У світі чарівної казки
Літні канікули завершилися, і за шкільні парти, у повній готовності ділитися
враженнями про відпочинок знову повернулися сотні дітей. Яким він був?
Довгоочікуваним, незабутнім та казковим – так на це запитання в унісон
відповідають вихованці Оленівської ЗОШ, де наприкінці літа провели унікальне
свято казки.
Як розповіли ініціатори заходу, завідуюча клубом с Оленьово Н. М. Грабар та
бібліотекар В. А. Лізанець, ідея такого проведення шкільного дозвілля з метою
популяризації дитячої літератури виникла у них шість років тому і відрадно, що з року в
рік вона набуває дедалі більшої популярності.
– З розвитком інформаційних технологій та безперешкодного доступу до мережі
Інтернет частіше помічаємо, що більшість дітей стали, так би мовити, „прикутими” до
своїх комп’ютерів і зараз мало хто із них повертається до друкованого слова, – каже
Наталія Михайлівна. – Тому і ми вирішили відновити справедливість за допомогою
казок, адже саме вони з малості формують ставлення дітей до навколишнього світу,
зароджуючи у них базові поняття моральності.
–Шість років тому дитячий ранок „У світі чарівної казки” був для нас своєрідним
експериментом, адже ми мали продумати, як зробити захід цікавим, залучивши до нього
якомога більшу кількість малюків, – продовжує пані Віра. – Канікули були у самому
розпалі, тож ми не знали, скільки дітей захочуть полишити домашні справи, аби
помандрувати разом з нами у казковий дивосвіт, та, дякувати Богу, нам все вдалося –
маленькі слухачі з радістю ділилися розповідями про улюблених героїв,
обгрунтовуючи, які риси характеру подобаються їм найбільше
„Колобок”, „Попелюшка”, „Гидке каченя”, „Троє поросят”, „Вовк і пес” –
персонажі цих та інших чудових оповідань знову і знову оживали в уяві школярів,
даруючи їм теплі спогади про незабутнє літо. Та головною причиною, чому всім так
подобаються казки, є те, що у цьому чарівному дивосвіті милосердя завжди перемагає
над жадібністю, добро отримує верх над злом, а навкруги панують щастя, мир та спокій.
А залучають дітей у Оленьові до літніх свят вже не вперше, і храмовий празник
Преображення Діви Марії теж не став винятком – опісля Божественної літургії з
благословення о. Мирослава Фанти юні прихожани із задоволенням подарували
вірникам православної церкви прекрасний концерт. Сьогорічними ж активістами
дитячого свята стали Олександра та Марія Губенці, Мар’яна Дянич, Карина, Христина
та Вікторія Лизанці, Юля і Оксана Симиніхіни, Валерія Куштан та інші, і всі вони
одностайно запевняють – з нетерпінням чекатимуть літа, аби знову навідатись до світу
казок.
Наталія МАЛЕТИЧ.

