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ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

                                                                    **** 

                           Місячник національно-патріотичного виховання 

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, як свідомих,  гідних громадян українського 

суспільства та формування в них патріотичної свідомості, відповідно до річного плану роботи 

школи  з 03 по 28 жовтня було проведено місячник національно-патріотичного виховання.   

В рамках цього місячника була проведена загальношкільна  лінійка  “Моя Батьківщина – Украї-

на“, організована класним керівником Кот В.Г. та 7-А класом, класні керівники  1-11 кл. провели 

виховні години.   

Також з 24 по 28 жовтня проводились заходи приурочені  72 –ій річниці звільнення України 

від німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди була проведена загальношкільна лінійка 

учнями 7-Б класу, класним керівником якого є Борисовець К.Г.. Незалишились осторонь і класні 

керівники 1-9 класів разом зі своїми учнями провели уроки  мужності та класні години.    

**** 

     «Мій рідний Ніжин» 

З 7 по 28 жовтня відбувся конкурс-виставка «Мій рідний Ніжин». 

Серед учнів 5– 11 класів. Було досить складно вибрати переможців 

конкурсу, адже місто Ніжин—гарне та прекрасне місто, і в нас є чим 

пишатись. І місце зайняла учениця 6-А класу Майорова Анастасія, 

друге місце - Мусійченко Ганна учениця 7-А класу та третє місце 

виборов колектив  5 –Б класу Білобловська Вікторія, Білоцерківська 

Софія, Устименко Анастасія, Дядечко Тетяна та Падалка Марія. Те-

тяна та Падалка Марія.  

                                                                          **** 

А Батьківщина одна. Хто захистить її завтра? 

              З 10 по 13 жовтня 2016 року у ЗОШ І-ІІІ ст.№ 9 проходили заходи з 
нагоди відзначення Дня захисника України та 
Українського Козацтва, метою яких є виховання 

української молоді в дусі військових традицій 
Українського народу, формування патріотич-
ної свідомості, формування і розвиток мотива-
ції, спрямованої на підготовку до захисту дер-
жави і служби у Збройних Силах України та 
інших військових формуваннях. Протягом ти-
жня класні керівники провели виховні заходи , де були присутні учас-
ники АТО. Підсумком тижня стало проведення 13 жовтня лінійки-
реквієм «Хоробрі серця», присвячений українським подвигам захисни-
кам рідної землі, учнями 10 класу.  
 

 

Листопад, 2016  Випуск 2   

Наша шкільна родина 
Ніжинська ЗОШ І -ІІІст.  №9  
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                                                                **** 

                                                       Щедра осінь, золота   осінь...  

 З 17 по 21 жовтня, у Ніжи-

нський ЗОШ І-ІІІ ст.№9 

відбулась виставка дитя-

чих поробок з природного 

матеріалу  та  осінніх пло-

дів учнів 1-7 класів. Діти 

підготували композиції до 

дитячих ка-

зок,  намагалися передати 

красу щедрої осені. 

**** 

     «Посвята першокласників у козачата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 жовтня відбулася Посвята першокласників в Козачата. Наймолодших учнів у актовій залі з нете-

рпінням чекали найрідніші для них люди: мами, тата, бабусі, дідусі, рідні та близькі. Під час свята 

дітлахи розказували вірші, заспівали пісні «Веселкова»,  “ Гей там на горі Січ іде», проходи іспити. 

Змагалися, як справжні козаки.  Наприкінці свята старші отамани видали посвідчення та нагруд-

ний знак. Тепер можна з гордістю казати – вони гідна зміна нашим старшокласникам. Тож успіхів 

вам – наші наймолодші козачки!  

                                                                                     **** 

                                                                              Halloween 

28 жовтня відбулося свято  Хеллоувін  серед  учнів 8-11 

класів. То ж  у школі в цей день було весело. Свято скла-

далося з двох частин: 

1 частина – конкурс «Найкраща відьма»; 

2 частина – тематична вечірка. 

У конкурсі брали участь: Сребранець Аліна (8-А), Гумен-

чук Володи-

мир (8-Б), 

Нечваль 

Юлія (9), Ба-

рило Роман-

на (10). Всі учасники були добре підготовлені. Місця 

розподілилися: І місце – Сребранець Аліна, Нечваль 

Юлія; ІІ місце – Гуменчук Володимир, ІІІ місце – Бари-

ло Романна. 
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Гості мали з’явитися у відповідному дрес-коді стосовно 

тематики вечірки. Найкраще костюмовані були наго-

роджені відповідними призами та грамотами. В 

номінації «Найкращий костюм» нагородили: Несте-

ренко Андрій (8-А), Сребранець Аліна (8-А).  Поза кон-

курсом була нагороджена маленька дівчинка, яка заві-

тала на наше свято.  

 

**** 

Олімпійський урок 

10 листопада в школі відбувся Олімпійський урок, який 

для учнів 6-А класу провела  Шелкова Олександра Ми-

колаївна, головний спеціаліст відділення НОК України 

в Чернігівській області. Перед дітьми виступив Лифар 

Ігор Юрійович, директор обласного центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх». Учні, які продемо-

нстрували знання в галузі фізичної культури та спор-

ту,  нагороджені призами. На згадку про зустріч було 

зроблено фото.  

     Також в спортивному залі школи пройшов міський 

захід «Олімпійський урок»  для  учнівських команд міс-

та. Серед членів журі – Лифар Ігор Юрійо-

вич, директор обласного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», Саченко Ігор Валентино-

вич, заступник директора. Приємно відмітити, що пе-

реможцями «Олімпійського уроку» стала команда на-

шої школи. Вітаємо!!! 

 

**** 

Зроби світ яскравим 

Під таким гаслом з 14 по 18 листопада 2016 року у Ніжи-

нський загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9 відбув-

ся тиждень дитячої творчості. Учнями 1-11 кл. організо-

вано  виставку-конкурс дитячої творчості «Зроби світ 

яскравим», на якій було представлено різноманітні ви-

роби: вишивки, плетені серветки, сувеніри з мушлів, 

поробки з деревини, вироби з бісеру. Також проведено 

конкурс малюнків, які вразили відвідувачів своєї майс-

терністю у живописі, графіці, виготовленні виробів з 

тканини, паперу, природного матеріалу. 
 

Яскраві роботи учасників прикрасили 

шкільний коридор та підняли настрій 

всім відвідувачам виставки. Всі роботи 

були цікавими, тому журі, до складу 

якого увійшла рада старшокласників, 

нелегко було визначити найкращих. 
Найактивніші класи були нагородженні 

грамотами. А саме: 

1. 1-А клас (Класовод: Бойко Т.М.) 

2. 1-Б клас (Класовод: Федорець Ю.О.) 

3. 2-А клас (Класовод: Самоткан О.М.) 

4. 2-Б клас (Класовод: Коршок Г.М.) 

5. 4-А клас (Класовод: Бездольна Л.Є.) 

6. 4-Б клас (Класовод: Галепа А.П.) 

 7. 8-А клас (Класний керівник: Гулак 

Л.М.) 
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                                                                                **** 

Тиждень історичних знань 

З 14.11.2016 по 18.11.2016  в рамках тижня історичних 

знань були проведені   у 8- х класах Відкриті уроки з 

історії України . (учитель: Цинковська М.О. та Анд-

рущенко Л.М) 

Також досить цікавою  є  пізнавальна краєзнавча вік-

торина «Рідне місто моє» для учнів 6 класів. Прово-

див вікторину учитель Цинковська М.О.. Дітям дуже 

сподобалось, адже вони дізналися багато нового про 

своє славетне місто. 

 

                                                                            **** 

Тиждень толерантності 

Толерантність - це гармонія в багатоманітності. 

„Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам першим люблю”. 
Григорій Сковорода. 

  З 16 по 23 листопада 2016 року у школі стартував Тиждень Толе-

рантності. В рамках тижня було проведено такі заходи: 

 Виставка малюнків та плакатів «Планета Толерантності» серед 

учнів 1-11 кл. Учні 8-А класу були найактивнішими учасниками 

конкурсу малюнків. Найкращі роботи нагороджено грамотами (І 

місце – Капінос Валерія (6-Б клас), Майорова Анастасія (6-А клас), 

ІІ місце – Черняк Ліза, Сова Наталія, Кононець Катя (7-Б клас), 

Кліщ Анна, Сергієнко Олександра (10 клас), Тихонова Вероніка, 

Рябко Катя (8-Б клас), ІІІ місце – Саврєєва Ліза, Падалка Марія, 

Литвиненко Андрій, Дядечко Тетяна, Устименко Анастасія, Бі-

лобловська Вікторія (5-Б клас), Бондаренко Анастасія (7-А клас). 

 Бібліотекар школи ( Пирожок Л.В.) організувала виставку «Толерантність врятує світ» 

 Загальношкільна акція «Обійму безкоштовно» в якій 

взяли участь як учні так й учителі школи (всі учасники 

акції отримали від цього радість та гарний настрій); 

 Учнівське самоврядування провело бліц-опитування 

серед учнів 8-х класів  на тему «Чи живе в моїй школі 

толерантність?…»; 

 Класні керівники 1-4 класів провели виховні години 

 «Толерантність до природи», «Толерантність до тва-

рин», «Толерантність до людей», «Толерантність  до 

культур інших народів» « Правила ввічливості».  Шко-

лярі  звертали увагу на необхідність підтримувати 

принципи терпимості, взаємної поваги та мирного спі-

віснування, берегти природу, допомагати іншим лю-

дям, вивчати та поважати традиції різних народів, бути 

ввічливими один з одним. 

 
        Радою старшокласників було  оформлене «Дерево то-

лерантності».  Учні середньої ланки вирощували самостій-

но своїми руками дерево, де на серцях діти писали, як вони 

розуміють принципи толерантності та що для них означає толерантність.  
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**** 

Всесвітній День Гідності та Свободи!  

З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасно-

го і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століт-

тя, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у 

листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод 

людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, поста-

новляю:  Установити в Україні День Гідності та Свободи, який відзначати щорічно 21 листопада. 

 

                                                            ****                                              
5 клас відсвяткував посвяту в  

п’ятикласники... 
18 листопада відбулося традиційне свято – посвята в п’ятикласники. У святково прибраній актовій 
залі учні 5-класів, учителі, батьки. Лунає музика і на 
сцені 58 нинішніх п’ятикласників. Про кожного з них 
теплі слова сказали ведучі свята – Безручко Таїсія та 
Медвідь Владислав (учні 7-Б класу). Хвилювалися і 
класні керівники 5- А та 5- Б ( Мохир В.В. та Павлюк 
К.В), адже це їх перші класні колективи. Та вихованці 
їх не підвели. Дзвінко розповідали про себе, хором спі-
вали пісні «Чарівниця осінь», гімн Козацької Ради 
«Веселкова», та фінальну пісню «Круто ти попав в 5 
клас», сміливо пройшли екзамен на кмітливість. Також 
учнів привітала Королева знань (учениця 9-го класу 
Калюжна Дарія) та вручила символічний ключ до Кра-
їни знань. Привітати іменників завітала маленька зіро-
чка Іва…. Марія ( учениця 1 – А класу) з піснею «Мама» 
Урочисто прозвучала клятва п’ятикласників. Традиційно зі словами привітання до учнів звернув-

ся директор школи (Рибак В.П.). Після чого учні із задо-
воленням отримали Посвідчення п’ятикласника, П’яти-
класники запевнили, що будуть хорошими учнями сво-
єї рідної школи №9, продовжуватимуть хороші тради-
ції, які тут живуть, дбатимуть про її добре ім’я. 
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21 листопада для учнів 5-11 класів було проведено Всесвіт-

ній День Гідності! У кожному класі на першому уроці клас-

ні керівники та доповідачі пояснювалудиторії, що ж таке 

гідність, а у відповідь слухали, що таке гідність у розумінні 

дітей. Також було розкрито поняття про єд-

ність,  незаежність і суверенність нашої держави, гордість за 

свою Батьківщину – Україну   

В бібліотеці оформлена виставка «Слава героям Украіни». 

На виставці представлені твори,які відображають події на 

Майдані підчас Революції Гідності 
Учениця 9 класу, лідер старшокласників - Калюжна Дарія 

відвідала Ніжинський Будинок дітей та юнацтва за ініціативи Ліги старшокласників м. Ніжина, де 

було проведено міський захід "Україна Гідності" з використанням гри з соціальних прав людини 

"Країні Гідності" 

                                                              ****                                              
Найстрашніша трагедія  українського народу 

 

 

День Української писемності та мови 

9 листопада у школі пройшли заходи, присвячені Дню української писемності й мови. День розпоча-

вся з урочистої 

лінійки, на якій 

учні 8-Б класу 

(класний керівник 

Назаренко 

К.В.)   розповіли 

про роль і значен-

ня української мо-

ви в житті кожного 

українця. Об 11.30 

учні 10 та 11 класу 

долучилися до написання Всеукраїнського диктанту.  Усі класи взяли участь у шкільному конкурсі 

стіннівок.  А учні 5-А та 5-Б класів продемонстрували знання рідної мови та літератури на КВК, куди 

завітали гості з міської дитячої бібліотеки.  

 

Також було оформлено виставку в 

бібліотеці та радою старшокласників 

проведено акцію «Запали свічку.» 

Пам'ять – нескінченна 

книга, в якій записано 

все: і життя людини, і 

життя країни. 

25 листопада була 

проведена єдина годи-

на присвячена голодо-

мору 1932-1933 під гас-

лом «Україна пам’я-

тає». 

 

Мета цього заходу була 

ознайомити учнів з трагіч-

ним минулим нашого на-

роду, привчати дітей бере-

жно ставитися до історії 

своєї країни, розкривати її 

як білі, так і чорні сторін-

ки а також виховувати зда-

тність кожної людини на 

скорботу і пам'ять про мі-

льйони загублених життів 

співвітчизників.  
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ

 Це свято було встановлено Указом президента України від 6-го листо     

пада 1997р. № 1241/97 і відзначається щороку на честь українського лі-

тописця Нестора - послідовника творців слов’янської писемності Кири-

ла та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-

літописця і починається писемна українська мова…  

Традиційно цього дня всіх українців запрошують написати Всеукраїнсь-

кий диктант національної єдності і перевірити свої знання.  

За православним календарем 9 листопада вшановують пам’ять Препо-

добного Нестора-Літописця. Вважається, що Нестор Літописець став 

прабатьком української писемної мови. Існують версії, що раніше на 

території України застосовували кілька видів писемності, деякі з них використовували грецьку абет-

ку або латиницю. Сучасний алфавіт української мови здебільшого складається з анало   гів грецьких 

літер і декількох слов’янських знаків, однак раніше, крім кирилиці, використовувалася так звана 

глаголиця.  

У 1989 році Верховна Рада УРСР надала українській мові статусу державної. Вона також є рідною 

мовою українців, які проживають за межами України: в Росії, Білорусі, Казахстані, Польщі, Словач-

чині, Румунії, Канаді, США, Австралії та інших країнах. Українською мовою розмовляють майже 45 

мільйонів людей і вона належить до найпоширеніших мов світу.  

Генеалогічно українська мова належить до індоєвропейської мовної сім’ї. Про це свідчать і архаїзми, 

і деякі фонетичні та морфологічні ознаки, які зберегла наша мова протягом століть.  

Давньою українською мовою написані козацькі державні документи й хроніки, створена самобутня 

художня писемність епох – від Івана Вишенського до Григорія Сковороди. Українці мають свою мо-

гутню класичну літературу, визнаних світом геніїв: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, 

Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника…  

Щодо початку писемності в українських землях 

тривають наукові дискусії. Археологічні знахідки 

засвідчують наявність писемних знаків на глиняно-

му посуді, пряслицях, зброї тощо, ще за трипільсь-

кої доби.  

Кілька століть нас привчали до думки про нібито 

«вторинність» української мови, ретельно прихову-

ючи від українців величезний масив української ж 

писемності, історії та культури, що сягає глибокої 

давнини і налічує багато тисячоліть.  

Давніший із літописів, який дійшов до нас, був на-

писаний у 1377 році на пергаменті – вичиненій те-

лячій шкірі. Він носить назву Лаврентіївського, за 

іменем монаха-переписувача Лаврентія. Зокрема до цього списку входить “Повість врем’яних літ” 

(або “Повість минулих літ”), написаний на початку XII століття.  

Автором “Повісті” вважається монах Києво-Печерського монастиря Преподобний Нестор-

літописець (близько 1050 – 1114 рр.). Також його перу належать житія святих…  

Преподобний Нестор працював до останнього дня свого земного життя. Мощі святого покояться в 

Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.  
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ЦІКАВИНКИ ПРО МОВУ

 

Українська входить до трійки найкрасивіших мов у світі. На мовному конкурсі в Італії її ви-

знали другою за мелодійністю мовою світу (після італійської). На мовному конкурсі, який прой-

шов у Парижі у 1934 році, українську мову визнано третьою найбільш красивою мовою в світі 

(після французької та перської) за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія й будо-

ва речення.  

однією з найпоширеніших мов в світі, і за кількістю носіїв займає 26-те міс-

це в світі.  

Порівняно з російською мовою, в українському немає великої кількості церковнослов’янських 

слів. З точки зору лексики найближчими до української є білоруська (84%) і польська (70%) мови.  

Першим букварем, виданим в Україні, був «Буквар» («Азбука»), надрукований у 1574 р. у 

Львові першодрукарем Іваном Федоровим. Книжка складалася з абетки, складів, зразків відміню-

вання і короткої читанки. До нас дійшов лише один примірник, який знайдено в Римі 1927 р. Збе-

рігається в бібліотеці Гарвардського університету (США). Факсимільне видання було здійснено в 

Києві 1964 та 1974 рр  

 

— сім відмінків. Сьомий, кличний, існує також в 

граматиках латині, грецької та (опціонально) в санскритській граматиці (як опціональний вось-

мий відмінок).  

тексти цитувалися без вказівки авторства.  

ся до п’ятдесяти різних систем письма (але не письменностей). Тому за кількістю орфографії (але 

не письменностей) українська мова перевершує монгольську.  

нойс).  

мові й донині збереглися назви місяців з давньослов’янського календаря.  

 

російської, збереглися давньослов’янські назви місяців: сiчень (час вирубки лісу), лютий (люті мо-

рози), березень (тут існує кілька тлумачень: починає цвісти береза; брали березовий сік ; палили 

березу на вугілля), квітень (початок цвітіння берези), травень (зеленіє трава), червень (червоніють 

вишні), липень (початок цвітіння липи), серпень (від слова «серп» , що вказує на час жнив), вере-

сень (цвітіння вересу), жовтень (жовтіють листя), листопад (опадає листя з дерев), грудень (від 

слова «груда» — мерзла колія на дорозі).  

 

словником Національної Академії Наук Ук-

раїни, близько 256 тисяч слів і включена до 

списку мов, які успішно розвиваються в да-

ний час.  

і словник були опубліковані в двадцятих-

сорокових роках 19-го століття.  
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ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ!

 

Говоримо українською правильно!  
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Здрастуй, Слово, 
 

Українська Мово! 
 

Здрастуй на межі тисячоліть! 
 

Квітни калиново й барвінково, 
 

Запашна вічнозелена віть!..  
                Слово – брила, слово – крила, диво, 

 
У незнане зоряне політ. 

 
Через мову щиро і правдиво 

 
Одкривається нам білий світ…  

                                                            Дмитро Білоус
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ...

1 – Всесвітній день вегана (щорічно). День працівника соціальної  

сфери України. Міжнародний день проектного менеджера. 

«Листопадова революція» у Львові. Внаслідок військового переворо-

ту Українською Національною Радою була утворена ЗУНР 

(Західноукраїнська народна республіка)  

2 – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти 

журналістів. Засновано Київський університет імені Тараса Шев-

ченка.  

3 – День інженерних війск України. День ракетних сил і артилерії 

України.  

4 - День Національної гвардії України. День залізничника Украї-

ни. Запатентований перший касовий апарат. Касовий апарат вико-

ристовується при розрахунках за продані товари та виконані послуги. 

Основне завдання касового апарату - фіксувати на папері (касовому 

чеку) угоду купівлі-продажу.  

5 - В Україні з'явився перший тролейбус у Києві 5 листопада 1935 року на ділянці між пл. Дзержинсь-

кого і пл. Л. Толстого. Рух відкрили 4 тролейбуси ЛК-5 виробництва КЗЕТ (80 років тому).  

6 - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та 

збройних конфліктів. Київ звільнено від гітлерівських окупаційних військ.  

Столицю України гітлерівські війська захопили 26 вересня 1941 року. І тільки 6 листопада 1943 року 

після довготривалих боїв місто Київ був повністю звільнений від окупантів. Початок телебачення в 

Україні  

5-7 листопада 1951 року почав працювати Київський професійний телевізійний центр. Демонстру-

валися стрічки «Алітет йде в гори» і «Велика заграва», а 7-го відбулася «жива» телетрансляція параду й 

демонстрації, що проходили на Хрещатику. В Україні запущена перша лінія метро.  

Ця подія відбулася в Києві. П`ятикілометрова дільниця Святошино-Броварської лінії з`єднала станції 

«Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна» та «Дніпро».  

7 - Всесвітній день чоловіків.  

8 - Міжнародний день КВК. Всесвітній день містобудування (Всесвітній день урбанізму). Міжнаро-

дний день радіології. Були відкриті «рентгенівські промені» Німецький фізик Вільгельм Конрад 

Рентген експериментуючи на самоті в університетській лабораторії, несподівано відкрив 

«всепроникні» промені, які у всьому світі слідом за ним тепер називають «рентгенівськими».  

9 - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. День української 

писемності та мови. Міжнародний день проти фашизму, расиз-

му і антисемітизму. День антиядерних акцій. День вшануван-

ня пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.  

10 - Всесвітній день науки. Всесвітній день молоді. Міжнарод-

ний день бухгалтерії (День бухгалтера). Катерина II скасувала 

гетьманство.  

11 - Міжнародний день енергозбереження. З'явився перший 

комп'ютерний вірус.  

12 - Всесвітній день юзабіліті. Всесвітній день якості. Всесвіт-

ній день боротьби з пневмонією. В Україні введені купоно-

карбованці.  
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13 - Міжнародний день сліпих. Була проголошена ЗУНР. В цей день 1918 року з`явився закон 

про самостійність українських земель, що раніше входили під юрисдикцію Автро-Угорщини.  

14 - Всесвітній день боротьби з діабетом. Міжнародний день логопеда. Засновано Українську 

Академію наук. Українську Академію наук об'єднала вчених різного профілю, а першим її пре-

зидентом став Володимир Іванович Вернадський - природодослідник, мислитель і громадський 

діяч.  

15 - День працівників сільського господарства в Укра-

їні. День вторинної переробки. Всесвітній день пам'я-

ті жертв дорожньо-транспортних аварій  

16 – День морської піхоти в Україні. Міжнародний 

день толерантності. День працівників радіо, телеба-

чення та зв'язку України  

17 - Міжнародний день студента. День боротьби за 

свободу і демократію. Всесвітній день недоношених 

дітей.  

18 - День народження Міккі Мауса. Всесвітній день 

геоінформаційних систем (День ГІС).  

19 - День працівників гідрометеорологічної служби 

України. День склороба в Україні. Всесвітній день 

туалету.  

20 – Всесвітній день дитини. Проголошена Українська 

народна республіка (УНР). 20 листопада 1917 року Центральна Рада прийняла ІІІ Універсал, про-

голосивши створення Української Народної Республіки.  

21 - Собор архистратига Михаїла. День Гідності та Свободи. Всесвітній день телебачення. Всес-

вітній день вітань. Початок Євромайдану  

22 - Відбувся перший ефір Громадського телебачення.  

Український інтернет-телеканал, який почав мовлення 22 листопада 2013 року. Проект був анон-

сований в червні 2013 року 15-ма журналістами і зареєстрований як недержавна організація. По-

чалась Помаранчева революція.  

23 - Міжнародний день боротьби з безкарністю.  

З'явилася праця Чарльза Дарвіна «Походження 

видів»  

25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

насильства щодо жінок.  

26 - День подяки в Америці. Всесвітній день 

інформації.  

День святителя Івана Золотоустого.  

27 - Всесвітній день відмови від покупок.  

28 - Початок Різдвяного Посту (Пилипівки). 

День пам'яті жертв голодоморів в Україні.  

30 - Міжнародний день захисту інформації.  

День радіотехнічних військ Повітряних Сил  Зброй-

них сил України 
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НАШІ ПЕРЕМОГИ

 

 ВІТАЄМО!  

Переможців: 

Кутик Дарину, 

ученицю 10 класу, 

за зайняте І місце. 

Крик Юлію, 

ученицю 11 класу, 

за зайняте ІІІ місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукра-

їнських олімпіад з російської 

мови та літератури. 

 

 

 ВІТАЄМО!  

Переможців: 

Козачок Аліну, 

ученицю 9 класу, 

за зайняте І місце. 

Крик Юлію, 

ученицю 11 класу, 

за зайняте ІІІ місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукра-

їнських олімпіад з українсь-

кої мови та літератури. 

 

 

 ВІТАЄМО!  

Переможців: 

Котлярова Назара, 

учня 10 класу, 

за зайняте ІІ місце. 

Черевко Ольгу, 

ученицю 11 класу, 

за зайняте ІІ місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукра-

їнських олімпіад з географії 

 

 

 ВІТАЄМО!  

Переможців: 

Котлярова Назара, 

учня 10 класу, 

за зайняте І місце. 

Черевко Ольгу, 

ученицю 11 класу, 

за зайняте І місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукра-

їнських олімпіад з астрономії 

 

 

 ВІТАЄМО!  

Переможців: 

Примушко Софію, 

ученицю 8-Б класу, 

за зайняте ІІІ місце. 

Кантур Марину, 

ученицю 9 класу, 

за зайняте ІІІ місце. 

Крик Юлію, 

ученицю 11 класу, 

за зайняте ІІІ місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукра-

їнських олімпіад з біології 

 

 

 ВІТАЄМО!  

Переможців: 

Черевко Ольгу, 

ученицю 11 класу, 

за зайняте І місце. 

Капленко Надію, 

ученицю 10 класу, 

за зайняте ІІІ місце. 

Калюжну Дарію, 

ученицю 9 класу, 

за зайняте ІІІ місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукра-

їнських олімпіад з історії 
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 ВІТАЄМО!  

Переможців: 

Костенко Вадима, 

учня 8-А класу, 

за зайняте І місце. 

Литвинця Івана, 

учня 9 класу, 

за зайняте І місце. 

Кантур Марину, 

ученицю 9 класу, 

за зайняте І місце. 

Черевко Ольгу, 

ученицю 11 класу, 

за зайняте І місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з 

 інформаційних технологій 

 

 

 ВІТАЄМО!  

Переможця: 

Козачок Аліну, 

ученицю 9 класу, 

за зайняте І місце. 

у ІІ (міському) етапі Всеукра-

їнських олімпіад з трудового 

навчання 

 

 ВІТАЄМО!  

Переможця: 

Ілляшенко Ю..., 

ученицю 9 класу, 

за зайняте ІІІ місце. 

у ІІ (міському) етапі Всеукра-

їнських олімпіад з хімії 

 

ВІТАЄМО! 

Переможців: 

Кутик Дарину, 

ученицю 10 класу, 

за зайняте І місце. 

Козачок Аліну 

ученицю 9 класу, 

за зайняте ІІ місце. 

Примушко Софію, 

ученицю 8-Б класу, 

за зайняте ІІ місце. 

у ІІ (міському) етапі 

Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. П. 

Яцика 

 

   ВІТАЄМО!  

Переможців: 

Кутик Дарину, 

ученицю 10 класу, 

за зайняте ІІ місце. 

Козачок Аліну 

ученицю 9 класу, 

за зайняте І місце. 

Прокопенко Анну, 

ученицю 9 класу, 

за зайняте ІІ місце. 

у ІІ (міському) етапі Міжнарод-

ного мовно-літературного 

конкурсу учнівської творчості  

ім. Т. Шевченка  
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