
"Республіка Мрія", з днем народження!!  
 
Знаменний день- "Республіці Мрії"-17! День народ-

ження - це день, коли підводяться підсумки та бу-

дуються плани на майбутнє.Тож хай досягнення 

будуть значними, а усі плани втілюються в життя! 

 Нагадаємо, що історія «Республіки Мрії» 

почалася 19 жовтня 2002 року.  

Заклик адміністрації 

школи в особі її дире-

ктора Анни Олександ-

рівни Тандура про не-

обхідність кардинальної перебудови виховної робо-

ти сприйнятий.  

 З ініціативи вчителя хімії Запорізького на-

вчально-виховного комплексу № 19 Єлькіна Андрія 

В'ячеславовича в нашій школі була створена нова 

дитячо-юнацька громадська організація 

«Республіка Мрія». За ці роки школою був пройде-

ний шлях від нерозуміння і сумнівів до становлення 

бачення доцільності, від проб і помилок до усвідом-

лення значення перебудови соціально-

педагогічного структурування виховного процесу.                   

      
Відеозвернення тут:  

https://www.youtube.com/embed/hnTikTD1Npo  
 

 

Шведун Михаїл 

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ :  
1. -”РЕСПУБЛІКА МРІЯ”, З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! 
   -ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ 
2..-СВЯТО ПОКРОВИ, ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 
   -ПОКРОВСЬКИЙ ЯРМАРОК 
3. -ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ 
    -ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МИТТЯ РУК 
4. –ВЕСЕЛО ТА СТРАШНО 
    -ПАМ'ЯТАЙ ПРО БЕЗПЕКУ 

День визволення міста Запоріжжя 
 Два роки Запорізька область була окупова-

на фашистськими військами. На вересень 1943 ро-

ку фронт наблизився до Запорізької області. Осно-

вні сили німецьких військ групи армій "Південь" 

продовжували відступати сподіваючись закріпити-

ся на ріках Дніпрі та Молочній. У вересні 1943 ро-

ку війська Південно-Західного фронту під коман-

дуванням генерала армії Р. Малиновського і війсь-

ка Південного фронту під командуванням Ф. Тол-

бухіна вийшли на територію Запорізької області і 

звільнили ії східні райони. Запоріжжя займало зна-

чне місце у планах німецького командування. 

Розуміючи значення утримання Запоріжжя, 

місто кілька разів відвідав А.Гітлер. До того ж до 

середи вересня саме у Запоріжжі знаходилось ко-

мандування групи армій "Південь" на чолі з одним 

з найбільш талановитих німецьких полководців Е. 

Манштейном. 

Вирішальний наступ радянських військ на 

Запоріжжя розгорнувся в ніч з 12 на 13 жовтня 19-

43 року. 

Неспо-

дівано 

для нім-

ців ра-

дянські 

війська 

завдали 

удару 

силами 

8-ї гвар-

дійської 

армії генерала В. Чуйкова, у битві за Запоріжжя 

настав злам. Важко поранені танкісти до останньої 

хвилини вели вогонь по гітлерівцям. Було встанов-

лено пам'ятник героям - танкістам – танк Т-34 на 

високому гранітному постаменті. 

 

  Тимур Остапко.  
 



Свято Покрови,День захисника України 
14 жовтня православні християни 

святкують день Покрови Пресвятої 

Богородиці. Це свято вважається 

одним із найбільш шанованих свят 

в Україні. Українцям здавна була 

притаманна особлива любов, шану-

вання і благоговіння перед святою 

Богородицею. Адже своїми молит-

вами вона покриває нас від зла і зав-

жди готова розпростерти Свій Покров над кожним з 

нас. Для козаків свято Покрови було найбільшим 

значущим святом, вони вірили, що свята Покрова 

охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю 

заступницею і покрови-

телькою. А на Січі за-

порозькі козаки збуду-

вали церкву на честь 

Покрова Богородиці з її 

іконою. І. до речі, саме 

у цей день, козаки збирали Велику раду, на котрій 

обирали гетьмана й визначалися з подальшими вій-

ськовими планами. Певно, не знайдеться в Україні 

людини, яка б не знала про козаків. Про козацький 

рід співається й у нашому державному гімні. Образ 

сміливого парубка, котрий захищає честь та волю 

нашого народу, міцно закарбувався у пам’яті поко-

лінь. Тож, козак в українській культурі – воїн, 

озброєний захисник Вітчизни, що боронить віру, гі-

дність та звичаї усього нашого народу.І ми повинні 

бути гідними спадкоємцями духовних цінностей і 

продовжувачами багатих традицій і славних справ 

наших предків. Саме тому День захисника України 

ми відзначаємо 14 жовтня, як символ нерозривного 

зв’язку всіх поколінь захисників України, як пам’ять 

про тих, хто в різний час захищав нашу землю від 

ворога і охороняє її зараз. 

Тож бажаємо усім мирного неба! Нехай божествен-

ний покров Пресвятої Богородиці, простягнений над 

нами, уберігає від бід, зла та негараздів! 

   Шведун Михаїл 

Покровський ярмарок 
16 жовтня життя у військовому містечку по-

справжньому вирувало, бо в нашій школі був По-

кровський ярмарок. Це вже стало традицією- у 

середині жовтня збиратися на подвір’ї  школи, 

щоб весело провести осінь, почастувати гостей 

смаколиками та  показати їм свої таланти, розва-

жити гостей сценками, піснями та танцями. 

Наш «Креатив» теж не лишився осторонь – над-

звичайно цікаво була оформлена наша локація – 

український будиночок з лелекою на даху, тин з 

соняшниками та глечиком,  

а на продаж пропонувалися і  вареники, і безалко-

гольний глінтвейн, пироги та здобні булки, виро-

би з фетру, розписні пряники та ще безліч різно-

манітної випічки. А родзинкою стали  драники, 

які готувалися  тут же на «буржуйці». А чай наші 

гості пили з чайника 19 сторіччя. 

 Обіцяємо, що наступного року буде ще цікавіше! 

  

 Шведун Михаил 

 

 



Звертаємо увагу на проблеми екології! 
Всесвітній день охорони місць існування -свято, яке 

має постійну дату – 6 жовтня. Це міжнародне свято, 

яке має привернути увагу 

людства на проблеми збе-

реження середовища існу-

вання деяких тварин нашої 

планети. Незважаючи на 

те, що Всесвітній день 

охорони місць існування 

не дуже популярний, він дійсно важливий, адже що-

року через діяльність людини вимирає не один вид 

фауни.  

Захисники навколишнього середовища заснували 

Всесвітній день охорони місць існування тільки в 

1979 році. Це свято покликане нагадати людям про 

те, що вони теж частина природи, але, незважаючи 

на це, через діяльність людства, наша планета несе 

непоправні втрати. Основним ворогом природи за 

останнє століття стала людина і все більші потреби 

нашої цивілізації. Сьогодні людство вступає у нову 

геологічну епоху – антропоцен – коли саме людина є 

ключовим фактором, який змінює клімат, біорізно-

маніття та довкілля в цілому. Тому науковці почали 

говорити про чергове шосте масове вимирання тва-

рин. Сьогодні темпи вимирання тварин та рослин на 

Землі оцінюють від 0,01% до 0,7% видів на рік. В 

межах дослідження науковці з 11 країн світу проана-

лізували дані 16 704 популяцій 4 005 видів за 1970-

2014 роки. Про що свідчать отримані результати? 

Трохи більше за 40 років у світі стрімко зменшилась 

чисельність популяцій по всій планеті. Всесвітній 

фонд природи WWF у звіті «Жива планета» 2018 

повідомляє, що:60% – саме на стільки зменшилась 

кількість хребетних тварин у світі; 83% – число ско-

рочення чисельності популяцій прісноводних видів 

(риб, тварин і рослин, які живуть в річках, озерах і 

так далі); 89% – становить скорочення біорізнома-

ніття у Південній та Центральній Америці через ма-

сове вирубування лісів довкола річки Амазонка. 

Наш спільний дім, планета Земля, – це маленька 

планета у безкінечному космічному просторі. Мож-

ливо, що існує ще десь життя подібне до нашого, але 

ми цього точно не знаємо, відповідно, свідомо чи 

несвідомо, та своєю діяльністю, ми знищуємо щось 

настільки унікальне, що годі собі уявити. Це безглу-

здий геноцид, мета якого збагатитися, – жодного ро-

зуміння наслідків. 

Кілька десятків цікавих практичних порад, як допо-

могти природі своїми щоденними діями, можна 

знайти тут - https://gurt.org.ua/news/recent/23457/ 

Стаття підготовлена на основі звіту «Жива планета» 

Всесвітнього фонду природи WWF, Вікіпедії та ін-

формації із відкритих інтернет-джерел. 

 

Шведун Михаїл 

Всесвітній день миття рук  
На сьогоднішній день люди знайомі з необхідніс-

тю підтримувати гігієну власного тіла, оскільки 

різні інфекційні захворювання, що переносяться 

на немитих руках, доставляють масу проблем. На 

брудних руках під мікроскопом можна виявити 

колосальну кількість мікробів, і велика їх частина 

зовсім не дружелюбна по відношенню до людсь-

кого організму. 

Саме тому, Організація Об’єднаних Націй і, зок-

рема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 

15 жовтня «Всесвітнім днем миття рук». 

Про це ми розповіли своїм підшефним другоклас-

никам,навіть перевірили у дітей як вони миють 

руки та подарували пам’ятки з технікою миття 

рук. 

Варто зазначити, що 

така проста гігієнічна 

процедура, як миття 

рук, здатна попереди-

ти не тільки заражен-

ня організму шкідли-

вими вірусами та ін-

фекціями, але і зроби-

ти життя людини 

більш комфортним, 

приємним і безпеч-

ним. 

Тож мийте руки і будьте здорові!     

  

  

Шведун Михаїл 



 Весело та страшно 
 Саме таке запрошення з'явилося в нашій групі на 

передодні Дня 

усіх святих. Нам 

стало дуже цікаво

– що ж там за 

ущелина така, і 

що на нас там че-

кає? 

Якщо коротко– 

було цікаво,  мо-

торошно і весело 

одночасно. А 

більше про подію 

ви можете прочитати в наших новинах на порталі 

шкільної преси. 

Михаїл Шведун 

Пам'ятай про безпеку !!! 
Ми всі з нетерпінням чекали осінніх канікул і з 

сьогоднішнього дня вони нарешті почалися. То-

му ми хочемо повторити правила поведінки на 

канікулах . 

1. Пам’ятайте і виконуйте правила переходу ву-

лиць і доріг. 

2. Не грайтесь на тротуарі, поблизупроїжджої 

частини. 

3. Дотримуйтесь правил посадки в трамвай, тро-

лейбус, автобус. 

4. На зупинці не стійте близько біля дороги. 

5. Не беріть в руки вибухонебезпечні предмети, 

а у випадку їх виявлення, необхідно повідомити 

дорослих. 

6. Не можна розпалювати вогнища і кидати в 

вогонь легкозаймисті речовини. 

7. Не підходьте до ліній електромереж, якщо 

провід обірваний, повідомте дорослих. 

8. Не грайтесь біля залізничного полотна, не 

кладіть на рейки предмети, не кидайте нічого у 

вікна потягу. 

9. Не грайтеся у ярках і на будівельних майдан-

чиках. 

10. Обережно користуйтесь побутовими елек-

тричними приладами: телевізором, праскою, хо-

лодильником. 

11. Не відходьте далеко від будинку і не впус-

кайте в квартиру незнайомих людей у відсут-

ності дорослих. 

12. Не грайтеся з бродячими собаками і кішка-

ми. Мийте руки після ігор перед обідом. 

13. У вільний час грайтесь у дворі, на дитячому 

майданчику. 

14. Дотримуйтесь відповідних правил поведінки 

в громадських місцях. 

15. Не використовуйте піротехнічні засоби - це 

небезпечно! 

16. Для прогулянки одягайся зручно і тепло, 

щоб не застудитися. 

Бажаємо вам веселих та безпечних канікул !  

 

Михаїл Шведун 
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