
Доброго ранку, мій трудівник! 

 Так, так, я не обмовилася! Саме трудівник! Адже я 

розумію, як непросто виконувати всі завдання так, як 

вони виходять у дорослих. 

А як нелегко кожен день вставати вранці в один і 

той же час. Як хочеться полежати, поніжитися в ліжку, а 

треба йти в школу! Але ж ти тепер не просто дитина!  

Ти - школяр, а це значить, що ти став 

дорослішим. 

У тебе попереду цікаві заняття та перерви. Скільки 

нового можна дізнатися за один день? Всього й не 

перелічити! І, нарешті, ти сам можеш відкрити для себе 

сторінки фантастичного світу - світу книг. Тепер ти 

зможеш вибрати те, що тобі цікаво: вивчати повадки 

тварин, читати казки або відправитися в незвичайну 

подорож до зірок. 

Звичайно, поки ще тобі непросто самому 

розібратися у шкільному житті. Але вір в себе, кожне 

твоє зусилля наближає тебе до досягнення бажаного 

результату. 

Вітаю тебе з першим навчальним днем! Бажаю тобі 

терпіння, уваги, справжніх друзів поруч. Я не 

сумніваюся, що тебе чекає незвичайне майбутнє! 

З найкращими побажаннями, 

Ольга Олександрівна 

1 вересня 2019 р. 
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