решт, незнищенності нашого величного народу –
української нації!

