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Зміст: 

-День української писемності та 

мови в 9-А класі  

-День Толерантності  

- День пам’яті жертв голодомору 

1932-1933 років 

-Розважальна сторінка 

 

День української 

писемності та мови в 9-

А класі  
 

Кожного року, 9 листопада, в 

Україні відзначають День 

української писемності та 

мови. Свято започатковано в 

1997 р. коли Президент 

України Леонід Кучма на 

підтримку ініціативи 

громадських організацій та з 

урахуванням важливої ролі 

української мови в 

консолідації українського 

суспільства видав Указ № 

1241/97 «Про День 

української писемності та 

мови». Дата Дня української 

мови та писемності припадає 

на православне свято – день 

вшанування преподобного 

Нестора-літописця – 

послідовника творців 

слов'янської писемності 

Кирила і Мефодія. Адже 

дослідники вважають, що 

саме з його праці починається 

писемна українська мова. 

Колись навіть дітей віддавали 

до школи саме у цей день, 

після служби у церкві, де 

молились та просили у 

Нестора-літописця аби 

благословив майбутніх  учнів.  

 



Це й не дивно, адже 

преподобний здобув 

всесвітню славу 

взявши участь у, 

літописанні 

Київської Русі і 

залишивши світу 

неоціненний скарб – 

«Повість минулих 

літ». 

Сьогодні о 10 години 

відбувся 

радіодиктант 

національної єдності 

2021 до Дня 

писемності та мови. 

 

.розпочинають, так  

би мовити, процес 

диджиталізації: 

тепер написані 

диктанти можна 

сканувати або 

фотографувати й 

надсилати також 

електронною 

поштою 

(організатори 

щороку 

винагороджують 

найкращі роботи 

призами). Також 

диктант починають  

транслювати  не 

лише на радіо, а й 

на UA: Перший, а з 

2017 — ще й на 

фейсбук-сторінці. 

Ось, і ми не 

обійшли стороною 

цю акція, та дружно 

всім класом писали 

радіодиктант у 

конференції Zoom. 

 

 Автор: Калашник 

Валерія 

День толерантності 

радіодиктанту до 

Дня писемності та 

мови є не 

виставляння оцінок, 

а спонукання до 

вивчення 

української мови, до 

вдосконалення, 

підвищення 

культури української 

мови. 

Проводив його 

Юрій Андрухович, 

який сам складав 

текст диктанту. З 

2015 року 

16 листопада – 

Міжнародний день 

толерантності. 

Вітаємо Вас і 

бажаємо бути 

терпимими, 

мудрими і 

доброзичливими 

один до одного! 

Толерантне 

ставлення один до 

одного допоможе 

нам формувати 

культуру миру у 

сучасному 

суспільстві, 

проявляючи повагу 

та визнаючи право 

іншої людини на 

індивідуальність та 

неповторність. 

Здається, що 

сучасним людям не 

 розуміння, 

підтримки. Давайте 

не чекати гарне 

ставлення до нас 

від .  

оточуючих, а 

дарувати своє 

тепло, любов, 

увагу близьким 

людям,  

рідним, сусідам, 

однокласникам, 

колегам. Прояв 

любові, а не 

ненависті,  

допоможе зробити 

наше суспільство 

єдиним, потужним, 

міцним та 

продуктивним, де 

кожен буде 

відчувати себе 

комфортно, затишно 

та гармонійно. У 

цьому нам 

допоможе 

виховання 

толерантності! 

Толерантність – 

повага, сприйняття 

та розуміння 

багатого 

різноманіття 

культур нашого 

світу, форм 

самовираження та 

самовиявлення 

людської 



Формуванню 

толерантності 

сприяють знання, 

відкритість, 

спілкування та 

свобода думки, 

совісті й переконань. 

Толерантність – це 

єдність у 

різноманітті. 

Толерантність – не 

тільки моральний 

обов’язок, а й 

політична та 

потреба. 

Толерантність – це 

те, що уможливлює 

досягнення миру,  

сприяє переходу від 

війни до культури 

миру. 

Толерантність – це 

не поступка, 

поблажливість чи 

потурання. 

Толерантність – це, 

передусім, активна  

позиція, що 

формується 

на основі 

визнання 

Марія і Калашник 

Валерія провели 
тематичну годину 
для учнів перших 
класів.  
Діти залюбки 
виконували всі 
завдання,щоб 
попасти в Країну 
Толерантності та 
отримати  призи. 
 

Кожен першачок 
взяв участь у 
різноманітних 
конкурсах. 
Зібравши "  
пазли добра" та 

прикрашавши 

"дерево  Миру" 

юнаки зрозуміли як 

бути толерантними і 

дружніми.  

Автор: Калашник 

Лера та Карпенко 

Марія. 



 режиму, а також 
розповісти про 
причини, наслідки 
Голодомору та 
спротив злочинній 
політиці 
тоталітарного 
режиму. 

 Учні 9-А 
заохочували всіх 
учнів та вчителів 
школи вшанувати 
пам'ять жертв 
Голодомору 32 – 33 
років – 
використовуючи 
квітку незабудку.  

Квітка незабудка 
використовується, як 
символ пам'яті 
жертв Голодомору в 

Україні. Вона 
нагадує, що ми не 
маємо права забути 
мільйонів жертв 

Голодомору. 

Для того 
щоб взяти 
участь у 
акції  
пам’яті 
виготовляли 
паперову 
квітку 
незабудку. 

Гололомор - 
це страшна 
трагедія для 
нашої 
країни, яка 
залишила 
"чорне 
п'ятно" в 
Історії 

 в Україні 

відзначають День 

пам’яті жертв 

голодоморів. 

  Нашим спільним 

обов’язком є гідне 

вшанування вбитих 

голодом жертв 

комуністичного  

На початку 20 

століття Україна 

пережила три 

Голодомори: 1921-

1923, 1932-1933 та 

1946-1947 років. 

Найбільш трагічним 

з них виявився голод 

32-33 років, що був 

організований 

радянською владою 

під час сталінських 

репресій. 

Керівництво 

Радянського Союзу 

довгий час 

приховувало факт 

смерті українців від 

штучного голоду. 

Лише після 

оголошення 

незалежності 

України почалося 

розслідування 

Учениця 9 А класу 

Карпенко Марія дала 

свій коментар: "Для 

нас ця тема була 

неабиякою 

важливою, ми не 

мали права забути 

про цю страшну 

трагедію, саме тому, 

ми вирішили 

провести акцію 

пам'яті жертв 

Голодомору . 

Карпенко Марія та 

Калашнік Валерія 

взяли 

відповідальність на 

себе і 

розповсюджували 

дану акцію, 

проходячи по класах 

і розповідаючи про 

важливість і правила 

участі цієї акції.  

Правилами участі в 

акції пам'яті було 

наступне:  

1. Зробити 2 

паперові  квитки 

незабудки. 

2.Одну паперову 

незабудку учні 

повинні були  

прикріпить собі на 

одяг як символ  

їхньої пам’яті 

3.Другу розташувати  

на панно, яке  

знаходилось  на 

другому поверсі.  

 від 4,5 до 10 

мільйонів 

українців померли 

під час жахливих 

подій 1932-1933 

років. 

Щороку 

наприкінці 

листопада 

по всій 

країні у 

вікнах 

запалюються 

свічки пам’яті на 

вшанування 

невинних жертв 

День пам’яті жертв Голодомору 



 

 

 

Всі вчителі 

Запорізької гімназії 19 

провели виховну 

годину,показуючи та 

пояснюючи дітям 

увесь сенс цього 

заходу. 

Класний керівник 9-А 

- Давиденко Тетяна 

Павлівна, провела з 

дітьми тематичну 

годину, на якій учні 

класу отримали і 

проаналізували 

інформацію про 

трагедію в історії 

нашої країни  та 

виготовили панно 

пам'яті.  

 В шкільній 

бібліотеці протягом 

тижня діти 

переглядали 

книжкову виставку 

«Голодний 1933-й», 

мали змогу 

переглянути книгу 

пам’яті жертв 

голодомору 1932-

1933 років по 

Запорізькій області 

та знайти там 

прізвища своїх 

родичів, які у ті 

страшні моторошні 

дні померли від 

голодної смерті. 

Автор: Калашник 

Валерія та Карпенко 

Марія. 

 



«16 днів проти 

насильства» 

Кампанія "16 днів проти 

насильства" проводиться 

щорічно з 25 листопада до 

10 грудня з метою 

привернення уваги до 

проблем подолання 

насильства в сім’ях, 

жорстокого поводження з 

дітьми, протидії торгівлі 

людьми та захисту прав 

жінок. 

Важливі дати, які охоплює 

період кампанії: 

25 листопада – 

Міжнародний день 

боротьби з насильством 

щодо жінок; 

1 грудня – Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом; 

2 грудня – Міжнародний 

день боротьби з рабством; 

3 грудня – Міжнародний 

день людей з обмеженими 

фізичними можливостями; 

5 грудня – Міжнародний 

день волонтера; 

6 грудня – Вшанування 

пам’яті студенток, 

розстріляних у Монреалі; 

10 грудня – Міжнародний 

день прав людини. 

 

 

Редколегія Кристал 

Давиденко Т.П. 

Калашник Валерія 

Карпенко Марія 

Давиденко Поліна 

Нікулін Орест 

Гороскоп на грудень 2021 

Овен. У грудні лише невелике 
зусилля відокремлює Овнів від 
успіху. Будьте стриманішими та 
спокійнішими. 

Телець. У грудні у представників 
знаку Телець будуть зміни у 
багатьох сферах життя. 
Близнюки. У грудні Близнюкам 
потрібен негайний перепочинок. 

Рак.  Грудень найімовірніше буде 
для Раків складним. Буде багато 
справ, які виконати потрібно, але 
не дуже хочеться. 
Лев. У грудні Левам необхідно 
спуститися з небес на землю – 
насущні справи вимагають 
негайної участі 
Діва. У грудні Діви витратять 
чимало нервів, щоб вирішити 
складну сімейну ситуацію. 

Терези. Грудень для 
представників знаки Терези 
багатий на сюрпризи. 
Здебільшого їх підкидатимуть 
родичі 
Скорпіон. У грудні 
представникам знаку Скорпіон 
захочеться поїхати у відпустку. 
Але відпочинок доведеться 
відкласти. 

Стрілець. У грудні у Стрільців 
відкриється "друге" дихання. 
Використовуйте цю фазу підйому 
та наведіть порядок у справах 
Козеріг. У грудні Козоріг відчує 
себе хижаком, який готується до 
стрибка. Зберіть усі сили для 
рішучих дій – успіх на вашому 
боці. 
Водолій. У низці ділових 
зустрічей не забувайте і про 
сімейні вечері. Або сварок не 
уникнути. 

Риби. Якщо в грудні у 
представників знака Риби все піде 
не так, без пуття приховувати 
невдоволення від близьких 

Гуморески. 

   Батько збирається на 

батьківські збори, син каже: 

-Тату, тату, найголовніше, 

нікому там не вір!                   

                         *** 

Мама звітує свого маленького 

сина. Він мовчить і пильно 

дивиться на неї. Коли у мами 

гнів закінчується, син каже:  

-Знаєш, мам - у тебе нижня 

губа на верхню так цікаво 

шльопається. Як ти це робиш? 

Зроби ще! 

                         *** 

У літаку сидить жінка із 

п'ятирічною онукою. Коли 

вона дізналася, що їхня 

сусідка – вчителька, то 

попросила дівчинку 

продемонструвати свої 

навички зворотного рахунку. 

Дівчинка охоче затараторила:  

-Двадцять, дев'ятнадцять, 

вісімнадцять... Вчителька:  

-Чудово, ти вивчила це в 

дитячому садку?  

-Ні. Біля мікрохвильової печі. 

                         *** 

Вовочка, а який у тебе 

найулюбленіший урок у 

школі?  

-Четвертий!  

- Як це?  

-А після нього завжди додому. 

Інформація з сайту:"https://anekdotbar.ru/

dlya-detey/">anekdotbar.ru 

Розважальна сторінка 


