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Мріємо про Мир    

  

Лілія Назаренко 
 
Що ви відчули в душі зараз, 
промовляючи слово мир? 
Що несе у собі поняття ми-
ру, яка є наповнення даного 
слова?  
 
Ми - українці завжди дово-
дили необхідність дотри-
мання заповідей Божих, на-
вчали і навчаємо дітей жити 
в мирі, злагоді, любити та 
шанувати  своїх батьків, су-
сідів, всіх людей... Адже 
найбільше щастя для нас - 
це те, що ми живемо на рід-
ній землі, на якій розквіта-
ють квіти, зростає зерно, а 
люди живуть спокійно, зем-
ля не здригається від стра-
шних вибухів, діти вчаться, 
здобуваючи знання, щоб 
зробити нашу Україну ще 
прекрасніше.  
 

Чому виникають війни ? Ви 
замислювалися над цим ? 
Звичайно, замислювали-
ся....... Мабуть, тому що іс-
нують між людьми злість, 
заздрість, помста, негативні 
думки тощо.  
 
Мир на землі - це найбіль-
ше багатство. Людина про-
ходить для добра і радості. 
Тому завдання у всіх людей 
на землі одне - творити до-
бро і берегти мир !  
 
Потрібно любити цю диво-
вижну і нашу землю, захоп-
люватися і милуватися, пе-
реживати, спостерігати і 
знати, для чого ми прийшли 
сюди. Тому завжди думайте 
про мир, творіть добро і жи-
віть з гарними думками !  

Бажаємо нам всім найско-
ріше перемоги і МИРУ !  
 
Мир на землі - це затишок і 
тиша, 
 
Це сміх дитячий і душі політ 
!  
Мир на землі - це росяні 
світанки, 
Краса і творчість, пісня у 
гаях. 
Мир на землі - це вечори і 
ранки,  
Із радістю і щастям у серцях  
 
Це та земля, де сміх і пісня 
лине,  
І діти йдуть до школи знов і 
знов 
Й ніколи у боях ніхто не ги-
не, 
Бо там господар - щастя і 
любов !! 

Яку професію обрати   … Де навчатися далі ….   
Лілія  Назаренко  
 
Зараз майже всі підлітки зітк-
нулися з таким питанням. Де 
навчатися далі ?  Яку професію 
обрати ? Але більшість з них 
лежить на вміннях користува-
тися технологіями та на знан-
нях іноземної мови. Зараз є 5 
самих затребуваних професій 
2022 року. На першому місці IT 
- фахівці: програмісти , розро-
бники , адміністратори мереж. 

Базові якості: аналітичний 
склад розуму, уміння швидко 
виконувати завдання, уміння 
працювати в команді. Друге це 
аналітики Big Data. Можливо 
хтось з вас ще не знає що це. 
Так ось це універсальні спеці-
алісти з непоганими матема-
тичними, статистичними вмін-
нями. Базові якості: логіка, 
вміння розробляти бізнес - 
моделі, приймати рішення.  

Трете це лікарі: терапевти, пе-
діатри, педіатри, кардіологи, 
гематологи, хірурги. Базові 
якості: вміння брати відпові-
дальність на себе, вміння пла-
нувати свою роботу, дисциплі-
нованість, здатність розуміти 
людей. Четверта SMM - спеці-
алісти: контент менеджер, тар-
гетологи , адміністратори груп. 
Базові якості: емоційна стій-
кість, рівноправність, витрим-
ка, терплячість, комунікабель-
ність. П'ята архітектори , інже-
нери , архітектори - конструк-
тори, архітектори промисло-
вих об'єктів. Базові якості: об-
разна візуалізація, швидка ге-
нерація ідей, спостережли-
вість. 
Наше опитування учнів 9-Б 
класу показало, що вони 
мріють і діють задля звер-
шення своїх прагнень. 
 
Евеліна хотіла би стати перу-
карем. Для цього їй потрібно 
мати такі якості:  

 

 

знати стандартні типи облич та 
зачісок, які їм підходять, воло-
діти різноманітними техніками 
стрижки та фарбування волос-
ся. Також вона хоче стати май-
стром манікюру. Базові якості: 
майстер нігтьового сервісу по-
винен розбиратись у сучасній 
моді манікюру,знати власти-
вості та будову нігтів та шкіри. 
Юлія хотіла би стати психоло-
гом. Для такої професії  

потрібні такі якості як: вміння 
розташувати до себе, виклика-
ти довіру, та випромінювати 
впевненість та добро, також 
потрібно аналітичні навички. 
Також вона хотіла би стати ве-
теринаром. Базові якості для 
цієї професії: розуміти фізіоло-
гію і анатомію тварин, знати 
хвороби і методики обстежен-
ня цих хвороб, та вміти їх ліку-
вати. 

Місце для Вашої реклами 
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Завершуючи вивчення курсу 
основ медіаграмотності … 

 

Андрій ЄЛЬКІН  

Нова українська школа поста-
вила перед освітянами низку 
актуальних питань щодо ре-
формування освіти. Ключовим 
напрямом діяльності позначе-
ним в нормативних докумен-
тах є набуття випускниками 
шкіл певних компетенцій, які 
сприятимуть їх конкурентосп-
роможності в інформаційному 
світі. Таким чином, актуально-
сті набувають форми роботи, 
які модулюють реальне життя 
і, одночасно, викликають ціка-
вість школярів, посилюють 
творчу активність і стимулю-
ють самостійну діяльність. 
 
Саме про це ми думали в пе-
ршу чергу, коли планували 
факультативний курс основи 
медіаграмотності для 8-9 кла-
сів. Настав час підбивати під-
сумки.  
 
Зрозуміло, що загострення 
потреби в медіаграмотності  та 
інтенсифікації її масового 
впровадження пов’язано з 
поширенням у глобальному 
світі інформації, яка на психо-
логічному рівні викликає кон-
фліктне сприйняття дійсності, 
ескалацію агресії у медіапрос-
торі, а в останні роки, як ми 
спостерігаємо, приводить до 
озброєних конфліктів. Ніхто не 
буде заперечувати, що саме 
зараз виникають потреби у 
медійній ретравматизації та 
мінімізації деструктивних ме-
дійних впливів шляхом медіа-
освітніх практик. І така можли-
вість на уроках факультативно-
го курсу звісно була. 

Саме медіаосвітніх практик…. 
Адже робота над створенням 
авторського контенту газет, 
відео, радіопередач дозволяє 
здійснювати процес десакра-
лізації медіа, формувати ком-
петенції, в основі яких знахо-
дяться уявлення про маніпуля-
тивні властивості та деструкти-
вні прояви медіа. 
 

думок і точок зору, відокрем-
лення фактів від коментарів та 
оцінок, точність подачі інфор-
мації. Зрозуміло, що ці прак-
тики виховували вимогливість 
до тих повідомлень, з якими 
ми вимушені стикатися в інфо-
рмаційному просторі.  
 
 Забезпечення прав дитини на 

захист від шкідливих інформа-
ційних впливів розглядався в 
курсі основ медіаграмотності 
як пріоритет. Своїм завданням 
я бачив підготовку учнів до 
вимогливого ставлення до 
якості надання медійних пос-
луг, а для цього здійснювалась 
робота з ознайомлення їх з 
критеріями якості медіапроду-
кції, з процедурами захисту 
своїх прав на якісне медійне 
обслуговування. 
Сподіваюсь, що у майбутньому 
при  розгляді мас-медійних 
повідомлень наші учні частіше 
задаватимуться питаннями: 
Хто створив це повідомлення і 
чому він його надсилає?  
Які методи використовуються, 
щоб привернути мою увагу?  
Які способи життя, цінності і 
точки зору представлені в по-
відомленні?  

Медіаграмотність неможливо 
досягати остаточно, її можна 
тільки постійно покращувати. 
Медіаосвіта – це процес про-
тягом всього життя. Не зупи-
няючись на досягнутому,  ми 
гарантуємо той прогрес, який 
нас може задовольняти.. 
Якщо діяти, то можна відчува-
ти ці важливі ознаки. Ознаки 
тієї нестачі, яка змушує нас 
працювати в цьому напрямку 
безперервно. Постійно шукати 
відповіді, аналізувати події, 
бачити причинно-наслідкові 
зв’язки, дивитися на процеси 
комплексно. Потрібно 
пам’ятати, що головні завдан-
ня та «зашифровані коди» ще 
попереду! Але без власних 
зусиль, без захоплення цією 
справою навряд чи щось вий-
де.  

«Медіаосвіта – це процес протягом 
всього життя. Не зупиняючись на до-
сягнутому,  ми гарантуємо той про-
грес, який нас може задовольняти». 

 
Для такої важливої роботи в 
гімназії створені всі необхідні 
умови. Головне – це майдан-
чик для корисних комунікацій 
та обміном думками: портал 
шкільної преси – який позиці-
онується як унікальний ресурс 
школярів для школярів та у 
відмінності від більшості шкі-
льних сайтів України переваж-
но містить контент, створений 
учнями, а не педагогами. 
 
Медіаосвітні практики практи-
чно завжди націлені на озна-
йомлення учнів зі стандартами 
журналістських професій. Учні 
намагались відповідати на пи-
тання: чому важливо дотри-
муватися цих стандартів, як 
висвітлювати події, щоб спо-
живач інформації отримав 
об’єктивну інформацію. Учні 
вчилися будувати новини за 
принципом «перевернутої пі-
раміди», дізнавалися, що таке 
«достовірність», «оператив-
ність» та «повнота», баланс  

Якщо такі компетенції були 
сформовані, то вони 
обов’язково актуалізували по-
требу у критичному мисленні 
при взаємодії з медіа. 
Наскільки важливо було  ство-
рювати аудіо та аудіовізуаль-
ний контент, здійснювати мо-
нтаж тематичних радіопере-
дач, роликів соціальної рек- 
лами, телерепортажів, науко-
во-популярних фільмів, дізна-
ватися, як працювати над бло-
гами?  
 
 Чи мало значення, коли учні 
підбирали для проекту коман-
ду однодумців та планували 
всі етапи роботи? Як правиль-
но написати сценарій, підібра-
ти основну і фонову музику, 
вирішити хто й як буде монту-
вати (з’єднувати всі фрагменти 
в єдине ціле), разом визначи-
тися як домагатися яскравого і 
цікавого результату? 
 
Працюючі над створенням ко-
нтенту в структурі Шкільного 
Медіахолдингу, учні усвідом-
лювали, що змістовно медіа-
реальність не співпадає з реа-
льністю у матеріальному світі, 
що медіа не гарантує 
об’єктивного відображення 
реальності цього фізичного 
світу. 
Практичний компонент діяль-
ності привчав наших 
дев’ятикласників більш рете-
льно оцінювати медіатексти 
інших авторів, формував кри-
тичне ставлення до неякісного 
контенту та здатність до більш 
глибинного аналізу медіа-
продуктів з точки зору ідеї, 
концептуальності, їхньої жан-
рової приналежності, виправ-
даності сценічної побудови, 
кадрового чергування планів, 
кольорових рішень тощо. 
 

«Забезпечення прав дитини на захист 
від шкідливих інформаційних впливів 
розглядалося в курсі основ медіагра-

мотності як пріоритет». 

Як різні люди розуміють це 
повідомлення?  
Які питання не освітленні у 
цьому повідомленні?  
Саме такі критичні підходи 
надають сучасній медіаграмо-
тній людині захист від маніпу-
лювання та озброюють її інте-
лектуальною незалежністю. 
При цьому дуже важливо 
пам’ятати, що процес медіаос-
віти є безперервним проце-
сом.  

Отже, хочу побажати моїм уч-
ням, які у грудні завершують 
вивчення факультативного ку-
рсу «основи медіаграмотнос-
ті», мріяти про власну свободу 
та незалежність, крокувати до 
тієї важливої мети, діяти, не 
зупинятися на досягнутому та 
завжди вірити у власні сили! 
Адже медіаграмотність для 
сучасної людини – це як вода 
та повітря для живих істот, ба-
зові цінності заради життєза-
безпечення.    
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Плюси та мінуси дистанційного навчання 
Катерина Аннус 
 
Дистанційне навчання поча-
лось кілька років тому, через 
поширення вірусу,а зараз че-
рез бойові дії на території 
України. Звикнути до нових 
реалій життя було складно але 
за багато часу ми присвоїлись 
до цього, Як і у звичайному 
режимі навчального процесу в 
дистанційному теж є свої пе-
реваги та недоліки. Я намага-
лася зібрати усі плюси та міну-
си дистанційного навчання. 
   Мінуси дистанційного на-
вчання: 
• Ми проводимо біль-
шість часу за екраном цим са-
мим псуємо зір. 
 

• Ми майже не спілкує-
мось з однокласниками в реа-
льності. 
• Іноді поганий зв'язок 
через проблеми з інтернетом і 
через це не завжди зрозуміло 
зміст уроку. 
Діти частіше  отримують інфо-
рмацію самостийно. 
• Діти починають вести 
більш пасивний спосіб життя. 
• Діти не завжди чесно 
виконують домашні завдання. 
• Не дуже  зручно здава-
ти вірші на пам'ять. 
• Чи буде дитина на 
уроці іноді залежить від того 
чи є у неї світло або інтернет. 
 

• Не завжди запам'ятову-
ється інформація. 
• Бувають проблеми під час 
здачі домашніх завдань. 
• Не зручності для батьків. 
 
Плюси дистанційного навчання: 
• Ми довше можемо поспа-
ти. 
• Не треба нікуди йти, це 
великий плюс у холодну пору ро-
ку. 
• Не треба нікуди чепури-
тись. 
• Можна записати на відео 
увесь  урок і знову його прослуха-
ти якщо не запам'ятав щось. 
• Можеш поснідати в будь 
який час. 
• Між уроками  зробити 
щось корисне. 
• Самостійно здобуваєш 
корисну інформацію тим самим 
вона краще запам'ятовується. 
• Це безпечно для здоров'я 
та життя. 
• Відкритий доступ до ме-
режі Інтернет для здобуття нових 
знань. 
• Коли ти захворієш ти мо-
жеш знаходиться на уроці.  
• Під час уроку Ти знаходи-
шся в теплому приміщенні. 
Як би нам не хотілося ми повинні 
звикнути до цього заради збере-
ження життів , та нашої перемоги.  
 
 

 

Кожен день ми отримаємо 
різні враження від кожного 
уроку навіть онлайн. уроками 
з користю для себе в першу 
чергу. 
У цій статті я також хочу поді-
литися кількома лайфхаками 

для зручного навчання та про-
ведення часу між 

Лайфхаки для зручного дис-
танційного      навчання: 

1. Намагайтеся висипати-
ся, лягайте раніше ніж зазви-

чай на годину. 
2. Починайте ранок зі 

склянки холодної води, це ко-
рисно та досить  швидко «ро-

збудить» ваш організм. 
3. Не лежіть довго у ліж-

ку. 
4. Між уроками не грайте 

в ігри краще трохи походить 
по будинку або квартирі. 

 

5. Намагайтеся слуха-
ти урок замість того щоб 

відволіктися. 
6. На уроці краще бути 
в теплій кімнаті. 
7. Обирайте зручне 
місце де ви будете сидіти 
під час уроку. 
8. Сходіть до вбираль-
ні до початку будь якого 
уроку. 
З цими порадами вам буду 
зручніше проводи час на 
уроках. 
Не зважаючи на усі плюси 
та мінуси, ми будемо ста-
ратися та навчатися, для 
того щоб після розвивати 
економіку нашої країни та 
робити світ кращим для 
майбутніх поколінь. 
 
Слава Україні . 
 
 

 

… , ми будемо старатися та навчатися, для то-
го щоб після розвивати економіку нашої країни 

та робити світ кращим для майбутніх поколінь 
… 

Це казкове свято – Новий рік 

 

Юлія Прокопчук  
 
Я хочу вам розповісти трохи 
про Новий рік.  Не дивля-
чись на такий складний час 
все одно хочеться зробити 
свято. І почнемо з підготов-
ки: 
 
1.Потрібно зробити святко-
вий настрій. Прикраси-ти 
будинок: повісити гірлянду 
(можна зробити  з неї на 
стіні ялинку и зачепити мі-
шурою), Купити або зробити 
своїми рука-ми новорічний 
вінок і повісити на двері.   
 
Поставити ялинку купити 
або зробити різноманітні 
сніжинки або інші підробки \ 
малюнки і почепити по кім-
наті.  
Придбати іграшку яка сим-
волізує 2023 рік( в нашому 
випадку це чорний кролик 
або кіт)І покласти на диван 
або в інше місце.  

2.Заздалегідь підготувати 
подарунки рідним та бли-
зьким. 
 
3. Придумати розваги на 
святу ніч. Скласти музич-
ний плейлист, під який ви 
можете танцювати. Приду-
мати конкурси, іг-
ри,вікторини. Зробити кра-
сиву, якісну фотозону, і ви 
зможете зробити ду-же гар-
ні новорічні фото.  Можна 
піти погуляти або взагалі 
взяти солодощі і подивити-
ся кіно. 
 
4. Скласти плани на 2023 
рік.  
 
Тепер перейдемо до украї-
нських традицій. 
 Характерною рисою ново-
річ-ного святкування в Укра-
їні було щедрування – обхід 
хат із побажаннями щастя 
та здоров'я членам сім'ї і 
розвитку господарства.  

Цей обряд супроводжував-
ся «щедруваннями» у вір-
шах чи піснях. Ось одне із 
традиційних новорічних 
привітань: «Сію, сію, посі-
ваю, з Новим роком поздо-
ровляю! 
 
Як можна підняти настрій 
друзям дистанційно? 
 
Можна зателефонувати за 
відео - дзвінку і разом прик-
ра-шати будинок, або роби-
ти щось своїми руками. На-
діслати Новою поштою но-
ворічний оригінальний по-
дарунок. І можна дати друг 
другові завдання напри-
клад, зробити план дій на 
23 рік, купити календар, 
зробити благодійну справу, 
встигнути зробити недороб-
лену справу до Нового року 
тощо.  
Потім показати на перевірку 
своєму другу або навпаки. 

 

Як  можна прикрасити ялин-
ку 2022? 
2023 рік пройде під знаком 
Чорного Водяного Кролика, 
а тому в прикрасах примі-
щення та ялинки доречним 
буде саме чорний колір. Йо-
го можна розбавити кулями 
та іграшка-ми блакитного чи 
синього відтінків (які симво-
лізують воду). Також підій-
дуть будь-які природні ко-
льори. 
Ну і останнє, новорічні 
страви: 
Що можна приготувати та 
по-ставити на новорічний 
стіл: 

Із салатів: фруктовий салат, 
Олів’є, крабо-олів’є , сирний 
сала, оселедець під шубою 
Основне блюдо: варена ка-
ртопля з куркою або котле-
тою. 
 
Ну і по дрібницям: бутер-
брод з красною ік-
рою(красною рибою) цукер-
ки, мандарини(та інші фрук-
ти) А з напоїв кока-кола(або 
інша газіровка),компот, сік  
 

 Місце для Вашої реклами 
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Святий Миколо Чудотворець   
Михайло Нарадко  
 
 
19 грудня православна церква 
вшановує пам'ять Миколи Чу-
дотворця – одного з найулюб-
леніших і найшановніших свя-
тих у християн. Є багато свід-
чень, що молитвою святителя 
Миколая людей було врятова-
но під час небезпечних подо-
рожей, плавань, коли були 
напади розбійників. Зараз ці 
молитви набувають особливої 
актуальності. Через військових 
дії в Украйні 
Свято Миколи прийшло в 
Україну 1088 року за часів кня-
зя Всеволода Ярославича. Свя-
тий – заступник простих лю-
дей, захисник дітей. Микола 
скоропомічний – охороняє 
подорожуючих та моряків 
    
Топ 5 фактів про Святого Ни-
колая-Чудотворца 
 
1. Світ Лікійський 
 
Народився Микола між 270 та 
286 роками в Малій Азії у сім'ї 
заможних людей. У дитинстві 
вирішив присвятити життя бо-
гослужінню. Рано став свяще-
ником. Спадщину батьків до 
останньої монети Микола ро-
здарував бідним. Не чекав, 
щоб у нього просили допомо-
ги, сам шукав бідних, аби до-
помогти. 
Багато років служив єписко-
пом у Мирах Лікійських (су-
часна Анталія у Туреччині). 
Тому Микола ще - Мир Лікій-
ський  
Під час гоніння на християн, на 
початку IV століття, було укла-
дено за віру. Помер, мабуть, у 
віці 65-70 років. 
 
2. Як насправді виглядав 
 
Вчені, розкривши могилу Ми-
коли Лікійського, провели ни-
зку досліджень. Було створено 
приблизну модель особи та 
встановлені інші зовнішні риси 
померлого. Микола був приб-
лизно 167 см на зріст. У нього 
було мужнє обличчя та карі 
очі. Шкіра - оливкового відтін-
ку, чітко виражене підборіддя 
та вилиці. Антропологи припу-
скають, що Світ Лікійський не 
вживав м'ясної їжі.   
 

Николай одевался просто и 
без прикрас. А с давних свиде-
тельств современников Нико-
лая, его лицо излучало необы-
чный свет, подобно лицу Мои-
сея."Поврежденные суставы, 
позвоночник и кости грудной 
клетки свидетельствуют о му-
ках, которые перенес Святи-
тель Николай в тюрьме - его 
пытали на дыбе", - рассказал 
профессор Луиджи Мартино. 
Он проводил опыты над телом 
святого. Изменения также вы-
званные долгим многолетним 
воздействием тюремного хо-
лода и сырости (святой провел 
в темнице около 20 лет). 
 
3. Найвідоміший у Європі свя-
тий 
 
Мощі Миколи виявилися не-
тлінними, мироточивими та 
здатними зцілювати хворих. 
Церква канонізувала Миколу. 
Він був і залишається найвідо-
мішим святим у Європі. Його 
шанують і католики, і протес-
танти. Миколу люблять діти 
Колумбії, Німеччини та Украї-
ни.   
Святого Миколая можна вва-
жати прадідусем і Діда Моро-
за, і Санта Клауса. Саме з його 
древнього образу з'явилися ці 
казкові персонажі. 
 В Україні Святого Миколая 
здавна вважають опікуном 
дітей. У старих церковних за-
писах є такі слова: "Напередо-
дні Святого Ніколауса матері 
тримають напоготові подарун-
ки та різки для своїх дітей" 
(1555). А в далекій миколаїв-
ській колядці: "Святий Ніколас, 
мені поклади, що за потрібне 
вважаєш ти. Яблука, горіхи, 
мигдаль маленькі діти із задо-
воленням їдять!". 
Микола, оцінюючи поведінку 
дітей, вчить бути порядними, 
чесними та слухняними, мило-
сердними, безкорисливими, 
щедрими. 
 
4. Як ходив українськими зем-
лями 
 
Традиція дарувати подарунки 
дітям на свято Миколи поши-
рилася Європою із середньо-
вічної Німеччини. Її перейняли 
Австрія та Польща, а потім і 
Україна. 
Після революційних подій дру-
гої половини ХІХ ст. у Галичині 
серед українських шкіл виник-
ла потреба у яскравому дитя-
чому святі. 

Тому Святий Миколай став опіку-
ном українських школярів. Дитяче 
свято вимагало текстового мате-
ріалу – віршів, пісень, драматич-
них творів. 
Івану Франку належить віршова-
ний переклад легенди "Диво з 
утопленим хлопцем" та одноакт-
на п'єса "Суд святого Миколая". У 
ній з'явилися традиційні персо-
нажі українського миколаївського 
свята – ангели, помічники святого, 
опікуни та захисники дітей, та чо-
рти, що намовляють Миколу не 
давати дітям подарунків.   
Святий Миколай з янголятами 
Згідно з ухвалою ЦК КПРС з 1937 
року на заміну Миколі прийшов 
Дід Мороз, який дарує подарунки 
на Новий Рік. На Західній Україні 
стара традиція збереглася. 
У Києві перше офіційне свято Ми-
коли було влаштовано 19 грудня 
1990 року для 700 хлопчиків та 
дівчаток - сиріт та дітей з багато-
дітних сімей. На рік, 
19 грудня 1991 року, стараннями 
Всеукраїнського православного 
братства, на гроші, зібрані Това-
риством святого Андрія Первоз-
ванного у США, дитячі свята свя-
того Миколая влаштовано вже у 
20 містах України.  
 
5. Мокрий Микола 
 
На старих українських іконах мо-
жна побачити різноманітні зо-
браження Святителя. Одним із 
найцікавіших є так званий Мок-
рий Миколай.  
Легенда "диво про немовля в Ки-
єві", яке сталося не пізніше 1091 
року, розповідає про подружжя, 
яке вирушило на паломництво у 
Вишгород до мощей Бориса та 
Гліба в день їхньої пам'яті. Повер-
талися вони до Києва Дніпром на 
човні. Дорогою жінка задрімала і 
впустила немовля у воду. 
У розпачі батьки дитини зверну-
лися до св. Миколі, "велику віру в 
нього маючи" із проханням про 
допомогу. Наступного ранку ди-
тина була знайдена неушкодже-
ною "... лежачою мокро перед 
образом св. Миколая" на хорах 
Софії Київської. 

 
Діючий храм святого Миколая у 
Світі. Тут він служив єпископом. 
Ще за життя святий Миколай про-
славився як захисник невинно 
засуджених та рятівник від марної 
смерті. Тут є його гробниця. 
 
 

Икона с Базилики св. Николая в г. Бари (Италия), которая как считает-
ся, была написана на основе прижизненного изображения святого. 

 
 
 

"Микола йде!" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нікола Мокрий, 
ікона у храмі Святої 
Софії, Київ 
 

 

 

Головний редактор газети: Лавринович І.Ю.. Куратор видавничого проекту _- Єлькін А.В., Кореспонденти – Римчук Єлизавета, Почерняєва Софія; мо-
дератор на порталі шкільної преси – Єлгазін Артем; фотокореспонденти – Нарадка Михайло; керівники рубрик – Барко Евеліна, Подліянов Андрій , 
Мельникова Маргарита; коректор – Мацнєв Федір; Адреса редакції: ЗНВК №19, кабінет№ 35 


