Комунальній заклад “Запорізька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат Оберіг”
Запорізької обласної ради

Міжнародний
День толерантності
ст. 2
Український
кінематограф
ст. 2

Запали свічку
пам’яті
ст. 2

Я— дитина і
маю право
ст. 2

Наші таланти
ст. 3

Чи знаєте Ви?
ст. 4

Урок-квест
ст. 3

Посміхнися
ст. 4

Знайди 10
відмінностей
ст. 4

Над газетою
працювали:
 Каліні Іван 8-Б клас
 Шевченко Олександр
9-Б клас
 Ахрамєшина Марія
Володимирівна

Наші контакти:
 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 8-А класу підготували та
провели відео лекторій в якому розповіли як винайшли
кіно. Діти змогли побачити
перший в світі фільм, який
було випущено аж у 1896 році.
Також познайомили з видатними кінокартинами сучасності. Переглянули перший український фільм у жанрі фентезі
"Сторожова застава"

16 листопада відбулося Свято до Міжнародного
Дня толерантності, яке влаштували діти 10-А класу!

Діти показали наскільки звичайні формули привітання
з’єднують, наближають до радості людського спілкування. Адже школа - це сім’я. В ній завжди панує добро,
взаємоповага. Кожен з нас прагне, щоб наша школа
стала територією толерантності !

20 листопада відбувся виховний
захід до Всесвітнього Дня дитинства. Діти ще раз
закріпили знання
про свої права та
обов’язки.

23 листопада в
Україні відзначають День пам'яті
жертв голодомору
1932–1933
років .

Діти нашої школи
теж провели акцію
«Запали
свічку
пам'яті» та згадали
сумні сторінки з
історії нашої держави.

18 листопада - Європейський день захисту дітей від
сексуального насильства та
сексуальної експлуатації.
Для учнів 7б класу було проведено урок-квест "Тест білборда та кохання в Інтернеті".
Діти ознайомились із небезпеками, що можуть виникнути під час спілкування в Інтернеті, сформували навички
безпечного спілкування; дати уявлення про необхідні дії
у разі підозри чи виникнення
онлайнгрумінгу .

13 листопада відбулася цікава бесіда з представниками Заводського відділу Національної Поліції на тему "Дотримання правил дорожнього руху" .

"Казка про
гарбузову кашу"
12 листопада в нашій школі відбулася
вистава лялькового
театру "Країна казок". Участь приймали діти 1-4 кла-

Конкурс
малюнків
"Безпека на
дорозі”

Восени достигають осінні
овочі та фрукти. Баклажани
та перці, помідори та кабачки, виноград і
яблука - Україна багата на
різноманіття
овочів та фруктів.

Восени приходить
"бабине літо". Після тимчасового зниження температури, дощів приходять теплі
дні. Навіть часом
спекотні- це так
зване "бабине літо". У цей час можна спостерігати
появу павутиння у
повітрі та деревах.
Зайчики змінюють свій
окрас. Пізньою осінню чи на початку зими ці тваринки змінюють
колір шубки із сірого на білий.
Тому, серед снігу, їх буде важче
помітити хижакам.
***
— Васю, — говорила Орися, — чому ти такий замурзаний?.. Я навіть можу
вгадати, що ти сьогодні їв на сніданок.
— Угадай.
— Яєчню, от що.
— А от і не вгадала. То я ще вчора яєчнею снідав.
***
— Ти чому запізнився в школу?
— Я хотів порибалити, а батько не взяв мене.
— Правильно зробив. Він, мабуть, пояснив тобі, чому треба йти до школи, а не рибалити.
— Звичайно. Він сказав, що черв’яків мало, на дві вудочки не вистачить.

