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Читайте у номері:  Формуємо навички здорового 

способу життя 1 стор., Квест – гра “ У світі робі

тничих професій”2–стор.,Мітинг біля пам `ятник

а “ Летять журавлі”, “ IT—FORUM  в Запоріжжі”- 3 стор. 

   9-А клас  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про здоровий  спосіб життя ми чуємо дуже ча-

сто і від батьків, і від вчителів. На класній го-

дині знову говорили на одну з головних тем 

“Здоровий спосіб життя. Формула здоров`я‖. 

Валентина Володимирівна  наголосила на тому, 

що берегти здоров`я і дбати про нього необхід-

но все життя, починаючи змалечку. 

Ми визначили формулу здоров`я, яка склада-

ється з таких складових:  активний спосіб жит-

тя, закалювання організму, раціональне харчу-

вання та життя без шкідливих звичок.  

Шкідливий вплив на здоров`я мають куріння, 

алкоголізм та наркоманія. Ми були вражені, 

коли нам представили жахливі фактами про,  те 

яку шкоду організму завдають ці звички.  

Також ми дізналися прийоми, які допомагають 

покращити здоров`я, як зняти стрес, як дбати 

про гігієну, які продукти обирати, який одяг 

вибирати тощо. 

Дідик Поліна                          
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    23  жовтня декілька 

учнів нашого класу та 

учні з 9-б класу були 

запрошені до Вищого 

професійного училища 

№ 27, там відбулася 

захоплююча квест –гра 

―У світі робітничих 

професій‖. У  грі взяли 

участь 

дев`ятикласники  ЗОШ 

№111 та школи №4. 

      Ми виконували різноманітні завдан-

ня на певних станціях, за визначеним 

маршрутом. Станції мали назви профе-

сій, які можна здобути в училищі 

―Станція токар‖, ― Станція Кранівник”, 

“ Станція автослюсар‖ тощо. 

        На станції нас зустрічав педагог та 

декілька студентів, які спочатку розпо-

відали про особливості своєї професії. 

Щоб заробити бали  в квесті  наша ко-

манда розгадувала ребуси,складала паз-

ли , відбирали предмети чи слова. Та-

кож відповідали напитання, складали 

формули, грали на комп`юторі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Найбільш цікавим завданням для нас 

стало — відгадування марки авто та 

країни, де її виготовляють.  
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   На станції ” Електрик‖нам показа-

ли як працює звичайний вольтметр 

та як працює ліфт. 

На ―Станції токар‖ ми познайоми-

лись з новими 

приборами, таки-

ми як: штангенци-

ркуль, різець, ку-

това ліній-

ка,плашка тощо. 

Час промайнув ду-

же швидко та ціка-

во. 

Наостанок прой-

шов конкурс капі-

танів, потім підведення підсумків. 

В результаті наша команда зайняла 

2-е місце  і 

нам вручили 

грамоту та 

солодкий по-

дарунок—

торт. 

Сидоренко 

Анастасія 

КВЕСТ-ГРА “ У СВІТІ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ” 



 

 

           10 жовтня біля пам`ятника «Летять жу-

равлі» відбувся урочистий мітинг присвячений 

75-річчю визволення м.Запоріжжя від нацист-

ських загарбників.  

       На заході були присутні учні нашої школи 

( 6-а, 6-б, 9-а та 10 клас), ліцеїсти, ветерани, 

депутати та жителі нашого району. Відкрив 

мітингу військовий оркестр, потім вшанували 

загиблих у війні Хвилиною мовчання, учні 6-а 

класу зворушливо та емоційно прочитали вір-

ші.  

           Наприкінці мітингу відбулося покла-

дання квітів на «братську могилу», в якій спо-

чивають вічним сном 4940 військовополоне-

них бійців та командирів розстріляних фашистами в концтаборах Запоріж-

жя 1941 -1943 рр.                                                                         Гацький Ілля 

       28 вересня, 5 учнів  нашого класу по 

спеціальному запрошенню відвідали Козак 

Палац, у якому проходив міжнародний IT-

Forum , також прходила виставка нових ай-

фонів і роботів.  

         Неймовірне враження сприяла атмос-

фера  фантастичних винаходів. Там були різ-

ні машинки на пульті управління, червона 

доріжка.  

Було багато журналістів та кружків для початкових журналістів.  

Після ІТ Forumu ми пішли гуляти у парк Маяковського, там була блиска-

вична виставка картин, їли піцу і після 

цього поїха-

ли додому.  

Гришина Е. 

 

 

           3 

     Мітинг біля пам`ятника «Летять журавлі»  

     IT –Forum 2018  в  Запоріжжі 


