
Наследники запорожских 

казаков 

14 октября — уникальный 

день для запорожцев: такого 

количества праздников и 

знаменательных дат, пожа-

луй, не приходится  ни на 

один день года. Это и пра-

вославный праздник Покро-

ва Святой Богородицы, и 

День козацтва, и День осво-

бождения г.Запорожье от 

немецко-фашистских за-

хватчиков, и достаточно мо-

лодой праздник—День за-

щитника Украины. Указом 

Президента этот день объяв-

лен выходным, который  в 

этом году выпал в пятницу, 

что позволило горожанам  и 

гостям города побывать на 

многих мероприятиях. 

День украинского казаче-

ства и День защитника 

Украины—можно провести 

четкие параллели, хотя про-

шла не одна сотня лет с тех 

пор, как наши предки боро-

лись за свое национальное 

самоопределение. Казаки 

внесли огромный вклад в 

формирование украинской 

народности и достижение 

Украиной своей независи-

мости. Но кто же сегодня 

является защитником Укра-

ины? Это простые украинцы 

вполне мирных профессий, 

взяться за оружие которых 

заставила современная об-

становка. Не думаю, что 

наши предки—запорожские 

казаки, могли предусмот-

реть такой сценарий разви-

тия событий на родной зем-

ле. Но гены храбрецов-

защитников не исчезли, а 

передаются  из поколения в 

поколение. Сейчас они про-

являются, просыпается гене-

тическая память украинцев. 

Это и те люди, которые 

непосредственно с оружием 

защищают от внешнего вра-

га на Донбассе, и люди, ко-

торые помогают армии, ра-

ненным бойцам—они тоже 

защитники Украины. Но са-

мой значимой группой, - мо-

ему личному мнению, явля-

ются те жители страны, ко-

торые честно выполняют 

свою работу. Этим они 

укрепляют независимость и су-

веренитет государства. И это 

количество защитников должно 

расти в геометрической про-

грессии с каждым годом. Мы—

запорожцы, потомки великих 

казаков: Байды Вишневецкого, 

Ивана Сирко. В наших жилах 

течет кровь борцов за свои пра-

ва, за свой язык, за право жить 

на своей земле. Нам есть на кого 

равняться: дух победителей и 

великих казаков всегда будет 

примером патриотизма, самопо-

жертвования, несломленного 

духа. 

Мы не имеем никакого мораль-

ного права сдаться, ведь  на нас 

смотрят Герои Небесной Сотни, 

погибшие на войне. Мы—

защитники Украины и гордимся 

этим.! 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ 

14 октября вся Украина праздновала 

День Защитника Украины. В нашей 

школе подготовили литературно-

музыкальную композицию. Это дей-

ствительно был праздник со слезами на 

глазах. От выступлений аж мурашки по 

коже. Среди участников были также 

наши мальчики 9- А класса, они пели 2 

песни, одна из которых была" Воины 

света". Они исполнили её с таким чув-

ством, что весь зал аплодировал стоя.  

Ваня Иващенко рассказал стих о совре-

менной страшной действительности—о 

том, как мать ждет с войны сына.  

А на следующий день я была на празд-

нике в парке им. Климова. Там собра-

лось очень много людей ,не смотря на 

то, что погода была неблагоприятной. 

Было сказано много тёплых слов в адрес 

ветеранов ВО войны и героев АТО. 

Наша вокальная группа исполнила пес-

ню: " Мы за мир". Все нам подпевали. 

Желающие с удовольствием отведали 

солдатской каши, которая действитель-

но была очень вкусной. Были возложе-

ны цветы к памятнику Скорбящей мате-

ри. Этот день закончился феерическим 

салютом и словами: " Слава Україні- ге-

роям слава". 

Автор А. Перепелкина 



Іван Франко—вічний революціонер 

Іван Франко—видатний український пись-

менник, поет, публіцист, перекладач, уче-

ний, громадський і політичний діяч.  

В цьому році він ювіляр — виповнилось 

160 років з дня його народження. Ми вивча-

ємо його творчість на уроках української 

мови і літератури, робимо порівняння зі 

світовими класиками, але в даній статі я хо-

чу звернути увагу читача на нього як на лю-

дину, чоловіка, батька. 

Звідки він брав натхнення для написання 

творів, чи автобіографічні вони чи вигадані 

— давайте разом дізнаватися. 

Його ім'я носить обласний центр Івано-

Франківськ, багато вулиць по всій Україні, в 

Житомирі педагогічний університет, Львів-

ський національний університет, Львівсь-

кий національний театр опери і балету на-

званий на його честь. Його портрет на 20 

гривневій купюрі. 

Чи знали ви, що І. Франко номінувався на 

Нобелівську премію? Передчасна смерть 

завадила розгляду його кандидатури. 

Як політичний діяч він заснував радикаль-

ну партію, але найбільш відомий нам як пи-

сьменник, поет. 

Творчість він почав з перекладів, а вже в 18 

років під псевдонімом Джеджалик опублі-

кував свої вірші. 

За свої переконання він був ув'язнений  - 3 

рази. У тюрмі він написав  найкращий з  

своїх творів — історичний роман “Захар Бе-

ркут”. Але через тюремне ув'язнення від 

нього відвернулися  в університеті, який він 

закінчив тільки через 15 років потому. 

В своїх творах І. Франко сміливо і без прик-

рас викриває недоліки тогочасного польсь-

кого суспільства, вимальовує правдиві об-

рази міщан—тому його не печатають у га-

зетах, журналах, йому нічим годувати свою 

родину. Песимізм і безвихідь полонить йо-

го. Тільки знайомство з М. Грушевським  

дарує надію і натхнення..  

Але як складалося його особисте життя? 

Одружився він   з освіченою, розумною, 

щирою дівчиною — випускницею Вищих 

жіночих курсів Ольгою Хоружинською. 

Любовних віршів Франко їй не писав, та пі-

сля недовгого листування, виходячи зі своїх 

політичних ідеалів, узяв із нею шлюб. Він 

— овіяний славою письменник і громадсь-

кий діяч, вона — екзальтована 22-річна дів-

чина, звикла до буржуазного добробуту. А 

ще — чужа в Галичині, "москалька", 

"малороска". Спочатку стосунки подружжя 

тримались на порозумінні й повазі. Вони 

разом видавали журнал "Житє і слово". Але 

вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця 

й негаразди озлобили Ольгу.  Подружнє 

життя стало нестерпним, до божевілля дру-

жини зовсім недалеко.  

Уже зовсім хворий (паралізовані пальці, чо-

рна пов'язка на очах), він мужньо визнає, 

що була любов без взаємності до красуні 

Целіни Журовської. Та її серце залишилось 

глухим, а душа німою. Ось така особиста 

драма. 

На початку 1897 р. після хвороби Франко 

майже втратив зір. Молодь зібрала двісті 

гульденів на видання збірки віршів "Мій 

Ізмарагд", іще одне розчарування — розкол 

у партії радикалів, до якої входив Франко. 

Він мусив вийти з партії. З великим підне-

сенням зустрів  революційні події 1905-го.  

Помер він на чужих руках — сини були в 

армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. Хо-

вали І.Франка 31 травня у Львові на Лича-

ківському кладовищі в чужій (померлого 

перед тим Шухевича) вишиваній сорочці та 

єдиному старенькому костюмі. Духовна 

влада відмовила в "парадному" поховально-

му обряді, "виділила" лише одного свяще-

ника з волоської церкви. Грошей на окрему 

могилу не було, то поховали в "позиченій" 

ямі на шість домовин… 

Підготувала Д. Медведєва 

http://abc-people.com/data/franko/dat1.htm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Тимченко 

Международный день Черного моря 

 

В последний день октября, уже 20 лет, 

отмечается День Черного моря.  

Украина, а также Болгария, Румыния, 

Россия, Турция, Грузия подписали план 

действия по восстановлению и защите 

моря.  

Как же мы любим летом плескаться в 

воде и нежиться на берегу ласкового 

моря! Но  это природное богатство мы 

можем потерять: с  каждым годом 

исчезает уникальное биоразнообразие 

Черного и Азовского морей, все меньше 

незастроенных мест вблизи побережья, 

все больше выбросов в воду. 

Если не предпринимать никаких мер по 

охране морей, их ждет плачевная участь. 

9 -А  (ф) класс 
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 Факты про Черное море: 

1. Наибольшая глубина 

- 2210 м  

2. Впадают: р.Днепр, 

р.Днестр, р.Дунай 

3. 270 видов водорослей 

4. 2500 видов животных 

 

 

 



Живи органічно! 

 

З 3 по 9 жовтня проходив 

Тиждень екологічного споживача (ТЕС). Про 

результати кампанії ми вирішили розпитати у 

класного керівника Кожокар Лілії Дмитрівни, яка є 

активним учасником екологічних акцій школи і 

міста, секретарем МЕГО “МАМА-86-Запоріжжя”. 

- Лілія Дмитрівно, розкажіть про тиждень 

екологічного споживача? 
Л.Д.: -Інформаційно-просвітницька кампанія «Живи 

органічно!» проводиться в рамках ТЕС в 25 країнах 

світу! І Запоріжжя вже третій рік поспіль долучається 

до неї.  

Цього року МЕГО “МАМА-86—Запоріжжя” 

проводила багато цікавих і корисних заходів, щоб 

молодь, батьки і діти дізналися про користь 

органічних продуктів, про органічне землеробство. 

- Які заходи були передбачені в школах? 

Л.Д.: По-перше, були конкурси для педагогів області, 

так і конкурси для учнів. Хочу відмітити досить 

високу активність педагогів і учнів нашої ЗНВК №19, 

які постійно приймають участь в заходах.  

Якщо говорити про дитячі конкурси, то найбільш 

популярним став конкурс плакатів “Живи органічно”. 

Ми оцінювали і естетичну складову, і наскільки 

автор висвітлив тему органічного споживання. 

- Чи були переможці з нашої філії?  

Л.Д.: - Так, жюри відмітило роботи учнів 5-а, 5-б 

класу, 7-а і 7-б класу, 9-а класу. Нагородження 

проходило в приміщенні актової зали ЗНВК№!9, 

куди приїхало багато педагогів і учнів з інших шкіл. 

Учасники невимушено спілкувалися, 
знайомилися, пили чай перед нагородженням.А 

якими призами нагороджували? 

Л.Д.:  Вчителі отримали 

сертифікати за розробку 

уроків,  один примірник 

збірника уроків. 

Переможці 1-3 місць 

отримали і невелику 

грошову винарогоду, а 

також інформаційни 

матеріали, сумку «Живи 

органічно!». 

Дітям подарували 

солодощі, вручили 

грамоти. Переможці 

отримали сумки з 

переліком маркування, 

щоб було зручно 

відрізняти органічні 

продукти від псевдо 

органічних. 

- - Які ще заходи були передбачені? 

Л.Д.: - Ще ми проводили онлай-опитування про 

рівень обізнанності громади Запоріжжя про 

органічне споживання. Результати анкетування ми 

презентували, їх можна побачити на сайті за 

посиланням http://vestnikm.wixsite.com/tec 

- Які результати? Чи знають запоріжці про 

органічне споживання? 

Л.Д.: - Так, знають. Але люди плутають поняття 

органічний, натуральний, біо-. Запамятайте, 

органічним продуктом є тільки той, що має певні 

сертифікати. Зараз зявляються  спеціалізовані 

магазини, полки в супермаркеті, де можна придбати 

таку продукцію, Але на таке велике місто 

Запоріжжя це дуже мало. І це є проблемою. 

- Ми бачили Ваші фото з міських заходів. Де Ви 

були?  
Л.Д.: - - Так, наші активні члени організації та 

волонтери проводять заходи для містян, щоб 

якогомога більше людей дізналися про користь 

органічного споживання. Початок акцій був на 

площі ім. Маяковського біля фонтанів, далі—пл. 

Шевченка, а закінчення  - в парку Дубова Роща. Ми 

знайомили запоріжців з користю органічних 

продуктів, розповідали як їх відрізняти, особливу 

увагу приділяли сім'ям з маленькими дітями, 

вагітним. 

- Ми знаємо, що ви були у відрядженні. Куди 

їздили? Чи сподобалось Вам там? 

Л.Д.:  У м. Миколаїв, там розпочалась 

Всеукраїнська кампанія «Живи органічно». 

Приїхали волонтери з Київа, Харкова, Нової 

Каховки, Хмельницького, Вінниці, Одеси і 

звичайно, Запоріжжя. Крім приємних зустрічей з 

однодумцями і друзями, ця поїздка 

запам'яталася красотами м. 

Миколаїв. Я була вражена мостами, 

р. Південний Буг та Інгул, які 

з'єднуються між собою. 

 Чи плануються ще інші 

екологічні заходи? 

Л.Д.: - Так, на протязі навчального 

року ще багато буде цікавих 

екологічних конкурсів. Приймаємо 

участь і разом піклуємося про 

природу і своє здоров'я! 

- Дякуємо за змістовну бесіду, 

бажаємо творчих успіхів і наснаги! 
  

Фото з акції можна побачити на 

сайті      http://vestnikm.wixsite.com/

tec2015/novini-tes 

Автори: Д.Сизоненко, Н. Стратуца м. Миколаїв,  



А вы отмечали Хеллоуин в этом году? 

Для тех, кто ещё не знает, расскажу 

немного об этом празднике- торжест-

ве. Хеллоуин- это канун дня всех свя-

тых, единственный день в году, когда 

души умерших могут вернуться на зе-

млю. Дата его празднования-31 октяб-

ря. В этот день по традиции дети вып-

рашивают у прохожих лакомства, а те 

кто постарше, ходят на костюмирован-

ные вечеринки. Почему же такое на-

звание? Как оказалось, это сокраще-

ние английской фразы All-Hallows-

Even, что в переводе означает Вечер 

всех святых. Главным символом праз-

дника является Светильник Джека- 

тыква , на которой вырезано лицо, а 

внутри зажжённая свеча. Готовят яб-

лочную карамель, яблоки в сиропе, яб-

Осенние каникулы 

Как быстро летит время, вроде бы то-

лько было 1 сентября, мы только пош-

ли в школу, а уже каникулы. Давайте 

задумаемся, на секундочку, что уже 

ноябрь. Скоро и новый год. Но в лю-

бом случаем мы отдохнули, набрались 

сил, и опять готовы учиться!!!!!! Кто 

как провел эту неделю- кто-то гулял, 

кто- то развивался, а кто- то банально 

отсыпался и пытал отдохнуть от шко-

лы.  

 

лочные ириски и многое другое. 

Говорят даже, что в этом году над Укра-

иной взойдёт Чёрная луна; так называют 

событие, когда новая луна случается 

дважды в месяц.  

Это подтверждает, что Хеллоуин связан 

с чем- то загадочным, непонятным. Ду-

маю, всем интересно его праздновать, 

особенно любителям мистики.Чтоб не 

было скучно, празднуйте в компании 

друзей. А если не знаете, куда пойти, 

сходите например в анти-кафе 

"Калейдоском", которое находится на 

Космосе, и где я с друзьями провела чу-

десный Хеллоуин. Там вам точно не бу-

дет скучно!  

Автор А. Перепелкина 

 

HAPPY HALLOWEEN  

Хеллоуин- это канун дня всех 

святых, единственный день в 

году, когда души умерших могут 

вернуться на землю.  
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Но ведь не только ученикам нужен от-

дых, но и учителям. Ведь они тоже очень 

устают, для того чтобы вытерпеть нас, 

нужно очень много сил и здоровья.  

Надеюсь, что все хорошо отдохнули, на-

брались сил и готовы идти в бой, и 

грызть гранит науки. Так что всем удач-

ного года!!!! 

Автор В. Куприна 

 


