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Выпуск №2   

1 октября- День музыки 

Международный день музыки (International Music Day), 

отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, 

был учрежден по инициативе Международного музыкаль-

ного совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-

й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. 

Одним из инициаторов учреждения Международного дня 

музыки стал композитор Дмитрий Шостакович. 

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими 

концертными программами, с участием лучших артистов и 

художественных коллективов. В этот день звучат сочине-

ния, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также 

проходят творческие встречи с композиторами, исполни-

телями, музыковедами, организуются тематические выс-

тавки и акции просветительского характера, что способст-

вует цели распространения музыки как искусства в самых 

разных сообществах. 

Музыка (от греческого musike, буквально — 

«искусство муз») — вид искусства, в котором средст-

вом воплощения художественных образов служат 

определенным образом организованные музыкальные 

звуки. С музыкой человечество знакомо с давних вре-

мен. В пещерах Африки сохранились наскальные рису-

нки давно исчезнувших племен. На рисунках изобра-

жены люди с музыкальными инструментами. Мы уже 

никогда не услышим той музыки, но когда-то она скра-

шивала жизнь людей, заставляла их радоваться или 

печалиться. 

В 2000 году китайские археологи обнаружили музей 

музыкальных инструментов, созданных две тысячи 

лет назад, в эпоху династии Хань. 

Музыка обладает огромной силой. На свете найдется 

мало людей, равнодушных к музыке. Многие компози-

торы пытались выразить через нее состояние своей 

души. Их великие имена всегда с благодарностью бу-

дут произносить потомки. Музыка не стареет, она бу-

дет жить столько, сколько будет существовать чело-

век. 

Международный день музыки также реализует идею 

сближения и дружбы между народами, взаимного обо-

гащения культур, ведь язык музыки интернационален 

и поня 

тен всем, кто чувствует...   

 



Этот день был учрежден в 1931 году на Междуна-

родном конгрессе сторонников движения в защиту 

природы.  

Во многих странах существует Красная книга, в ко-

торой записаны редкие, находящиеся под угрозой 

исчезновения или исчезнувшие животные и расте-

ния. Красная книга Украины насчитывает более 54-

0 видов животных. По информации Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) на Земле ежедневно 

исчезают более полусотни видов представителей 

флоры и фауны. 

Поэтому целью Дня животных является привлече-

ние внимания к проблемам диких и домашних жи-

вотных на всей нашей планете. 

Для меня этот день важен, потому что у меня есть 

домаш-

нее жи-

вотное 

– кош-

ка. 

Свою 

кошку 

я очень 

люблю. 

Ее по-

рода - 

британ-

ка. Её 

расцве-

тка пе-

пельная с персиковыми лапками и пятнышками. Её 

имя - Кейси, но вообще мы называем её «Коша». 

Мы с кошкой постоянно «воюем» за мою кровать. Она, поче-

му-то решила, что моя кровать – это её кровать и постоянно 

пытается меня оттуда согнать. Рычит и бьёт лапками, но не 

царапает. Всё-таки и она меня любит. 

Она такая смешная! Ловит всех насекомых в доме: мух, кома-

ров. Настоящий охотник! Видели бы вы её в прыжке! 

А 

ещё она постоянно обо что-то трётся, но при этом не даёт се-

бя гладить. Она на столько не любит, когда её трогают, что аж 

бьёт и царапает того, кто осмелился её погладить. Но если 

она захочет ласки - сама придёт. И тогда не отвертишься и бу-

дешь гладить пока ей не надоест. Так она часто мешает мне 

делать уроки. Ляжет на книжку и ничего ей не сделаешь. 

А когда в квартире прохладно и у неё замерзает нос, то она 

сворачивается в клубок и так спит. Только не так как все кош-

ки, а как страус, спрятавший голову в песок. 

И как владелец четырёхлапого друга, я уверен, что беречь 

животных нужно, хотя бы потому что они милые. 

                                             Орест Никулин 

4 октября – всемирный День животных 



    4 жовтня всі учні  і батьки школи вітали наших 

найкращих вчителів з їхнім професійним святом. 

Ми підготували номер на святковий кон-

церт  «Реальність та очікування», а також подару-

вали їм свої серця.          

Дорогі наші вчителі! Вітаємо вас з Всесвітнім 

днем вчителя!  

  Високо цінуємо щедрість ваших люблячих сер-

дець, ваше терпіння і розуміння, відданість справі 

і любов до нас — своїх учнів! Бажаємо міцного 

здоров’я, бадьорості тіла й духу, радості від вашої 

нелегкої праці і усіляких успіхів в особистому 

житті! Нехай вас оточують повага і любов, добро-

зичливість і милосердя, життєрадісність і наша 

вдячність!      

              

        Учителем не кожен може бути, 

Не кожне серце вміє говорить... 

Учитель лише той, хто вміє чути, 

Окрилити, навчити і любить. 

Тендітну душу ласкою зігріти 

І добротою ниву засівать, 

Безмежно, щиро цілий світ любити 

І дітям усього себе віддать. 

 
                        Поліна Давиденко 

Привітання з Днем вчителя від 7 – А класу 

Вітання 7-А класу від імені Запо-

різького НВК №19 першокурсни-

ків ліцею "Захисник" 

12 жовтня 2019 року учні 7А класу від імені Запорізького НВК 

№19 вітали  першокурсників нашого сусіднього навчального 

закладу - ліцею “Захисник”. 

Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей – інтернат з 

посиленою військово – фізичною підготовкою «Захисник» За-

порізької обласної ради створено за розпорядженням голови 

Запорізької облдержадміністрації від 13 квітня 2000 року № 

192 «Про створення Запорізького обласного ліцею з посиле-

ною військово – фізичною підготовкою «Захисник».Захисник 

— це той, хто охороняє, оберігає, захищає від  ворожих дій. 

Саме таких людей навчає і випускає ліцей. 

І дуже символічно  що на передодні дня Захисника України 

майбутні захисники - першокурсники склали урочисту обіцян-

ку та забов’язалися гідно нести горде ім’я «захисник». 

КЛЯТВА ЛІЦЕЇСТА-ЗАХИСНИКА 

У цей пам’ятний день перед усім українським народом, перед 

своїми батьками, всім найсвятішим і найдорожчим, святою зе-

млею нашою українською – від берегів старого Дніпра-

Славутича та могутнього Дніпрогесу, від славетного Запоріж-

жя та легендарної Хортиці, хай гордим птахом летить по ши-

ротах України голос нашої урочистої Клятви. 

Ми завжди будемо гідні ратної слави пращурів – воїнів Русі-

України, лицарів Костянтина Острозького, козаків Петра Са-

гайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, вояків 

Дієвої Армії Української Народної Республіки, воїнів Антигіт-

лерівської коаліції часів Другої світової війни, вояків Україн-

ської Повстанської Армії, Героїв Небесної Сотні, учасників 

Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил на 

Сході України. 

Завжди високо нести почесне звання ліцеїста, продовжувати 

та примножувати славні традиції українського війська, ніде і 

ніколи не зганьбити честь нашого рідного ліцею – 

КЛЯНЕМОСЬ! 

Відповідально та свідомо виконувати обов’язки ліцеїста, готу-

вати себе до військової служби, як українського офіцера – 

КЛЯНЕМОСЬ! 

Ми готові віддати всі свої сили та вміння в ім’я Незалежності 

та Соборності України, жертовно служити та самовіддано за-

хищати свою країну від будь-якого агресора – 

КЛЯНЕМОСЬ! 

Ми, майбутні захи-

сники Української 

держави, не опус-

каючи очей перед 

своїми командира-

ми, вчителями, ба-

тьками, усім украї-

нським народом 

урочисто обіцяємо 

бути вірними деві-

зові нашого ліцею 

«Слава і честь!» і 

ніколи його не зра-

димо. 

КЛЯНЕМОСЬ! 

КЛЯНЕМОСЬ! 

КЛЯНЕМОСЬ!                                                  Орест Никулин 



7-А помнит! Вечная память! Веч-

ная благодарность! 
9 октября 2019 года в 10:00 7А класс участвовал в торжественном 

мероприятии и возложении цветов по ул. Стартовой у памятника-

мемориала «Летят журавли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках празднования Дня города и по случаю 76-й годовщины 

освобождения Запорожья от нацистских захватчиков и Дня защи-

тника Украины учителя и учащиеся Запорожского УВК 19, среди 

которых был и 7А класс, почтили память защитников Украины. 

Здесь, рядом с мемориалом, на месте лагеря для военнопленных, 

расположена братская могила, в которой покоятся 4940 солдат и 

командиров, попавших в плен — все они были убиты за годы ок-

купации Запорожья с 1941 по 1943 год. 

Как сообщает официальный сайт Запорожского городского совета 

в это же время в Днепровском районе у мемориала «Скорбящая 

мать» по ул. Плотинной состоялось торжественное мероприятие 

по случаю 76-й годовщины освобождения Запорожья от нацистс-

ких захватчиков. А в 11:30 у мемориала «Вечная память, вечная 

скорбь» на Капустяном кладбище – возложение цветов. 

В этом году запланирована целая серия мероприятий, которыми 

запорожцы смогут почтить память павших воинов, которые в раз-

ное время отдали жизнь за свободу Украины, а также поприветст-

вовать и поблагодарить нынешних, и слава Богу живых, защитни-

ков. 

Как же это было? Как удалось освобождение Запорожья от наци-

стских захватчиков? 

Операция началась 10 октября 1943 года. 

После 4 дней упорных боев войска фронта прорвали внешний и 

промежуточные рубежи обороны и 13 октября вышли на ближ-

ние подступы к Запорожью. 

В ночь на 13 октября на наблюдательном пункте недалеко от с. 

Богдановка состоялось расширенное заседание военного совета с 

участием командующих ротами войск фронта, армиями, команди-

ров механизированного и танкового корпусов. Генерал Р. Мали-

новский, который и раньше прибегал к смелым импровизациям, и 

на этот раз ВОПРЕКИ КАНОНАМ ВОЕННОГО ИСКУССТВА 

предложил ШТУРМОВАТЬ запорожский плацдарм и ГОРОД НО-

ЧЬЮ. 

В тот же день, точнее ночь, 13 октября в 22:00 начался штурм. На 

захват бросили более 200 танков и самоходных артиллерийских 

установок. 

После предшествовавшего напряжённого и ожесточённого днев-

ного боя атаки ошеломили противника, но вскоре он пришёл в 

себя и оказал упорное сопротивление, одновременно пытаясь пе-

реправить свои части на правый берег Днепра. 

 

3-я гвардейская армия наступала с юго-

востока. Главный удар наносила 8-я гвардей-

ская армия генерал-лейтенанта В. Чуйкова во 

взаимодействии с 1-м гвардейским механизи-

рованным корпусом генерал-лейтенанта И. 

Руссиянова и 23-м танковым корпусом гене-

рал-лейтенанта Е. Пушкина, которые двига-

лись от Любимовки-Бекаровки в направле-

нии Мокрой-Запорожья. С северо-востока на-

ступала 12-я армия генерал-лейтенанта А.И. 

Данилова, а с северо-востока — 3-я гвардейс-

кая армия генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюше-

нко. Эту группировку поддерживала 17-я воз-

душная армия генерал-лейтенанта авиации 

В.А. Судца. 

Наступая с юго-востока, части 23-го танково-

го корпуса в 2:00 часа ночи ворвались на юж-

ную окраину города.Выбив немцев из южной 

части города, танки с десантом пехоты 59-й 

гвардейской дивизии прорвались в 

центр.Несмотря на ожесточенное сопротив-

ление немцев, город к исходу дня был осво-

божден.Это был тяжелый 5-дневный бой. По-

мощь в проведении операции оказали мест-

ные партизаны и подпольщики.Впервые во 

Второй мировой войне ночной штурм города 

осуществлялся крупной группировкой 

войск.Приказом Верховного главнокоманду-

ющего И. Сталина особо отличившимся при 

освобождении Запорожья тридцать одному 

соединению и части присвоено почётное на-

именование «Запорожских». 

Вечная память! Вечная благодарность! 

                                                                                                                                                 

Орест Никулин 



13 октября 1884 года утверждено ме-

сто прохождения нулевого меридиа-

на по Гринвичу 
В этот день 135 лет назад утверждено место прохождения нулевого мери-

диана по Гринвичу. 

Из уроков по географии мы знаем, что такое параллели и меридианы.  

Линия нулевого меридиана, в отличие от линии экватора, условна. И про-

ходит она через обсерваторию города Гринвич в Великобритании. 

Линия нулевого меридиана в Гринвичской обсерватории: 

 

А вот в древние времена ве-

ликих географических откры-

тий на картах разных стран 

можно было встретить нуле-

вые меридианы, проходящие 

в совершенно разных мес-

тах.Многие государства на 

своих картах устанавливали 

собственный нулевой мериди-

ан, который обычно проходил 

через главную обсерваторию этих стран. Такими местами были остров Ро-

дос (в трудах Гиппарха), остров Фуэртевентура на Канарах, остров Ферро, 

Кадис, Гринвич, Лиссабон, Париж, Копенгаген и другие.К системе едино-

образия первыми начали приходить морские карты, поскольку отсутствие 

единой системы приводило к затруднениям и дополнительным временным 

затратам.Так, получение информации о местоположении от корабля друго-

го государства требовало сверки с собственными картами и переложение 

собственной системы координат на другую.Подобные трудности возника-

ли и при определении времени.  

Все эти трудности привели к тому, что решение вопроса о месте прохож-

дения нулевого меридиана было вынесено на международное обсужде-

ние.  

Что касается Гринвичского ме-

ридиана, то впервые в качестве ну-

левого он был установлен в 1851 году, 

естественно, в своей стране.  

Через двадцать лет в Антверпене со-

стоялся Международный геогра-

фический конгресс, предложив- ший 

использовать Гринвичский мери-

диан в качестве нулевого на всех мор-

ских картах. Все последующие Международные географи-

ческие конгрессы и геодезические конференции продолжали 

на своих заседаниях обсуждение вопроса о нулевом мери-

диане на морских и географических картах. И только в 1884 

году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю 

под названием меридианной, было принято решение сделать 

Гринвичский меридиан нулевым на всех картах и рекомен-

довать следовать этому всем государствам. Кроме того од-

ним из важнейших решений конференции стала рекоменда-

ция использовать исчисление времени по Гринвичу в качест-

ве всемирного времени.  

Началом универсальных суток был принят момент средней 

полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность ис-

числялась от 0 до 24 часов. 

Благодаря резолюции, принятой 13 октября 1884 года, мы 

знаем время, пространство и карты такими, какие они сей-

час есть – с единой системой исчисления во всём мире. 

                                                                  Никулин Орест 

13 октября 2019 го-

да - День Ангела По-

лины и День Худож-

ника Украины 

Вы знали, что у нас есть праздник, 

который отмечается на второе воск-

ресенье октября – День Художника 

Украины? 

В этом году этот День Художника 

Украины совпал с Днём Ангела По-

лины. 

У нас в классе есть две солнечные 

Полины. И обе они – художницы. 

Наши Полины – очень добрые. Они 

всегда могут помочь и никогда не 

обидят своих друзей. Обожают всё 

живое: животных, растений, пти-

чек, бабочек и рыбок. Хотят всё бо-

льше и больше животных к себе до-

мой. 

Полины – весёлые и много шутят, с 

ними можно посмеяться, отлични-

цы, любят гулять, любят рисовать, 

любят учится, любят готовить. 

Я знаю, что Полина Давиденко лю-

бит ездить к своей бабушке, а По-

лина Работа постоянно скучает за 

своим классом. 

С вашим Днём Ангела, Полины, и с 

Днём Художника Украины! Желаю 

вам много рисунков и творческих 

успехов! 

                          Орест Никулин 



Як пройшов всесвітній день 
миття рук в ЗНВК 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 жовтня  святкують всесвітній День миття рук. До цього 

свята долучилися і учні нашої школи: були створені плака-

ти, слогани та проведена профілактична робота з молодши-

ми школярами. Діти дізналися про правила миття рук, яку 

шкоду організму можуть принести мікроби та просто пог-

рали у веселі ігри.    Про що дізнавалися сьогодні громадя-

ни Дитячо-юнацької громадської організації "Республіка 

Мрія", до якої входять усі учні Запорізького НВК №19?  

Про те, що експерти ООН та ВООЗ відзначають: миття рук 

рятує тисячі життів щодня. Через немиті руки в організм 

людини потрапляють збудники холери, вірусної пневмонії, 

гепатиту, грипу та гострих респіраторних захворю-

вань. Саме тому ООН і ЮНІСЕФ закликали виділити один 

день на рік, щоб звернути увагу на необхідність привчити 

дітей мити руки.  Не можем не помітити, що така проста 

гігієнічна процедура, як миття рук, здатна попередити не 

тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфек-

ціями, але і зробити життя людини більш комфортним, 

приємним і безпечним.Питання гігієни не може бути про-

блемою однієї людини. Крім його бажання він може стати 

розповсюджувачем важких захворювань в колі сім’ї, близь-

кі та рідні знаходяться поблизу «бруднулю» в небе-

зпеці. Кишкові інфекції здатні вразити одразу все 

сімейство, а не одну людину.Питання гігієни рук 

стоїть особливо гостро в підприємствах громадсь-

кого харчування, дитячих установах. До працівни-

ків даних закладів застосовуються підвищені вимо-

ги, адже від того наскільки співробітники дотриму-

ються правил миття рук багато в чому залежить 

здоров’я сотні дітей. Під час епідемій безліч людей 

уникли захворювань саме тому, що вчасно і регуля-

рно мили руки. Адже мікроби гинуть протягом 10 

хвилин, якщо їх помістити на чисту шкіру 

рук.  Щоб видалити зі шкіри рук хвороботворні ба-

ктерії, недостатньо просто сполоснути їх під прото-

чною водою. Вода не повинна бути сильно гарячою 

– досить для початку відкрити теплу воду і рівномі-

рно намочити руки. Мило можна брати будь-яке, а 

що стосується такого популярного антибактеріаль-

ного мила, то воно нічим не краще звичайного – а 

ось його часте використання здатне виробити у бак-

терій імунітет до антибактеріальних речовин. На-

милювати руки потрібно ретельно по обидва боки 

кисті, не забуваючи про пальці і проміжки між ними. Мити 

шкіру потрібно не менше 15-20 секунд, стежачи за рівномі-

рним розподілом мила по всій поверхні оброблюваних зон. 

 Бажаємо  міцного здоров’я та щоб віруси й мікроби не ро-

били вам погоди!  

                                      Поліна Давиденко 



7-А клас прикрасив що-
річний Шкільний Пок-
ровський Ярмарок 

16 жовтня 2019 року 7-А клас взяв ак-

тивну участь у щорічному Шкільному 

Покровському Ярмарку, який відбувся 

в Запорізькому НВК № 19. 

Шкільний ярмарок - це чудова тради-

ція, завдяки якій наша школа відтво-

рює історію Запорожжя у всьому своє-

му українському колориті.  

   Покровські ярмарки в нашому місті 

мають давню історію. 

Покровський ярмарок бере свій поча-

ток з 1781 року. Він був найпопулярні-

шим ярмарком в старому Олександрів-

ську і проводилася 1 жовтня. 

      І цей дух Покровської Ярмарки 

змогли відчути всі, хто відвідав лока-

цію 7-А класу. 

Безліч смачних українських і запози-

чених страв, національні костюми і 

багато гарного настрою від осінньої 

фото-зони.Всі бажаючі могли сфотог-

рафуватися, примірявши на себе уб-

рання і вінок з осіннього листя.А час-

тування і смаколики від 7-А класу бу-

ли настільки смачні, що все було розп-

родано аномально швидко. Про те, що 

відбувалося за столом 7-А класу писав 

ще в свій час М. В. Гоголь - «вареники 

самі летіли до рота».  

 

                                   Орест Нікулін 



   З Днем Народження, проект 
мрій! З Днем Народження, 
«Республіка Мрія»! 

Існує день дуже важливий для нашої школи. Для ко-
жного учня, для кожного вчителя, для кожного з ба-
тьків. Адже у цей день з'явився проект ЕКО-
виховання.  

До Дня Народження «Республіка Мрія» 7-А клас да-
рує авторський вірш: 

Живемо у місті ЕКО-руїн, 
Та учні не мають «збудованих стін». 
Плекають природу і пластик сортують.  
Дорослих збирати макулатуру гуртують. 

Усі в дев’ятнадцятій ЗНВК 
Волають суспільству: «Читай між рядка!» 
За ЕКО - розумність! За ЕКО - свідомість! 
Нащадкам залишимо Землю «на-совість»! 

І якось, і хтось знов побачив надію. 
Так у нас народилась «Республіка Мрія». 
Усіх закликаєм: «Не мешкайся! Дій!» 
Під силу створити «Республіку Мрій»! 

   Екологічна освіта – неперервний процес засвоєння 
цінностей і понять, які спрямовані на формування 
умінь і стосунків, необхідних для осмислення і оцінки 
взаємозв’язків між людьми, їхньою культурою і навко-
лишнім середовищем, що передбачають розвиток 
умінь приймати екологічно доцільні рішення і мають 
на меті засвоєння правил поведінки в навколишньому 

середовищі. 

Громадська організація «Республіка Мрія» у ЗНВК 19 – є 
прикладом застосування інноваційних форм екологічної 
освіти. 

Цей проект гордість нашої школи. 

Уривок з щорічної доповіді НУО (ЩД НУО) «Громадська 

оцінка національної екологічної політики»:  

«Проект здійснюється на базі Запорізького навчально-

виховного комплексу №19 та є пріоритетною складовою ви-

ховної роботи навчального закладу. Адреса сайту http://

school19- vm.at.ua/ На сьогодні «Портал шкільної преси 

ЗНВК № 19» - проект ВМ-НФ об’єднує в собі двадцять пе-

ріодичних видань дитячих ЗМІ. Сьогодні в проекті працює 

більш 100 учнів и 20 педагогів, які створюють цікавий інфо-

рмаційний екологічний простір, вивчають медійні техноло-

гії та розповсюджують корисну інформацію про свою при-

родоохоронну діяльності, підвищують екологічну свідомість 

читача. На сьогоднішній день Інтернет ресурс забезпечує 

можливість презентувати у Всесвітній мережі матеріали 

двадцяти екологічних (дитячих) періодичних видань – що-

місячних газет, які випускають редколегії всіх 5 – 11 класів 

школи. Таким чином, кожна газета загальношкільного прое-

кту «ВМ-НФ» має як друкарську, так і електронну версію. 

Проект «Вісник Мрії – інноваційна модель створення ефек-

тивного освітнього простору, що вирішує питання форму-

вання медіа грамотності та екологічно збалансованого світо-

гляду підростаючого покоління.» 

19 жовтня 2019 проекту виповнилося 17 років. З Днем На-

родження, проект мрій! З Днем Народження, «Республіка 

Мрія»! 

                                                           Орест Нікулін 

                                                      Маргарита Нікуліна 



25 жовтня був останній день першої половини семе-

стру і  ми з класом вирішили підбити підсумки, що 

ж було цікавого за цей період. І ви знаєте,коли ми 

почали згадувати, то з’ясувалося скільки цікавих по-

дій, скільки свят відбулося за цей короткий промі-

жок часу!Все почалося зі свята першого дзвоника: 

згадали, що в цьому році він був незвичний, поділе-

ний на декілька локацій, з проведенням флешмобів. 

Було дуже цікаво! На своїй локації саме наш 7-А 

клас був відповідальний за проведення заходу та пі-

дтримку чудового настою школярів.   А  далі понес-

лася круговерть різноманітних подій: це і день про-

граміста, і день рятувальника, день спасіння озоно-

вого шару, день музики, день вчителя- мовознавця, 

день визволення міста від фашистських загарбників, 

день міста Запоріжжя, свято Покрови і день україн-

ського захисника, участь у конкурсі «Герої серед 

нас», у заходах, присвячених  всесвітньому Дню 

миття рук, Покровському ярмарку.  І в  круговерті 

подій ми зовсім забули відмітити те, як гарно вміємо 

відпочивати, і в один із жовтневих днів, ми з класом 

відвідали надзвичайно красиве місто - Хар-

ків.                    Нажаль погода трішки підвела, але 

навіть дощ не зіпсував нам настрою, та цю чудову 

подорож.А зараз хотілося б розповісти як це було. 

Прокинулись ми того дня ще до сходу сонця,і вже о 

шостій ранку великою та дружньою компанією відп-

равились у далеку подорож. І подолавши відстань у 

300 км, ми приїхали до величного Харкова!З грудня 

1919 року це місто було столицею України, а в січні 

1934 року столицею України стало місто Київ. Це 

дуже - дуже красиве місто.найстарішою будівлею 

міста.Ми відвідали дзвіницю, з якої побачили місто 

з висоти пташиного польоту. дощ, і побачити всієї 

краси в повній мірі нам не вдалось. 

 

Підбиття підсумків та відпочинок в 7-А 

5 жовтня розпочався  бал хризантем, де ми змогли поба-

чити велику кількість квіткових статуй і композицій різ-

ної тематики, доторкнутись до деяких тварин у контакт-

ному зоопарку, та сфотографувати красоти цього неймо-

вірного місця. Ми пропонуємо вам подивитись нашу по-

дорож в фото-відео звіті.       

   Також ми відвідали парк Шевченка - це міський парк, 

де фонтани, квіткові галявини перехоплюють подих. Далі 

зупинка - Майдан Конституції-це величезна площа, най-

старіша в місті. Майдан Конституції - найбільш 

"історичне" місце Харкова, з трьох причин: 

1 - ця площа лише трохи молодша за сам Харків, 

2 - тут відбулося багато важливих історичних подій, сто-

ять багато старих будинків, 

3 - тут знаходиться історичний музей Харко-

ва.                                     

Ну і мабуть найрізнобарвніше, найквітковіше,  найзелені-

ше, місце Харкова - парк Фельдмана! Це 140 гектарів по 

істині райського куточка України! Щоб описати всі кра-

соти цього місця, мабуть не достатньо буде і доби. Саме в 

цей час, коли ми відвідували парк, почався дощ, і побачи-

ти всієї краси в повній мірі нам не вдалось.5 жовтня роз-

почався  бал хризантем, де ми змогли побачити велику 

кількість квіткових статуй і композицій різної тематики, 

доторкнутись до деяких тварин у контактному зоопарку, 

та сфотографувати красоти цього неймовірного місця. 

Ми пропонуємо вам подивитись нашу подорож в фото-

відео звіті.   Нам хотілося більше, побути там довше, але 

відстань від Харкова до Запоріжжя чимала, і тому ми, за-

кинувши монети в фонтан, пообіцяли Харкову поверну-

тись сюди ще! Це був незабутній день в нашому житті.  

                                                Ілля та Ольга Мелешко  



28 жовтня - День визволення України від 
фашистських загарбників 

28 жовтня Україна відзначає важливу дату у своїй 
історії - День визволення від фашистських загарб-
ників  - Національне свято, присвячене вигнанню  з 
території України військ нацистської Німеччи-
ни.дею свята вперше висловив на офіційному рівні 
міністр економіки України Сергій Тігіпко 15 жовтня 
2009 року. Через всього п 'ять днів тодішній прези-
дент країни Віктор Ющенко підписав Указ No 836/2009 
про встановлення нової дати.Згідно 
з офіційним формулюванням, свято 
було запроваджене "з метою всена-
родного святкування визволення 
України від фашистських загарбни-
ків, а також вшанування героїчного 
подвигу і жертовності українського 
народу під час другої світової вій-
ни".І справді народ України дуже ба-
гато чим пожетвував в цій найстраш-
нішій війні в історії людства.Під час 
Другої Світової війни та Великої Вітчизняної війни (ці по-
няття різнться, але той же час для наших країв майже тей 
саме) на території України проходили би-
тви, багато з яких мали особливо важли-
ве значення і безпосереднім чином впли-
вали на перебіг війни.Перші населені пу-
нкти в районі Східного Донбасу бу-
ли звільнені у грудні 1942 року.Основні 
бої за звільнення України тривали з січня 
1943 року по осінь 1944 року. 23 серпня 
1943 року був звільнений Харків. Запорі-
жжя, як ми знаємо, було звільнене 14 жо-
втня 1943 року, у вересні-жовтні цього ж року йшла бит-
ва за Дніпро, кульмінацією якої стало вигнання фашистів 
з Києва.Завершила цей етап війни Карпатська операція, 
що розпочалася 9 вересня 1944 року. 27 жовтня 1944-го 
радянські війська визволили Ужгород, а 28-го вийшли 
на сучасний західний кордон України.Всього в 1943-1944 
роках на території України було проведено 15 наступа-
льних операцій.28 жовтня присвячене пам 'яті воїнів, за-
гиблих у боях за визволення України, мирних жителів, 
які постраждали від дій фашистських окупантів і ветера-
нів Великої Вітчизняної війни. Важливо пам'ятати весь 
жах пережитий нашою країною! Важливо пам'ятати ге-
роїзм українців! 

Пам'ятаємо, шануємо, скоробимо! 
                                                     Орест Нікулін 
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