
Пам'ятайте кожне зернятко! 
Голодомор 1932-1933-х років - один з найстрашні-

ших злочинів проти людства. Тоді в 

державі з одним із самих в розвине-

них Європі агропромисловим ком-

плексом люди мільйонами гинули 

від голоду. 

Голодомор в Україні 1932-33 років 

був штучним голодом з метою зни-

щення українського селянства. Вико-

навці відбирали у селян худобу, уро-

жай і навіть посівний матеріал на на-

ступний рік. Дороги в великі міста просто перекри-

вали, а тих, хто намагався туди потрапити - розстрі-

лювали.  

В серпні 1932 року під приводом того, що розкур-

кулені селяни і "інші декласовані елементи" розкра-

дають колгоспне і кооперативне майно, Сталін за-

пропонував закон про охорону державного майна. 

Відповідно до закону, за такі порушення передбача-

вся розстріл з конфіскацією майна, а при пом'якшу-

ючих обставин - 10 років таборів. Засуджені не під-

лягали амністії. Назва "Закон про п'ять колосків" 

виник, оскільки винним в розкраданні державного 

майна вважався той, хто без дозволу зібрав на кол-

госпному полі кілька колосків пшениці. За перший 

рік дії нового закону були засуджені 150 тисяч чо-

ловік. 

Найбільше українців загинуло в сучасних Харківсь-

кій, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, 

Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Че-

рнігівській, Одеській областях. Загаль-

на кількість жертв голодомору сягає 4,5 

мільйонів людей. 

Про такі страшні речі ми дізналися на 

класній годині, яка відбулася напередо-

дні Дня вшанування пам'яті жертв го-

лодоморів.    А 26.11. о 16.00 всі бажа-

ючі долучилися до акції “Запали свічку 

пам'яті“ 

Михаїл Шведун 
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Диктант єдності 
День української писемності та мови — свято, яке 

щороку, починаючи з 1997, відзначається в Україні 

9 листопада. За православ-

ним календарем — це день 

вшанування пам'яті Препо-

добного Нестора-Літописця 

— послідовника творців сло-

в'янської писемності Кирила 

і Мефодія. 

Нестор Літописець, також 

Нестор Печерський, Нестор 

Київський (бл. 1056-1114) - 

давньоруський літописець, агиограф кінця XI - по-

чатку XII століть, чернець Києво-Печерського мо-

настиря. Традиційно вважається одним з авторів 

«Повісті временних літ», яка поряд з «Чеської хро-

нікою» Козьми Празького і «Хронікою і діяннями 

князів або правителів польських» Галла Аноніма 

має фундаментальне значення для слов'янської ку-

льтури.  

Як і багато інших учнів нашої школи, ми долучи-

лися до написання Всеукраїнського радіо диктанту 

єдності. Пишемо ми його вже вдруге. Звичайно, 

для нас він важкий, бо розрахований на більш до-

рослу аудиторію, але головне- що ми разом!  

Вчіть рідну мову! Бо без мови немає держави!!!  

   

Ілля Оболенцев.  



День Гідності та Свободи 
День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 

листопада 

згідно з Ука-

зом Президе-

нта від 13 ли-

стопада 2014 

року. Його 

встановлено 

на честь по-

чатку двох 

знаменних і 

доленосних подій у новітній українській історії: По-

маранчевої революції 2004 року та Революції Гідно-

сті 2013 року. 

День Гідності та Свободи став своєрідним наступни-

ком Дня Свободи, що відзначався на честь Помаран-

чевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, 

але згодом був скасований. 

Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші 

протестні акції української громадськості у відпо-

відь на рішення тодішньої влади щодо припинення 

курсу на євроінтеграцію та скасування процесу під-

готовки до підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. Попрання зако-

нодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політи-

ки України, якою власне і була Угода про асоціацію 

між Україною та ЄС, викликала обурення українців. 

Для українського суспільства стало очевидним, що 

країна стрімко рухається до цілковитого авторитари-

зму з його зневагою до засадничих прав людини, 

тотальною корупцією, свавіллям правоохоронних 

органів, репресіями та терором. Саме це й змусило 

українців вийти спочатку на вулиці Києва, а потім й 

інших міст України. Події розгорталися стрімко і 

драматично – від мирних зібрань студентства до ма-

сових мітингів, палаючих шин, "коктейлів Молото-

ва" і бруківки, що стала зброєю в руках протестува-

льників. Але найтрагічнішим було те, що цього разу, 

на відміну від подій Помаранчевої революції, відс-

тоювання власної гідності та свободи вартувало 

українцям 106 убитих і понад 2 тис. поранених. І це 

була лише ціна 3-х місяців Євромайдану. Злочинна 

влада, падаючи, зробила все, аби потягти з собою у 

небуття і Україну, віддавши її на поталу "великому 

брату" – анексований Крим, війна на Донбасі, шале-

ний супротив корумпованого чиновництва всереди-

ні країни, хронічна золота короста олігархату - все 

це реалії сьогоднішньої України. Але варто також 

пам’ятати, що обраний українським народом шлях 

хоч і важкий, але незворотний – події, які почалися 

біля монументу Незалежності ввечері 21 листопада 

2013 року, тривають і досі.  

За матеріалами https://www.ukrinform.ua/ 

           

   Шведун Михаїл 

День народження Європейського союзу 
(Дата заснування ЄС) 
Європейський союз - напевно найбільш природне 

сучасне економіко-геополітичне об’єднання на 

сьогоднішній 

день, яке пред-

ставлене більш 

ніж пів мільяр-

дом її жителів і 

наближаючийся 

до чверті в сві-

товому валово-

му внутрішньо-

му продукті ча-

стини економі-

ки. Утворився 

на основі під-

писаного 7-го 

лютого 1992-го року Маастрихтського договору, 

який набув чинності 1-го листопада 1993- го року. 

Цьому передувала величезна робота, що почалася 

ще з 1951-го року, коли в Парижі було підписано 

договір про створення Європейського об’єднання 

вугілля і сталі. Європейський союз - це унікальне 

утворення націлене насамперед на ефективну ре-

гіональну інтеграцію. Загальні стандарти і основ-

ні цінності, якість і повага до прав людини, єдина, 

монолітна, але гнучка політика, питання колекти-

вної безпеки, роблять єврозону найбільш надій-

ним партнером як для найближчих сусідів, так і 

для всіх інших країн світу. 

Європейський союз представлений 28-ма держа-

вами, серед яких: Австрія, Бельгія, Болгарія, Ве-

ликобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Да-

нія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Пор-

тугалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінлян-

дія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та Естонія. 

19 країн Європейського союзу ввели в обіг єдину 

валюту - євро, утворивши європейський економі-

чний союз - єврозону. 

У 2012 році Європейського союзу присуджена 

Нобелівська премія миру. У 2017 році ЄС прису-

джено Премію принцеси Астурійської  

В цей День ми приєднуємося до привітань і поз-

доровлень на адресу всіх представників ЄС, бажа-

ємо їм стійкості, зростання суспільного, економі-

чного і політичного добробуту, яскравих перемог 

і мирного неба! З днем народження Європейсько-

го союзу!  

За матеріалами 

https://www.dilovamova.com/ ,//wikipedia.org/ 

 

 

 Шведун МихаЇл 

 



Пізнаємо рідне Запоріжжя 
Ви вже знаєте, наші дорогі читачі, що ми багато по-

дорожуємо. І ось в останню п'ятницю осені ми виру-

шили вивчати рідне місто -  на нас чекали фабрика 

порцеляни та карамельна майстерня. 

 

Запорізька фабрика порцеляни, за свою 25 річну іс-

торію прославилася далеко 

за межами Запоріжжя і 

України. Вона отримує замо-

влення з України, Європи та 

Америки. Вона виробляє су-

венірну продукцію для на-

ших збірних на всі Олімпій-

ські Ігри. На цій екскурсії ми 

простежили за всіма проце-

сами створення порцеляно-

вих виробів від підготовки 

глини, створення форми, ви-

палу в печі, до нанесення 

малюнка й декору, дізналися 

багато цікавих фактів про 

білу 

глину– цей дивовижний ма-

теріал. Коли ми запитали, чи 

шкідливе виробництво– нам 

відповіли: “Ні, біла глина 

дуже корисна”. Ми побачи-

ли, які елементи порцеляни 

йдуть на обробку танків і ко-

смічних кораблів. І пройшли 

майстер -клас по декоруван-

ню порцелянової чашки, на 

яку тепер будемо з нетерпін-

ням чекати, бо наші вироби 

ще будуть оброблятися в пе-

чі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

  

Далі на нас чекала не менш цікава екскурсія в ка-

рамельну майстерню LOL & POP - це гра слів, 

яка, якщо ти вимовляєш її 

українською, утворює слово 

лоліпоп - в перекладі з анг-

лійської «льодяник». 

Там на наших очах готували 

чарівні цукерки з малюнком 

всередині, показали всі ета-

пи створення цього чуда і 

пригощали солодощами!  

Ми дізналися, що в майстер-

ні роблять карамельні цукер-

ки з червоним перцем, кори-

цею, шафраном та іншими 

спеціями. В це важко пові-

рити, але це смачно!  

Виявляється, для виготовлення ласощів потрібні 

лише цукор, глюкоза, во-

да, лимонна кислота, на-

туральний ароматизатор і 

натуральний барвник.   

І це ще не все, що на нас 

чекало! Кожен зміг спро-

бувати себе в цій нелег-

кій карамельній справі - 

створити льодяник власними руками і забрати з 

собою чарівні палички. 

Було дуже весело та смачно!!! 

Не зважаючи на дощ , екскурсії нам сподобалися, 

і ми отримали масу задоволення! 

Ілля Оболенцев 



 Ми– вчителі!  
 Всім відомо, що в нашій школі проходить тра-

диційний тиждень самоврядування. І сьогодні, в 

рамках цього тижня пройшов “день дублера”. Це 

досить цікавий та відповідальний захід, полягає 

він у тому що учні замінюють, дублюють вчи-

телів при проведенні уроків. 

Наш клас взяв активну участь в цьому заході. 

Софія Камінська та Софія Рищук провели урок 

математики в 2А класі. 

Урок української мови в тому ж класі провели 

Крицький Максим разом з Тимуром Остапко. 

Щоб уроки пройшли плідно та цікаво, їм допо-

могла підготуватися викладач молодших класів 

Любов Андріївна. 

Наші однокласники “вчителі” на собі відчули всю 

відповідальність та пне легкість праці вчителя. 

Водночас до нас завітали учні старших класів і 

теж провели заняття в ролі вчителів. Було трохи 

не звично, але цікаво. 

Ми всім класом вважаємо що практикувати са-

моврядування в нашій школі це дуже гарна ідея. 

Ми якби з іншого боку бачимо себе та можемо 

удосконалюватися. 

 

Михаїл Шведун 

Вітаємо переможця 2 туру Все-
української олімпіади з матема-
тики!  
 «Благословенні труднощі, бо ними ростемо», - 

сказав колись Микола Костянтинович Реріх. 

Олімпіада як 

вид змагання 

відома з ще не-

запам'ятних 

часів. Причому 

не тільки її 

спортивний 

напрямок, але 

«розумові зма-

гання». 

Ні для кого не 

секрет, що в 

школі вже 

пройшо 1 тур 

олімпіади з 

усіх предметів, 

і 

04.10.2019  розпочався 2 (районний) тур олімпі-

ад з шкільних предметів. 

Наша однокласниця, Камінська Софія, для учас-

ті у другому турі обрала математику. Адже це 

не просто шкільний предмет, це перш за все мо-

дель, ідеальне середовище для тренування розу-

му. А вміння мислити можна застосувати в будь

-якій області знань 

І ось маємо результат! Софія, виборола 2 міс-

це !. Щиро вітаємо та бажаємо не зупинятися на 

досягненні! 

Закликаємо на наступний рік учнів приймати 

участь в олімпіадах, адже це місце , де вони мо-

жуть спробувати свої сили у вирішенні нестан-

дартних завдань в незвичній і в чомусь стресо-

вій для себе обстановці.  
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