Комунальній заклад “Запорізька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат Оберіг”
Запорізької обласної ради
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Наші контакти:
Над газетою
працювали:
• Каліні Іван 8-Б клас
• Шевченко Олександр
9-Б клас
• Ахрамєшина Марія
Володимирівна

• 69067, м. Запоріжжя,
вул. Олександра Невського, 87-а
• тел. (0612) 86-25-85
• oberig9@ukr.net
• https://www.facebook.co
m/profile.php?id=10002
8502466947

Діти школи-інтернату «Оберіг» з самого ранку вітали улюблених вчителів та вихователів листівками, зробленими власноруч! Також наших педагогів чекав святковий концерт, з яскравими танцювальними номерами,
піснями, веселими сценками та відео
привітаннями.

Ми святкуємо осінь!!!
Для 1-5 класів відбулося
свято "Осені". Діти із захопленням розповідали вірші, співали, танцювали та
брали активну участь у різноманітних конкурсах.

"Забави

козачат на сучасний
лад" від 4-Б.
Діти радісно пригадали народні традиції, розваги та історію українського козацтва.

Екскурсія до Нацiонального заповiднику
"Хортиця". Діти отримали незабутнi
враження завдяки унiкальнiй атмосферi i
iсторичному духу козацтва!

«Діти – наше майбутнє»
Це не просто красивий вислів. Усі батьки мають різні
погляди на життя, різні долі,
різний характер, але всіх батьків об’єднує єдине бажання, щоб їх дитина стала щасливою.
Такими словами 25 жовтня
розпочалися загальношкільні
батьківські збори, на яких
розглядалася актуальна проблема сьогодення – булінг.

З нагоди відзначення Європейського Дня протидії торгівлі людьми, в школі пройшов відео лекторій.

Діти 10-А класу
прийняли участь у фотоконкурсі
“Зупинимо булінг разом”

ВІТАЄМО!
Наш шкільний дитячий колектив
"Веселка" з перемогою у відбірковому регіональному етапі Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з
обмеженими фізичними можливостями
«Барви життя»

А Ви знали, що бобер витрачає багато вільного часу на догляд за своїм хутром?
Причина у тому, що його хутр не повинен промокати, інакше тварина змерзне. Для цього
бобер зволожує її виділеннями своїх сальних залоз. Саме це дозволяє бобрам не промокати
та не мерзнути навіть у крижаній воді!

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 фудзянською академією сільськогосподарських наук спільно з Fujian Newland Era Hi-Tech Co Ltd

***
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.

