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2022-2023 навчальний рік став роком випробувань та викликів для українсь-

кої освіти. Організація навчання в умовах активних бойових дій, які розпоча-

лися в лютому 2022 року, це вже є досвідом, який будуть вивчати наступні по-

коління освітян. Важко сьогодні оцінити рівень його успішності, але, якщо 

аналізувати зусилля усіх учасників навчального процесу, то вони були вража-

ючими. Усі доречні до організації навчального процесу гідно прийняли цей 

виклик. Адміністрація гімназії, на чолі з директором Могиліним О.В., створи-

ла зручні умовим для забезпечення роботи педагогів у дистанційному форма-

ті. Працюючи в умовах постійних прильотів, тривог, вимкнення світла, не за-

буваючи про волонтерську діяльність, вона керувала роботою складного організму 19 гімназії в режимі 

24/7 усі ці 10 місяців війни. Батьки учнів вирішували проблему відносно безпечного перебування дітей, 

забезпечували технічний бік навчання та шукали нормальний Інтернет. Вчителі гімназії у надскладних 

умовах організовували навчання зі своїх предметів, швитдко набуваючи нових компетенцій. Але найваж-

че було учням, які перебували в стресовому стані усі ці місяці навчання, але наполегливо працювали в 

перервах між тривогами. Хтось з них перебував у місті, яке знаходилося під регулярними обстрілами, 

хтось змушений був евакуюватися в села або міста більш безпечних регіонів. Але біля екранів комп’юте-

рів  вони знову ставали частиною 7-б класу Запорізької гімназії № 19. Це неймовірне відчуття «нашості» 

дозволило тримати стрій та успішно пройти 1 семестр 2022-2023 навчального року.  Вже традиційно, Юх-

но Ярослава та Іванченко Олександр підтвердили статус відмінників. 12 учнів завершили семестр на до-

статньому рівні. Цікаво, що окремі діти покращили свої досягнення у порівнянні з минулим роком. На-

жаль, не усі змогли відповідально поставитися до організації власного навчання, але, найчастіше, причи-

ни проблем були об’єктивними - слабкий інтернет, вимикання світла в навчальні години, стрес. У вихов-

ній роботі з класом велика увага приділена навичкам безпечної поведінки дітей в умовах війни. Учні кла-

су взяли участь в усіх, запропонованих загальношкільних творчих справах. Активно працювали під час 

проведення тижня безпеки та КТС «16 днів проти насильства». Вчилися толерантності та залучалися до 

заходів  Дня української мови. Не забували привітати вчителів відео поздоровленням до Дня вчителя та 

брали участь у медійних проектах школи. Талановиті художники малювали до конкурсів та свят, майст-

рині виготовляли обереги для воїнів, а актори записували аудіо виступи для шкільного радіо. Усю діяль-

ність класу своєчасно  висвітлювали на ресурсах школи. У 2 семестрі ми сподіваємось і далі разом перет-

ворювати проблеми на завдання та спільно їх вирішувати. 
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 1 вересня в усіх школах України пролунали перші 

дзвоники. Вперше в історії  нашого навчального закладу 

свято повністю відбувалося в режимі онлайн. Учні 7-б кла-

су Запорізької гімназії № 19 об 10.00 взяли участь в загаль-

ношкільному онлайн-заході, який підготував Центр вихов-

них інновацій та особисто Єлькін Андрій В'ячеславович  

"Перший дзвоник 2022 в Запорізькій гімназії 

№19" (переглянути можна за покликанням: https://

youtu.be/TvHQpVX-O0I ).   Темою першого уроку, який пе-

ретворився на інтерактивне дійство, стало гасло: «Ми ук-

раїнці: честь і слава незламним !». Діти отримали можли-

вість разом відчути приналежність до української нації, 

яка веде боротьбу за власне існування та збереження нашої 

держави.  Одним із завдань було описати свої асоціації до 

слова «війна». Діти обрали наступні слова, які дуже влуч-

но передають їхні відчуття: розлука з рідними, стрес, жах 

від тривог, хвилювання, страх від бомбувань, біль, кров, 

перестрілки, вибухи, руїни, страждання, жорстокість, бит-

ва народів, сум, збентеження.  

Учні дізналися, чому цю війну можна вважати вій-
ною за незалежність, яку наша нація веде вже 100 років. 

Також діти усвідомили, що українці мають власний істори-
чний досвід розвалу декількох імперій. Сьогодні Україну 
надійно захищають її воїни та усі, хто власною працею на-
ближають перемогу у тилу та за межами країни. Україна 
не залишилася з бідою наодинці, величезна підтримка від 

усього цивілізованого світу надходить щодня та постійно 
зростає. Діти вшанували пам'ять загиблих героїв та жертв 
цієї війни хвилиною мовчання. Виявилося, що вони гарно 

проінформовані про меми, народжені війною. І хоча заспі-
вати «Червону калину» не дозволили технічні проблеми, 
послати один одному сердечко підтримки діти змогли.  

Учениця 7-б класу Вікторія  Бідна поділиться враженнями 
від першого навчального дня. «Ось і почався новий навча-
льний рік. Сьогодні ми повинні були зустрітися з однокла-
сниками, новими вчителями, радіти та спілкуватися, по-
чинати відкривати для себе нові предмети. Але все змінила 

війна. Війна Росії проти нас. Обстріли, вибухи, ракети і 
сховища. І знову «дистанційка», і знову ми усі на відстані 
один від одного. Але я щиро вірю у наших військових і  на-
шу перемогу! Сподіваюсь, що вже дуже скоро ми зможемо 
спокійно під мирним небом прийти до школи і далі пізна-

вати світ не на самоті». Після першого уроку було проведе-
но виховну годину з питань безпеки під час навчання в 
умовах військового стану. Особливу увагу приділили пове-
дінці при обстрілах,  безпеці в умовах інформаційної війни, 
мінній безпеці  та прийомах, які дозволяють зберегти пси-

хологічне здоров’я. Учень 7-б класу Іванченко Олександр 
розповідає: «Почався урок, на початку у нас запитали осо-
бистий рівень стресу, що, на мою думку, дуже корисно. 
Також, нам розповіли про серйозність впливу тривалого 
стресу на здоров'я та провірені джерела правдивої 

української інформації щодо війни. Ми дізналися про  
правила поведінки вдома та на вулиці при обстрілах. По-
тім провели опитування щодо безпечних дій у  різних  не-
безпечних ситуаціях. Дещо пояснили щодо  дистанційного 
навчання. На мою думку урок був потрібен, щоб 

запам'ятати елементарні правила безпеки та не робити у 
майбутньому помилок».  

 

 

 

 

 

 

Таке довгоочікуване свято 

 Першого дзвоника ! 

 

Роберт Сапольскі - всесвітньо відомий біолог, професор Стенфордського університету, 

нейробіолог, який вивчає поведінку та фізіологію тварин і людей,  нещодавно провів 

лекцію саме для українських психологів про фізіологію хронічного стресу.  Основні 

тези його виступу, від яких вам повинно стати  легше. Так ось що відбувається з 

нашим тілом під час перебування в хронічному стресі: 1. Зменшується гіпокамп, який 

відповідає за процеси навчання та запам'ятовування.Тому якщо ви «почали тупіти в процесі 

навчання” - з вами або з іншими все ок. Це нормально! Насилування себе призведе до більш поганої 

ситуації. 2. Збільшення мигдалевидного тіла в мозку, яке відповідає за реакції страху та тривоги. Тобто, страхів та 

тривог стає більше, інколи, вони навіть нічим не обумовлені. Це такий фон в якому просто починаємо жити.Можна 

пам'ятати про це і простерігати за деякими тривогами якби зі сторони. 3.Виснаження системи яка регулює дофамін, і 

це приводить до депресії або депресивних епізодів. Тобто, це теж закономірно, і не слід відкладати звернення до 

спеціаліста, якщо у вас проявляються ознаки депресії. Вони не розсосуться! 99%. 4. Йде вплив на фронтальну кору 

головного мозку, що призводить до втрати самоконтролю та імпульсивної агресивної поведінки і це закономірно. 5. 

Вплив на фронтальну кору головного мозку, що призводить до зниження емпатії, та поділ людей на своїх та чужих. 

Сподіваємось, що тепер вам легше зрозуміти деякі проблеми, з якими зіткається людина під час хронічного стресу. 

Новина  

номера 

Автор Старова Ірина 

Роз'яснення від  

психолога 

https://youtu.be/TvHQpVX-O0I
https://youtu.be/TvHQpVX-O0I
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Обережно—

кібербулінг! 

Твоя  

безпека 

За даними ЮНІСЕФ, в Україні кожен п'ятий 
підліток визнавав себе жертвою онлайн-знущань. 
Серед основних причин суїцидів неповнолітніх 
часто називають кібербулінг. Тема дуже актуальна 
сьогодні, коли учні вже декілька років навчаються 
більше дистанційно саме через Інтернет. З 3 по 7 
жовтня у школі проводяться заходи тижня 
протидії булінгу та кібербулінгу.  
Нагадуємо, що кібербулінг – це булінг із 
застосуванням цифрових технологій. Він може 
відбуватися в соціальних мережах, платформах 

обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах та мобільних телефонах. 
Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокування гніву чи 
приниження тих, проти кого він спрямований.  

Анонімне опитування учнів 7-б класу продемонструвало що 40 % 
отримували образливі або загрозливі повідомлення. 48 % учнів 
зіткалися із негативними коментарями на сторінках соціальних мереж. 
24 % мають досвід кібербулінгу під час дистанційного навчання.  
 
4 жовтня на класній годині діти знову обговорювали різновиди 
цькування в Інтернеті та отримували поради, як треба реагувати та 
куди звертатися за допомогою. 92 % учнів 7-б класу написали, що 
знають куди саме треба звернутися у випадку, якщо ти став жертвою 
кібербулінгу.  Враженнями від уроку поділився  Синянський Ярослав: 
«На класній годині я дізнався про те, коли відбулися перші випадки 
кібербулінгу, про характеристики агресора, жертви, спостерігача. Для 
мене новою інформацією стали різні форми кібербулінгу. Їх достатньо 
для того, щоби агресор образив людину. Характеристика ролей людей в 
кібербулінгу, як на мене, це дуже корисна інформація, бо може хтось 
впізнає себе в цих ролях та захоче щось змінити на краще».  Покрепова 
Інесса: «На уроці ми дізналися дуже багато корисного про кібербулінг 
та як з ним боротися. Є багато видів кібербулінгу. Щоб уникнути 
кібербулінгу, не можна давати свої дані, розповідати свої секрети 

незнайомцю. Я дізналася, що перший кібербулінг відбувся в Америці, 2002 року, над підлітком у школі. Його однокласники виставили 
відео де він грав у "Зоряні війни", після чого всі почали сміятися з нього та принижувати в школі». Коняхіна Поліна: «Я дізналася на 
класній годині про перші жертви кібербулінгу, про флейнінг (це обмін короткими гнівними повідомленнями), наклепи (розповсюдження 
неправдивої інформації), ошуканство (це розповсюдження особистої інформації). Раніше я вже знала про секстинг та які можуть бути 
наслідки кібер переслідування. Також мені було відомо, що у цькуванні завжди 
буває троє учасників - жертва, агресор та спостерігач. Я вважаю що корисно 
те, що тепер, у разі чого, я знаю куди можна звернутися за допомогою».  
Дуже показово, що під час опитування учні визначили, що більшу частину 
інформації вони отримали саме у школі -60%, ще 36% прочитали про 

кібербулінг в Інтернеті. Серед того, до кого діти готові були звернутися за до-

помогою, перше місце  зайняли батьки, на другому - друзі, на третьому - педа-
гоги.  

КІБЕРБУЛІНГ

 

Протягом 5-7 жовтня  учні 7-9 класів Запорізької гімназії № 
19 взяли участь у анонімному опитуванні, метою якого було ви-

вчення  масштабність явища кібербулінгу в середовищі учнів 7-9 
класів Запорізької гімназії № 19. Результати опитування використано для орга-

нізації подальшої роботи педагогів школи з попередження цього негативного явища. 
Нажаль, переважна більшість учнів знайомі з кібербулінгом у різних формах. Найбільше учні зіткали-

ся з образливими повідомленнями (47,4%) та негативними коментарями у соціальних мережах та чатах. 
28,9% опитуваних  зіткалися з видаленням зі спільнот та ігор. 27,6% учнів  були об’єктам негативних жартів. 
25% респондентів отримували сексуально відвертий контент.  5,3% учасників дослідження мали справу із ви-
користанням особистої інформації сторонніми особами. 10,5% учням надсилали пропозиції щодо понівечення 
та заклики до самогубства. Під час дистанційного навчання з кібербулінгом зіткалося 21,1 % опитаних учнів.  

Найчастіше про кібербулінг учні дізнавалися у школі – 55,3 %, або в Інтернеті - 36,8%Позитивним ви-
сновком дослідження є те, що переважна більшість учнів (82,9%) визначили, що 
знають, куди треба звертатися.  У випадку, коли учень став жертвою кібербулін-
гу, найчастіше діти готові звернутися до батьків -71,1 %, друзів- 50%, педагогів-
19,7 %.  Але 19,7 % учнів не готові скаржитися та шукати допомоги взагалі і це 
дуже насторожує. На питання «хто повинен нести відповідальність за подолання 
кібербулінгу» більшість вважає, що це кіберполіція (88,2 %) та користувачі Інте-
рнету  (55,3 %), менша частина опитуваних - держава (35,5 %) або провайдери 
(15,8 %).    

Анонімне  
опитування 

https://lb.ua/tag/649_ukraina.html
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Знову  

про толерантність! 

Виховна 

година 

 Учні 7-б класу до Дня вчителя запи-

сали привітальне відео вчителям 

школи. У запису взяли участь: Бідна 

Вікторія, Синянський Ярослав, Іван-

ченко Олександр, Ляхович Марина, 

Семенова Маргарита, Покрепова 

Інесса, Юхно Ярослава, Гончар 

Марк, Горб Анастасія.  

Пропонуємо текст запису: 

В військовому містечку наша школа. 

Серед дерев та квітів острівець. 

Її куточки кожному знайомі. 

Теплом зігріті вчительських сердець. 

Десятки років, звичними стежками, 

З усіх околиць бігли  дітлахи... 

Туди ...де попередніми  роками, 

Навчалися колись і їх батьки…. 

Чарівний світ, який дає нам крила. 

Звичайні дошки, парти, олівець. 

Його не зруйнувати чорним силам. 

Всім бідам 

настає ко-

лись кінець. 

Ми хочемо 

сьогодні на-

гадати,  

 

Що школа там, де діти й вчителі ! 

І ми готові щиро привітати 

Всіх педагогів рідної землі 

Учительські війська спецоперацій 

Несуть знання в умовах бойових. 

І наша  школа номер 19 

Достойно виглядає серед них! 

Вас вибухами важко  налякати 

Проводите уроки між тривог. 

Картон нарізати та сітки нав’язати 

Встигаєте  заради перемог ! 

Сьогодні свято, ваше й наше свято! 

Уклін, шановні, вам до самої  землі! 

Нехай у світі є країн багато, 

Та в нашій, все ж, найкращі вчителі! 

В цей день ми побажаємо вам щастя! 

Ми віримо – закінчиться війна 

Покличе дзвоник знову нас за пар-

ти. 

І  прийде після 
лютого весна…. 

Автор  

Старова І.В. 

 

Що означає поняття «толерантність»? Чи завжди ми в житті толерантні до 

інших людей? Які якості має толерантна людина і як їх виховати в собі? Які ви-

ди толерантності існують ? Відповіді на ці питання учні 7-б класу шукали під час 

онлайн-зустрічі. 

Виховна година у форматі гри навколо толерантності відбулася 18.11.2022р.  на 

честь Міжнародного дня толерантності, який відзначається у світі 16 листопада. 

Свято покликане шанувати рівність всіх людей, незалежно від походження, 

кольору шкіри, етносу, національності, релігійних вподобань, гендерної 

ідентичності чи світогляду. Здатність терпимо із розумінням ставитись до 

інакшості оточуючих - це невід’ємна складова сучасного життя та умова 

органічного співіснування різних людей в одному суспільстві. Адже кожен із нас 

унікальний. У цей день як ніколи актуальним є гасло «Усі різні ‒ усі рівні!», яке 

вже давно стало символом толерантності та шанування різноманіття. 

 Учні 7-б класу на онлайн-зустрічі з’ясовували, наскільки різними є люди в їхніх інтересах та вподобаннях. Шукали в собі вже існу-

ючі стереотипи щодо різних груп людей та обговорювали риси, яких їм не вистачає для більшої толерантності. 

Враженнями від заходу ділиться Семенова Маргарита: «У людей дуже багато стереотипів, їх треба подолати та відноситися до всіх 

людей однаково. Толерантними повинні буди усі люди, але у нас це не завжди виходить. Було б дуже круто, якби люди почали хоча б  пова-

жати один одного. Саме це я зрозуміла на виховній годині». 

Гра навколо толерантності

Рівні та вільні

З метою підтримки Збройних сил України, Націо-

нальної Гвардії України, інших військових форму-

вань, задля підтримки та підняття морального духу 

військовослужбовців України, які боронять незале-

жність та цілісність країни, учні нашої школи в ли-

стопаді  взяли участь в акції «Оберіг для Героя», 

організованій комунальним закладом «Центр пат-

ріотичного виховання молоді» Запорізької обласної 

ради. Маргарита Семенова взяла участь в конкурсі 

«Оберіг для героїв» від 7-б класу. 

 Патріотична 

 акція «Оберіг  

для героя! 
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Щорічно з 25 листопада по 10 грудня у закладах освіти 

проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства». Основними завданнями акції є: привернення 

уваги громадськості до актуальних для українського 

суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, 

протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з 

дітьми, ґендерного насильства та забезпечення рівних 

прав жінок і чоловіків; активізація партнерського руху 

органів влади, освітніх закладів, громадських організацій 

щодо викорінення домашнього насильства; проведення 

інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності 

учасників освітнього процесу з питань попередження 

насильства в сім’ї, жорсткого поводження з дітьми, 

формування свідомості щодо нетерпимого ставлення до 

насильства тощо. Під час війни насильство стає 

«нормою», тому важливо нагадати, що нічого нормального 

в ньому немає.До проведення акції «16 днів проти 

насильства» 

долучилися учні 7-б 

класу Запорізької гім-

назії № 19. Вони взяли 

участь в анонімному 

опитуванні, яке підго-

тувала соціально-

психологічна служба. 

Найбільш сміливі взя-

ли участь у челенджі з 

намальованими тема-

тичними плакатами. 

29.11.2022 в класі було 

проведено виховну го-

дину з елементами тре-

нінгу «Мій улюблений 

світ – світ без насильс-

тва!». В 5-6 класах діти 

вже познайомились з передумовами та чинниками виник-

нення насильства, різними його формами та наслідками, 

тому впевнено виконували запропоновані завдання. У цьо-

му році  увага була приділена темі особистого простору та  

рівнів особистих кор-

донів. Також дітям на-

гадали про те, куди та 

як можна звертатися 

у випадку зіткнення з 

даною проблемою. 

Своїми враженнями 

діляться семикласни-

ки. 

Марина Ляхович: «На 

класній годині я діз-

налася багато нового 

про насильство. Клас-

на година пройшла 

досить цікаво та пі-

знавально. Як на ме-

не, тема дуже важли-

ва, особливо про осо-

бистий простір. Та-

кож, завдяки завданням, урок став набагато цікавішим за 

звичайні лекції». 

 

Інесса Покрепова: «На класній годині нам розповідали про 

види насильства, і не лише. Є такі види насильства, як: 

фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Ми діз-

налися  про ситуації, які можуть статися в будь якій сім'ї. 

Класна година була корисною для всіх учнів». 

 
 

 

:  

Наші «16 днів проти  

   насильства» 

Автори Старова І.В., Ляхович Марина,  

Інесса Покрепова 

 

КТС  

школи 

Підготувала психолог 264 школи Романенко Олена Іванівна
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Світ вікінгів очима  

7-б класу 

Наші  

таланти 

ж 
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Вітаємо  

нових учнів ! 

Зірки  

номеру 

 

 

1.Рады ли вы по-

пасть в новою школу?  Неожиданно, 

я рад. 

2.Хотели бы поближе познакомиться 

с одноклассниками?  Да, хотелось-бы 

узнать своих одноклассников. 

3.У вас есть домашний питомец? Если да,то как его зовут и ско-

лько лет? У меня нет домашних питомцев. 

4.Вы куда-то ездили на отдых? Если да, то куда? Нет. 

5.У вас есть какие-то хобби? Если да,то какие? Хобби нет. 

6.Ждёте Новый год? Да. Новый год принесет нам победу. 

7.Что бы вы хотели на Новый год? Чтоб было тихо. 

8.Часто слушаете музыку? Да. У меня сестра играет на фортепи-

ано. 

9.Какой любимый исполнитель? Разное слушаю. Современных 

украинских исполнителей. 

10.В какие игры играете? Я пассивный игрок, люблю игры в 

жанре Экшн, Приключения, а ещё играю в карты, шашки и 

шахматы. 

11.Кем бы вы хотели стать? Педагогом. 

12.Куда вы хотите съездить? На Говерлу. 

13.А куда ві уже ездили? В Полтавскую область. Не рекомендую. 

14.Ваше любимое блюдо? Мамина пицца. 

15.Сложно ли вам учиться? Немножко. 

16.Какие фильмы/мультфильмы/дорамы/аниме любите смот-

реть? Смотрю фантастику, фильмы Marvel. 

17.Уже стал кто-то интересным в классе? С кем бы вы хотели 

пообщаться и подружиться? Ни с кем не знаком. 

18.Когда у вас день рождения? В мае. 

19.Вы бы хотели путешествовать? Нет. 

20.Ходите на какие-то кру-

жки/клубы/занятие/лагеря? 

Нет. 

21.Какая самая смешная 

ситуация в вашей жизни? 

Шёл, оглядываясь, врезал-

ся в столб. 

22.А какая самая неловкая? 

Та  ситуация выше, моему 

другу смешно, а мне нелов-

ко. 

23.Как бы вы себя описали? 

Нормальный чувак. 

24.Смотрите Marvel/DC?
Какой ваш любимый персо-

наж? Железный человек. 

Руслан Олексій 
1. Чи радий ти  потрапити до нової 

школи?. 

Так, але дуже  хочеться у свою школу. 

2. Чи хотіли б ближче познайомитися з 

однокласниками? Так, друзів  багато не 

буває. 

3. У вас є домашній вихованець? Якщо так, то як його звуть і скільки 

років? Тут немає, але в дома залишилися котик Рижик і собака Гер-

да. 

4.Ви кудись їздили на відпочинок? Так ми їздили на Азовське море. 

5.У вас є якісь хобі? Якщо так, то які?  Комп'ютерні ігри. 

6. Чекаєте на Новий рік?  Так чекаю на новий рік. 

7. Що б ви хотіли на Новий рік? Лего  конструктор. 

8. Часто слухаєте музику? Так. 

9. Який улюблений виконавець? Подобається Fiks. 

10. В які комп'ютерні ігри ви граєте ? Подобається грати в гру PUBG 

MOBILE. 

11. Ким би ви хотіли стати? Поліцейським. 

12. Куди ви хочете поїхати? Я хочу побувати у всіх українських міс-

тах. 

13. А куди вже їздили?Київ, Асканія нова, Запоріжжя, Мелітополь. 

14. Ваша улюблена страва?Дуже люблю піцу домашню. 

15. Чи важко вам вчитися?Так мені складно. 

16. Які фільми/мультфільми/дорами/аніме любите дивитися?

Подобається дивитися дорами (серіали в країнах Азії-ред.). 

17. Вже став хтось цікавим у класі? З ким би ви хотіли 

поспілкуватися та потоваришувати? Я не мав можливості познайо-

митися. 

18. Коли у вас день народження? Я народився 19 Лютого. 

19. Ви б хотіли 

подорожувати? Так. 

20. Відвідуєте якісь гуртки/

клуби/заняття/табори? Ні. 

21. Яка найсмішніша 

ситуація у вашому житті? Її 

ще не було. 

22. А яка найнезручніша? 

Вона  ще не трапилась 

23. Як би ви себе описали?

Веселий. 

24. Чи дивитесь Marvel / 

DC? Який ваш улюблений 

персонаж?  Тоні Старк-

Залізна людина. 

Питання для інтерв'ю підготувала Марина Ляхович 
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Говоримо  

українською ! 

 

Участь у тематичних заходах до Дня української писемності та 

мови стала для 7-б класу вже традиційною. У цьому році діти взя-

ли участь у запису радіопрограми, тематичній виховній години та 

написали радіо диктант національної єдності.  

Учні 7-б класу Гончар Марк, Ляхович Марина та Юхно Ярослава 

записали аудіоказку «Казка про пісню», професійно змонтував 

файл Риндя Євген. Результат роботи можна почути на онлайн-

радіо «Республіка Мрія» 9 лис-

топада. Протягом дня  воно тра-

нслює авторські передачі учнів 

Запорізької гімназії №19, прис-

вячені Дню української писем-

ності та мови. https://dream777.radio12345.com/.  

Також семикласники  стали учасниками виховної години з теми: «Міфи про мову». 

Під час  спілкування розвінчувались російські міфи про  українську мову та обго-

ворювались можливі  кроки назустріч спілкуванню українською мовою. Власними 

враженнями ділиться Ярослав Синянський: «На виховній годині ми розбирали міфи росіян, тобто їх брехню, про 

українську мову та літературу. Мені сподобалося, коли 

ми обговорювали причини, чому ми не можемо 

балакати українською мовою, А потім разом ми вирішу-

вали, що треба зробити, поміняти, щоби говорити  

вільно українською мовою. Це дуже важлива 

інформація для молодого покоління українців». Завер-

шилось обговоренням загальним фото із плакатами-

закликами «Говоримо українською!». 

О 11.00 учні приєдналися до написання радіо диктанту 

національної єдності. Усі відзначили дуже актуальний 

текст, який проникав до серця учасників. Не дивлячись 

на достатньо швидкий темп диктування, діти впорали-

ся на «відмінно» ! 

 

 

 

 

Моя країна. 

Прекрасна і 

незалежна 
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