
Зазирнуло ранком сонце 

До школяриків в віконце, 

У дзвіночок калатало, 

Промінцями лоскотало: 

—  Прокидайтесь, не баріть-

ся, 

Не пустуйте, гарно вчіться! 

Дітвора відповідає, 

Що всі букви уже знає 

І виписує слова, 

І рахує два по два! 

—  Тож сідай до нас за парту, 

Бо розумним бути варто! 

Комунальній заклад  

“Запорізька спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат Оберіг”  Запорізької Обласної Ради 

Над газетою  

працювали: 

 Каліні Іван 8-Б клас 

 Джамполадова Любов 8-Б 

клас 

 Третяк Каріна 7-Б клас 

 Кащенко Марія 7-Б клас 

 

Наші контакти: 

 69067, м. Запоріжжя, вул. 

Олександра Невського, 87-а  

 тел. (0612) 86-25-85  

 oberi
g9@

ukr.
net 
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ЗНОВ ДО ШКОЛИ!!! 

Другого вересня пролунав перший дзвоник,  

котрий урочисто розпочав 

новий навчальний рік. Цей 

святковий день видався  

радісним та сонячним! 

 

- “Ми, ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ, будемо ви-

вчати історію за програмою 10-11 класів. 

Але ми впевнені, що все буде добре, адже 

ми отримали в дарунок від автора найкра-

щі підручники із всесвітньої історії, за що 

щиро вдячні Щупаку Ігорю Яковичу‖! 

В нашу шкільну родину  вступи-

ли малюки — першокласники! 

Вітаємо юних школярів 1 – А 

класу! 

 Двері в Країну Знань яким відк-

риє перша вчителька – Макарова 

Світлана Григорівна!  

Традиційно 21 вересня в Україні та в усьому сві-

ті відзначається Міжнародний день миру. Не 

залишилися осторонь і діти нашого закладу. 

Навчальний день розпочався конкурсом малюн-

ків на асфальті, який провели учні 3-Б класу.  

На  шкільному подвір’ї  діти створили справж-

ню картину під назвою  ―Я обираю МИР‖. 

Вихователями протягом дня були проведені 

години спілкування ―Мир на землі — радість у 

родині‖.  



―Тиждень  

сили та спритності‖ 

 

Період з 16 по 20 вересня особливо 

запам’ятався нашим школярам, 

адже у закладі проводився тиж-

день фізичної культури, який не 

залишив байдужими нікого. Роз-

почався тиждень урочистою лі-

нійкою-відкриттям та спортив-

ною вікториною. Кожного дня 

здобувачів освіти очікували різно-

манітні змагання, у яких діти здо-

бували свої незабутні перемоги. 

Турнір “Стронгмен” дав можли-

вість вихованцям продемонстру-

вати свою силу, витривалість та 

енергійність. У кінці тижня при-

зери змагань були нагороджені 

грамотами. Бажаємо нашим уча-

сникам не втрачати свого спор-

тивного ентузіазму та дякуємо 

активним вболівальникам! 

ТАК ТРИМАТИ! 

1. За участь у Міжнародному інтеграційному фестивалі життє-

творчості 2019 дипломом лауреата 

нагороджується гурт “Струмочок”, 

а саме учні 4-Б класу, у номінації  

“Хореографічне мистецтво” 

2. Щорічно  Ротарі клуб прово-

дить конкурс дитячих малюнків. 

12 найкращих робіт друкуються 

в календарі. Клуб поширює цей 

календар на благодійних заходах, 

передає в різні соціальні устано-

ви, які працюють з дітьми.  

Цього року у конкурсі прийняла 

участь і наша учениця 8-Б класу  

Людмила Курущак 

За результатами голосуван-

ня журі її робота була обра-

на і увійшла до календаря! 

Вітаємо і бажаємо Люсі но-

вих творчих ідей та на-

тхнення!!! 



Унікальний робот уміє переміщатися між рядами овочів 

та інших рослин в теплицях, аналізувати отримані дані про ці рослини і 

відправляти їх в контрольну кімнату 

Новий сільськогосподарський робот з технологією 5G був створений фуд-

зянською академією сільськогосподарських наук спільно з Fujian Newland 

Era   Hi-Tech Co Ltd  

Бобер витрачає  багато вільного часу  на догляд за своїм хутром! 

Причина у тому, що  його хутр не повинен промокати, інакше тварина зме-

рзне. Для цього бобер зволожує її виділеннями  своїх сальних залоз. Саме це 

дозволяє  бобрам не промокати та не мерзнути навіть у крижаній воді! 

*** 

Тихше! - говорить учитель. - Щоб чутно було, як муха пролетить. 

Всі одразу замовкають. Через хвилину Петрик, втративши терпіння, пошепки запитує: 

- Іване Дмитровичу, а коли ж Ви муху випустите?  

*** 

Вовочка повернувся зі школи з шапкою в руці. Глянула мама – шапка подерта, і вся в бруді. 

- Що трапилося? 

- Та це все хлопці. Стягнули з мене шапку і давай нею в футбол грати. 

- А ти де був? 

- На воротах стояв.  

Вітаємо наших дітей! 

 

02.09 Штепа Данило                   13.09 Еліовіч Максим 

03.09 Ігнатенко Андрій                         Проценко Ганна 

          Сизоненко  Данило                      Белестен Олексій 

06.09 Ердоган Ейлюль                  14.09 Нсаналієва Ганна 

          Бондар Марина                   18.09 Кондрад Настя         

08.09 Братенко Маргарита                  Оленєв Матвій 

11.09 Стешин Єгор                      21.09 Сєдов Артем 

                                                        27.09 Філін Данило    

Вітаємо наших педагогів! 
 

01.09 Інна Владиславівна 

12.09 Валентина Василівна 

18.09 Жанна Іванівна 

21.09 Оксана Вікторівна 

22.09 Інна Анатоліївна 

29.09 Тетяна Михайлівна  


