
 9 листопада в День 

української писемнос-

ті та мови, ми спробу-

вали свої уміння в 

написанні радіо дик-

танту національної 

єдності. Диктант скла-

дався приблизно з 

150-ти слів. Наш клас 

разом з 8 класом та 

вчителями філії №3 

писали диктант в кабі-

неті інформатики. 

Трансляція диктанту 

відбулася на Першо-

му каналі Українсько-

го радіо з 12.30 до 

13.30. Читав текст 

доцент Київсь-

кого універси-

тету ім. Б. Грін-

ченка Олек-

сандр Авраме-

нко. Нам спо-

добалося, а 

ще це була 

своєрідна пе-

ревірка наших 

знань і вмінь 

перед ДПА. 

 

Автор: Айдаро-

ва Каріна 

 

10 листопада ми від-

відали спеціалізовану 

вмставку “Ярмарка 

освіти”, яка проходи-

ла в виставковому 

центрі “Козак-Палац” 

з 9 по 11 листопада. 

На ній були представ-

лені різні навчальні 

заклади, які презенту-

вали себе і свої спеці-

альності. Для нас  це 

було  це було цікаво і 

повчально так як ми 

вирішуємо де далі 

будемо навчатися 

після закінчення 

школи. 

 

Автор: Саловарова  
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Голодомори, які наша 

країна пережила у ми-

нулому сторіччі. 

У 1921 – 1923, 1932 

– 1933, 1946 – 1947 

роках втрати українсь-

кого народу від голоду 

сягнули нечуваних в 

історії України та інших 

країн масштабів. Наша 

держава втратила міль-

йони людей. 

Запоріжці пам’ятали та 

завжди пам’ятатимуть 

тих, хто став жертвою 

злочинної політики ра-

дянського тоталітариз-

му. Жертвою влади, 

яка не змирилася з 

тим, що український 

народ хотів вільно жи-

ти та господарювати 

на своїй землі. 

 В історії України є ба-

гато трагічних подій та 

дат. Серед них війни, 

репресії з боку тоталі-

тарних режимів. З ни-

ми пов’язані сотні ти-

сяч, мільйони загиб-

лих. Однак особливе 

місце у пам’яті всіх 

українців займають 

Сьогодні всі ми згадує-

мо своїх родичів, зем-

ляків, життя яких трагі-

чно перервалося у ті 

буремні часи. Кожен з 

нас робить це по своє-

му, адже у кожного 

свій біль і своя історія. 

Але давайте разом 

запалимо свічки па-

м’яті, щоб показати, 

що з історії наших ро-

дин складається історія 

України. 

Переконаний, що па-

м’ять має об’єднати 

нас. Разом ми сильні-

ше і не допустимо по-

вторення подібної тра-

гедії.  

Автор: Архипова Катя 

С Т Р.  2 

членам щорічно 16 листо-

пада відзначати Міжнарод-

ний день толерантності, 

приурочивши до нього 

відповідні заходи, орієнто-

вані як на навчальні закла-

ди, так і на широку громад-

ськість. Тепер відзначаєть-

ся щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асам-

блеї ООН A/RES/51/95. 

Кожен з нас повинен 

прагнути підтримувати 

принципи терпимості, 

плюралізму, взаємної 

поваги та мирного співіс-

нування. Ми повинні бути 

завжди готові усувати 

стереотипи і спотворені 

уявлення і виступати на 

захист жертв дискриміна-

ції. 

У цей Міжнародний день 

терпимості давайте підтве-

рдимо ідею про те, що 

різноманіття, втілене в 

думках, віруваннях і діях, є 

цінним даром, а не загро-

зою, і будемо прагнути до 

створення більш терпимих 

громад, в житті яких вкоре-

ниться цей основополож-

ний ідеал.  

Чи 

відомо 

Вам, що 

довготерпеливий 

краще хороброго, і 

пануючий над со-

бою самим, ліпший 

від завойовника 

міста? Про це напи-

сано в Притчах 

Соломонових, глава 

16, вірш 32. 

Міжнародний день 

терпимості 

(толерантності) був оголо-

шений ЮНЕСКО в листопа-

ді 1995 року з нагоди 50-

річного ювілею цієї органі-

зації і відзначається щоріч-

но 16 листопада. 

16 листопада 1995 року 

держави-члени ЮНЕСКО 

ухвалили Декларацію прин-

ципів терпимості. В 1996 

році Генеральна Асамблея 

запропонувала державам-



28 листопада ми відвідали 

музей кафедри анатомії в 

ЗМУ. Під час цієї екскурсії 

ми дізналися багато ціка-

вої інформації щодо нашо-

го здоров’я. А також в му-

зеї ми побачили заспирто-

вані ембріони на різних 

етапах розвитку, а також з 

аномальними дефектами. 

Крім того нам показала 

головний мозок і легені 

людини яка палить. В кінці 

екскурсії нас 

чекала неспо-

діванка-це 

мумія жінки, 

було досить 

моторно її по-

бачити, деяким 

учням навіть 

стало зле. Але 

незважаючи 

на те що там 

досить моторо-

шно знаходити-

ся бажаю всім відвідати 

цей музей, дуже ціка-

во. 

 

Автор: Саловарова 

Ольга 

 

Житній колос дозріва для хліба,  

Для краси цвіте у полі квітка,  

Для води народжується риба,  

Для польоту — лебідь і лебідка,  

А людина — для добра і щастя.  

Тож прийми від нас це приві-

тання,  

І нехай, неначе в добрій казці,  

Збудуться усі бажання!  

 

Автор: 9-А(ф) клас 

С Т Р.  3 



Відбудеться III Міський конкурс шкільних газет 

та сайтів «Меdiaschool - 2018» 
На виконання Програми розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки 

(рішення міської ради від 30.11.2016 № 98), відповідно до річного плану роботи департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради та з метою розширення використання шкільних засобів масової інфор-

мації, формування інформаційного освітнього середовища; розвитку системи національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді, виявлення їх творчих здібностей, виховання любові до рідного краю, 

поваги до національних традицій 

 

20.11.2017 до 20.05.2018 року за тематичним напрямом «Українська культурна спадщина Запоріжжя». в 

м. Запоріжжя буде проведений III Міський конкурс шкільних газет та сайтів «Меdiaschool -2018». 

Вже затверджений перелік спеціальних номінацій Конкурсу: 

перша номінація - Краще фото «Закарбована мить»; 

друга номінація - Кращій друкований матеріал «Про Запоріжжя з любов'ю»; 

третя номінація - Кращій блог «Діалог з історією»; 

четверта номінація - Краща газета «Від Олександрівська Запоріжжя». 

Навчальним закладам міста надані план проведення III Міського конкурсу шкільних газет та сайтів 

«Меdiaschool - 2018»; склад організаційного комітету III Міського конкурсу шкільних газет та сайтів 

«Меdiaschool - 2018»; склад журі III Міського конкурсу шкільних газет та сайтів «Меdiaschool -2018». 

Забезпечення організаційного, методичного та інформаційного супроводу Конкурсу покладено на завіду-

ючу науково-методичним центром департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Гусак О.В. 

До участі в журі Конкурсу запрошені фахівців із соціальних комунікацій вищих навчальних закладів, 

провідних журналістів міських засобів масової інформації. 

Заплановано висвітлення заходів в межах плану проведення III Міського конкурсу шкільних газет та сайтів 

«Mediaschool - 2018» на інформаційних веб-ресурсах та засобах масової інформації та технічна підтримка 

проведення online- реєстрації учасників майстер-класів та учасників Конкурсу. 

Начальникам територіальних відділів освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради доручено 

сприяння участі підпорядкованих закладів освіти у Конкурсі. 

Реєстрація (дедлайн) учасників III Міського конкурсу шкільних газет та сайтів «Mediaschool -    2018»  буде 

здійснюватися до 30.02.2018 року за посиланням: 

https://goo.gl/forrns/rtgC3Muyq1d3zxRe2  (адреса уточнюється)  

Методичне супроводження проведення Конкурсу в районі та інформаційна підтримка проведення, 

реєстрації учасників в online - режимі доручено завідуючим районними методичними кабінетами тери-

торіальних відділів освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.  


