Гільдія
Учнів

День
Здоров'я.
Спеціально
запрошена команда професіоналів
"Real School" влаштувала для
дітлахів справжнi Олiмпiйськi
iгри: всi бiгали, розважалися,
спiлкувалися, брали участь у
рiзних
конкурсах,
вигравали
призи...
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Міжнародний день грамотності
8 вересня весь світ святкував міжнародний
день грамотності. Про це вели розмову на
уроках і в нашій школі. Говорили про те, що
785 мільйонів мешканців землі досі не
вміють читати і писати. А в Україні є чудова
можливість не лише навчитися грамоті, але й
отримати
якісну,
повноцінну
та
різносторонню шкільну освіту!

Дiйство тривало приблизно двi години, але
всi хотiли б, щоб воно продовжувалось
довше, адже що може бути кориснiше, нiж
зiбратися разом i так гарно та активно
провести час!?

Сподіваємось, що після проведеного
лікнепу учні нашої школи будуть користатися
цими можливостями і підіймуть свій освітній
рівень.
День здоровя
25 вересня у парку вiдпочинку "Дубовий
гай" учні і вчителі школи № 1 відсвяткували

Пiсля Свята Здоров'я усi прийшли додому
втомленi,проте щасливi :) Нехай таких
заходiв з усiма учнями i вчителями буде
бiльше,адже
це
дає
можливiсть
поспiлкуватись i краще познайомитися один
з одним.
Фоменко Дiана.9а клас

День вчителя

за безсонні ночі і зіпсовані нерви. Будемо
намагатися підтримувати ваш гарний настрій
і посмішки на обличчях протягом року.
Бажаємо вам щастя та здоров'я, а все інше
докладеться!
Фоменко Діана.9а клас
День захисника Вітчизни

2 жовтня у нашій школі відбувся концерт
присвячений Дню Вчителя. Учні усіх класів
старанно готувалися до нього, тренувались,
прикрашали залу і т.д. - ніхто без діла не
сидів.

Цього року вперше ми будемо святкувати
День захисника Вітчизни не взимку, а восени
- 14 жовтня. З нагоди цього свята кожен клас
виготовив святкові плакати, в яких мовою
фарб, олівців і кольорових аплікацій
висловив всю свою повагу і вдячність
українським
воїнам.
Також
учням
одинадцятого класу випала чудова нагода з
перших уст почути розповідь очевидців,
воїнів-захисників Олега Коломойця і Романа
Хмарського, про життя на фронті та
військовий героїзм наших побратимів.
Дякуючи цим мужнім людям, ми усвідомили,
що Україна не тільки «ще не вмерла», але
має всі можливості для оборони свого краю і
розвитку свого економічного потенціалу.

Технічні проблеми з апаратурою не стали
на заваді яскравим виступам дітлахв. Чого
тут тільки не було! Учні танцювали, співали,
грали на музичних інструментах, читали
вірші, вибачались, фантазували... І все це
Солдати пояснили учням, що лише від нас
тільки для вас, наші любі вчителі! Щиро самих залежить майбутнє нашої держави.
сподіваємось, що у нас вийшло віддячити вам Вони сповнили всіх присутніх віри у те, що

від якості мого життя і моральних принципів
залежить подальша доля України. Також
воїни подякували нашим школярам за листи,
малюнки і подарунки, які ми надсилали їм
впродовж минулого року. Чоловіки запевнили
нас, що зусилля дітлахів не були даремними,
адже листи зігрівали їхні душі під час
кризових моментів, а малюнки нагадували
про те, що є заради кого ризикувати своїм
життям.

Також працівникам бібліотеки вдалося
розвіяти деякі міфи щодо Грушевського.
Наприклад, міф про те, що Михайло
Грушевський
був
президентом
УНР
(Украïнськоï
Народноï
Республiки).
Виявляється раніше посади «президент» не
існувало. В будь-якому разі це зовсім не
применшує вклад цієї геніальної людини у
розвиток української державності. Висновок
простий: нам є ким пишатися!
Діана Фоменко 9-А клас

День Народження Мийхайла
Грушевського
Брейн-ринг
17 вересня у школі №1 iм. Т.Г.Шевченка
У жовтні учні 9-А класу мали нагоду
відбувся урок-презентація, де говорили про потрапити на турнір команд 10-11 класів
видатного українського діяча та історика Жовтневого району з гри «Що? Де? Коли?».
Михайла Грушевського. Саме цього року вся
Україна святкує 150 річницю від дня його
народження.

Дев’ятикласники школи № 1 не були лише
спостерігачами. Перед початком турніру
вони сформували команду з незаперечною
Ця святкова дата i стала приводом для назвою «Аксіома» і спробували свої сили у
зустрічі учнів нашої школи з працівниками нерівній боротьбі зі старшокласниками.
бібліотеки ім. Андросова. Чарівні лекторки
повідали про незнайомі пересічним школярам
сторони життя історика,його письменницьку
діяльність, його заслуги перед Україною.

Звісно, нашим відважним розумникам для
перемоги не вистачило двох років навчання,
однак на деякі питання вони все-таки
чим
довели
свою
Вони змогли дуже грамотно та цікаво відповіли,
змалювати цю багатогранну особистість. конкурентоспроможність. Тепер ми з

«Козацькому роду нема переводу» нетерпінням очікуємо турніру між їхніми
козацьке свято у школі №1 ім.
однолітками. Впевнені, що після такого
Т.Г.Шевченка
тренування, вони з легкістю переможуть і
Доброю
традицією
загальноосвітньої
порадують викладацький колектив нашої
школи №1 імені Т. Г. Шевченка стало
школи.
щорічне свято сили, кмітливості та гумору
«Козацькому роду нема переводу».
Розповідь про
ОУН УПА
У
жовтні
учні
старшої школи мали
чудову
нагоду
познайомитися
з
діяльністю
української
повстанської
армії,
дякуючи
розповіді
Анатолія Шеремета –
керівника організації
«Молода січ». Пан Анатолій описав яскраві
факти з історії боротьби українського народу
за свою незалежність у роки Другої Світової
війни.

Виявляється, що дух запорізького козацтва
та національна свідомість запорожців з
приходом комуністичного режиму не зникла.
Не зважаючи на переслідування і покарання,
наші пращури відстоювали право українців
на свободу, національну та культурну
ідентичність.
Всі присутні на уроці усвідомили, що
незалежність далася нам дорогою ціною і
стала продуктом довгої та наполегливої
боротьби; тому нам, нащадкам, треба
цінувати і берегти те, що ми маємо зараз.
Зазвичай діти та вчителі починають
готуватися до нього ще заздалегідь, щоб
виглядати достойно і не соромити честі
славетних козацьких предків. Перемогу у
цьому грандіозному змаганні здобути

непросто: треба пройти через безліч
Змагання куренів оцінювало суворе
випробувань і довести всім присутнім у залі, отаманське журі. Спортивні конкурси були
що ти гідний називатися українським словом продумані дуже вдало. Не зважаючи на вік
«козак».
учасників і їхню фізичну силу, у кожного
куреня були рівні шанси на перемогу. За
сумою балів, обійшовши славетні курені
одинадцятого і дев’ятого класу, найкращими
продовжувачами козацького роду виявилися
восьмикласники.
Канадці практикували англійську з
учнями нашої школи

Кожний клас, який брав участь у святі,
повинен був утворити команду – курінь.
Заздалегідь кожен курінь готував смачну
українську страву, запальну козацьку пісню,
веселу гумореску та модель козацького
вбрання
майбутнього
тисячоліття.
Паралельно з основною програмою учасники
повинні були підкачати фізичні і розумові
м’язи, адже на них чекали спортивні змагання
та вікторина з історії українського козацтва.

У жовтні до школи завітали канадці –
етнічні нащадки українців. Їхні предки
залишили свою батьківщину під час першої
хвилі міграції. Сьогодні онуки емігрантів,
вже дорослі чоловіки, які народилися у
Канаді, вирішили відвідати землю своїх
пращурів.

Нам пощастило зустрітися з ними і
потренувати свою англійську; а їм
пощастило зустрітися з нами і спробувати
згадати закладену в гени українську мову.
Зустріч була дуже теплою, захоплюючою і
веселою.
Про
це
яскраво
свідчать
опубліковані фотографії.

Місячник шкільних бібліотек
Жовтень видався дуже насиченим не тільки
для учнів нашої школи, але і для шкільного
бібліотекаря. Цілий місяць проходили
різноманітні
заходи,
присвячені
ІІ
Всеукраїнському
місячнику
шкільних
бібліотек
під
гаслом
«Виховуємо
громадянина – патріота України».
Учні 5, 6 і 7 класів відвідали літературнорозважальну фортецю «Козацька слава» та
краєзнавчу мініатюру «Тут народилось
Запоріжжя», в організації яких взяли участь
бібліотекар школи Назарова С.Л. та
працівники дитячої бібліотеки ім. М.
Андросова.
Під час цих заходів діти
дізнались багато цікавого про українське
козацтво: про славетних гетьманів, про
мужність українських воїнів, про їх побут та
військову тактику. Також організаторам
заходів вдалося відтворити в уяві учнів вулиці
старого Олександрівська та знайти їх на карті
сучасного Запоріжжя.
Третьому
класу
довелося
пройти
справжню
перевірку
з
мовознавства
«Українську мову знай – нею гарно розмовляй». Виявляється, школярі початкових
класів мають гарні знання і навички
спілкування українською, що активно
продемонстрували під час ігрової програми.

Не залишились без уваги заходи, що
проходили безпосередньо у приміщенні
бібліотеки ім. М. Андросова. 5 клас під час
літературних гонок «Вперед за книгою»
продемонстрував книжковий «водійський»
досвід, легко долаючи відстані від однієї
книжкової станції до другої. А 6 клас, під час
веселого квесту «Святковий тарарам»,
встигли разом з Жулем Верном знайти скарби
піратів та виявити свої акторські здібності,
демонструючи відомих казкових героїв.

А для старших класів працівники обласної
бібліотеки
ім. О.М. Горького провели
літературну зустріч «А в серці думи й пісня
обнялися», присвячену 80-річчю відомого
українського
поета,
письменника,
громадського діяча Бориса Олійника. Діти
почули вірші автора покладені на музику
українських композиторів.

Про місячник шкільних бібліотек можна
розповідати ще дуже і дуже багато. Та
розміри нашої шкільної газети не дозволяють
описати всі заходи пов’язані з цією
грандіозною подією, яка не обійшла
стороною жодного школяра. Сподіваємось,
що наша дружба з книгою з кожним роком
буде міцнішати і переросте у захоплююче та
свідоме життя!

Куточок розваг

Знайдіть сім відмінностей

