
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handmade  

у портфелі 
Після уроків залишається 

багато олівців, ручок, 

лінійок тощо. Серед них 

є  просто загублені. Учні    

ХСШ № 15 створили 

 Handmade каталог 

з  їх  використанням.  

стор. 4-5 

Правова абетка 
У своєму проєкті «Правова 

абетка» ми хотіли 

ознайомити з правовою 

термінологією через 

виявлення малозрозумілих 

для учнів понять 

та   створити довідник 

«Правова абетка». 

 стор. 11 

Школа миру:  будую, 

пам’ятаю, дію, захищаю 
Харків – місто майбутнього, 

адже в  ньому гармонійно 

поєднуються збереження 

культури та   унікальної історії 

міста з  підтримкою 

інноваційних проєктів  

на тему «Харків  

 очима  небайдужих дітей». 

 стор. 16-17 

 

 

 

 

Харків – сучасне місто, яке стрімко 

розвивається. Ми любимо рідне місто 

і  хочемо, щоб про першу столицю дізналися 

далеко за  її  межами.  

Як  ми, учні, можемо стати потрібними 

та  корисним нашому місту вже сьогодні? 

Усе  дуже просто. Щоб залучитися 

до  практичного вирішення актуальних  

соціальних  проблем  міста,  ми  можемо 

спробувати реалізувати свої  ініціативи, 

спрямовані на імідж Харкова. 

 Щороку учні закладів освіти нашого 

району із задоволенням беруть участь 

у  міському конкурсі-захисті учнівських 

проєктів «Харків очима небайдужих дітей». 
 

Дитячо-юнацька громадська організація «Сузір’я» 

Індустріальний район 

Спецвипуск   «Харків  очима  небайдужих  дітей» 

Березень − квітень 2020  

 



 

 

 Мабуть, це один з найяскравіших 

та  найкреативніших конкурсів, який 

дає  можливість учням реалізовувати 

свої  ідеї, сприяє розвитку їх проєктної 

та  дослідницької діяльності, вихованню 

активної громадянської позиції, формує 

позитивний погляд на майбутнє нашого 

міста. 

 
Конкурс традиційно проводився 

за  номінаціями в двох вікових категоріях: 

«Харків – місто щастя і добра» для учнів 

3 - 4-х класів та «Харків   – мої крила» 

для  учнів 5-6-х класів. 

На розгляд журі Конкурсу цього року 

було подано 23 учнівські проєкти, 

14  з  яких стали переможцями 

та  представлятимуть наш район 

на  міському етапі конкурсу. 

Під час конкурсу оцінювалися 

обґрунтованість проєктів, актуальність ідеї; 

практична цінність та можливість  

реалізації. Усі роботи мали в  наявності 

план реалізації, у них було визначено 

очікувані результати реалізації; матеріал  

викладено чітко, логічно та  аргументовано.  

Відповідно до умов проведення 

конкурсу   та    на   підставі   рішення   журі 

переможцями районного етапу визнано 

наступні проєкти.  

У номінації «Харків – місто щастя 

і  добра» (3-4 класи):  

І місце – «Handmade у портфелі», 

(«КЗ  «ХСШ №15»), «KHARKIV FOR 

TRAVEL» (ХЗОШ №70), «Безпечний 

Харків»  (ХЗОШ №118), «Школа миру: 

будую, пам`ятаю, дію, захищаю» 

(ХСШ  №119);  

ІІ місце – «Правова абетка» (ХЗОШ №104), 

«Подбай про себе»  (ХЗОШ №168);  

ІІІ місце –«Мультиплікація у стилі Stop-

Motion. Мультфільм «Пригоди в  музеї» 

(ХСШ №80), «Орігамі-челендж – феномен 

паперового спілкування» (ХСШ №85). 

У номінації «Харків – мої крила»  

( 5 – 6  класи): 

 І місце –«Дорожня абетка» (ХЗОШ №71), 

«Створюємо  правову спільноту. Знай. Дій. 

Допомагай.» (ХЗОШ  №157);  

ІІ місце – «Zupynka» – харківський бренд! 

Фонтани» (ХЗОШ №26), «Харків усім 

відомий – Харків незнайомий» (ХЗОШ 

№168);  

ІІІ місце – «Smart QR-map» (ХЗОШ №70), 

«Харків – on-line» (ХСШ №75). 

Учасниками проєктів стали не тільки 

учні, а  й вчителі, батьки, вихованці 

закладів дошкільної освіти, громадські 

організації та  мешканці міста. 

 
Сучасні проєкти, спрямовані 

на  розвиток міста, об’єднує бажання 

зробити наші район, місто, країну, світ 

кращими! 

Посміхніться Харкову, і Харків 

посміхнеться вам! Дивіться на Харків     

небайдужими очима! 

Прес-центр  ДЮГО «Сузір’я» 

Березень − 

квітень 2020 
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Часто можна спостерігати, що в родині 

не жалкують часу на те, щоб пограти 

з  дитиною, погуляти, навчити читати 

або  малювати, відправити її в спортивні 

секції, у всілякі гуртки, але рідко знаходять 

п’ять хвилин на день, півгодини 

на  тиждень, щоб  розповісти їй, як уникати 

нещасного випадку, особливо на вулиці, 

адже завчені, як вірші, правила 

не  вбережуть малечу від  біди. 

Як же перетворити навчання правил 

безпеки на цікаву гру?  Ми знаємо, 

як  це  зробити! Головне – намагатися 

не  повчати малюка, а викликати 

зацікавленість. Треба запросити до гри! 

- Якої гри? – спитаєте ви. 

- Розвивального килимка з вивчення 

правил дорожнього руху 

«ПДР-абетка», – відповімо ми. 

 
Зацікавились? Зараз розкажемо, 

як  усе  було! 

Спочатку нами був розроблений 

дизайн розвивального килимка. 

Гуртом узялися до роботи. Хто вирізає 

деталі, хто зшиває їх докупи, хто клеїть 

дрібні фігурки на частинки килимка, 

оздоблює його… Кожному знайшлася 

робота згідно зі здібностями!... Як же цікаво 

працювати разом! 

Ось килимок і готовий!  

 

 

 
Найважче було розробити правила гри. 

Переглянувши купу матеріалу в Інтернет-

мережі, ми повторили правила дорожнього 

руху та, щоб зрозуміти доступність 

запитань, випробували їх спочатку 

на  молодших сестричках та братиках, 

а  також на першокласниках. Уявіть собі, 

усе пройшло чудово! 

Тепер можна завітати й до сусідів – 

вихованців Комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла 

садок) № 322. Малеча зустріла гостей 

із  неабиякою зацікавленістю, адже 

величезну сумку, з якою ми з’явилися 

на  порозі їхньої групи, не помітити 

неможливо. Гайда грати! 

У якості ігрової фішки кожен малюк 

вибрав собі персонажа з житлового 

будиночка й автомобіль із гаража – і гра 

почалась. Діти занурились у розвивальну 

гру з цікавими персонажами. Ми остаточно 

переконалися: усе доволі просто! 

Найближчим часом продемонструємо 

всім наш чарівний килимок, і ви зрозумієте, 

що вчити дорожні правила – суцільне 

задоволення! Маленька людина 

в  дорослому житті впевнено крокуватиме 

будь-якою дорогою! 

ХЗОШ № 70 
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Ми, учні 4-Б класу КЗ «ХСШ № 15», 

зацікавились питанням щодо використання 

канцелярських товарів сучасними дітьми. 

Зазирнувши в різні класи нашої школи, 

побачили на партах безліч різноманітного 

приладдя. Але  от  дива! Після уроків 

залишається багато олівців, ручок, лінійок 

тощо. Серед знахідок є просто загублені, 

але  є  й  зіпсовані так, що подальше 

їх  використання за призначенням 

неможливе. 

Усі ми знаємо, що людство 

використовує все більше матеріалів, 

які  за  своїми властивостями настільки 

відрізняються від натуральних, що після 

повернення в природнє          середовище 

у  вигляді відходів, розкладаються дуже 

повільно або зовсім не розкладаються. 

А що ж можна зробити із «шкільним 

сміттям», яке кожного дня залишається 

в  класі після занять? Як зробити так, щоб 

речі, які  на перший погляд уже не потрібні, 

можна було використати ще не  один раз? 

Ми  вирішили власними руками створити 

цікаві й корисні речі, щоб зменшити 

кількість відходів та  прикрасити наш клас. 

 

 

 

  

 

 

Кількість канцелярського сміття вражає 

своїми розмірами. Повторне використання 

при  створенні корисних речей із даного 

виду відходів допоможе зробити маленький 

крок до покращення екологічної ситуації 

в  нашому місті. 

Оскільки ідей виробів із загубленого 

приладдя виявилося дуже багато, 

ми  вирішили створити каталог і назвати 

його «Handmade у портфелі». 

А  інформацію про виникнення олівця, 

лінійки, скріпки, гумки тощо оформили 

в  невеличку збірку «Подорож в історію 

канцелярії». На уроках трудового навчання 

та в позаурочний час виготовили 

органайзери для робочого стола, 

інформаційні та вітальні стенди, 

фоторамки,  підставки для мобільних  
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телефонів тощо. Ми вчилися та  вчили 

інших сортувати сміття. Виготовили кошик 

для зберігання «шкільного сміття», яке 

щодня залишається після занять.  

Нашим завданням було не просто навчити 

сортувати сміття, а й зменшити його 

 
 

 

кількість за  рахунок повторного 

використання. У соціальній мережі 

Instagram створили сторінку 

handmade_u_portfeli, де викладаються фото 

нових виробів та проведених заходів. 

 
Для нас, дітей, даний проєкт став дуже 

важливим, тому що допоміг привернути 

увагу учнів та дорослих нашого закладу 

до  глобальної проблеми твердих побутових 

відходів. Ми  впевнені в тому, що наша 

кропітка робота є  маленькою крапелькою 

в  океані добрих справ задля щасливого 

майбутнього нашої планети! А наші вироби 

принесуть користь та естетичну насолоду 

не тільки нам, а й нашим батькам, учителям, 

друзям! 

 
 

КЗ ХСШ №15 
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Чи замислювалися ви коли-небудь 

над  питанням, чому люди так люблять 

подорожувати? Напевно, тому, 

що,  подорожуючи, ми завжди відкриваємо 

для себе щось яскраве і  незабутнє, цікаве 

і  незвідане, захоплююче і маловідоме. 

Імовірно, через те що подорож – 

це  завжди відкриття. Під час подорожі ми 

дізнаємося про наші уподобання й можемо 

собі відповісти на  запитання, що я роблю 

з  більшим задоволенням: ніжуся 

під  променями теплого сонця на березі 

моря під лагідний плескіт хвиль, волію 

самостійно піднятися на гору і відтіля 

спостерігати, як у безодню блакитного неба 

ховається сонце, а, може, мені подобається 

приборкати бурхливу гірську річку? 

І як би ми не відповіли на ці та інші 

запитання, головним нашим трофеєм після 

повернення з мандрівки стануть емоції 

та  враження, які залишаться з нами 

на  все  життя. 

Без сумніву, подорож – це кращий 

спосіб пізнання світу. Подорожуючи, 

ми  вчимося дивитися на звичні речі 

по- новому, а на світ – з іншого боку, 

бо  відчуваємо його багатогранність 

і  різноманітність культури, отримуємо 

сплеск позитивних емоцій, частку екстриму 

і авантюризму, відчуваємо спрагу до змін, 

нарешті, просто бажання змінити 

обстановку. 

Подорожуйте, якщо хочете відчути 

справжній запах моря, смак екзотичних 

фруктів або традиційних страв якого-

небудь народу, занурюйтеся у невідоме 

з  головою, досліджуйте світ. Не бійтеся  

йти назустріч пригодам, шукайте позитивні 

емоції, набувайте корисного досвіду.   

 

 

 

 

Не забувайте про хороший настрій, 

без  нього ніяк у дорозі.  Для мене 

всі  ці  cлова  не просто слова. Ми з друзями 

та  батьками багато подорожуємо. І чим 

частіше  вирушаємо у мандрівку, 

тим  більше замислюємося над тим, 

як  зробити подорож комфортною, 

безпечною, позбавленою зайвих речей. 

 Вивчили досвід туристів з  великим 

стажем, які, як  і  ми, багато подорожують 

автобусом, та зробили висновок, що, крім 

документів та грошей, до топ-5 речей, які 

підвищать комфорт у  дорозі, належать 

рюкзак, дорожня подушка, маска для сну, 

путівник, мапа. Що  це саме так, 

ми  переконалися, провівши соціологічне 

опитування. З  нього ми також довідалися, 

які  незручності найбільше турбували 

мандрівників у дорозі. Серед них − 

неможливість відпочити уночі, незручна 

поза,  шум що відволікає, набряклі руки 

й  ноги, миготіння світла вздовж узбіччя... 

Еврика! Рішення прийшло само собою! 

Треба придумати порадник для туриста, 

у  який увійде «Пам’ятка для  мандрівника» 

з переліком корисних рекомендацій для тих, 

хто подорожує наземним транспортом, 

«Гімнастика мандрівника» з  описом 

декількох вправ, які допоможуть 

підтримувати себе в  тонусі, а тіло 

у  відносній нормі, щоб  вийти з автобуса 

не  у вигляді виснаженого дорогою равлика, 

а  бадьорим туристом. А ще до цього треба 

додати, виготовлені своїми руками, − 

рюкзак мандрівника, дорожню подушку, 

маску для сну та брелок-антистрес. 

Команда моїх однодумців узялася 

за  роботу над проєктом: були розроблені 

технологічні карти з виготовлення рюкзака-

трансформера, дорожньої подушки, маски 
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для сну, брелка-антистреса; установлені 

база та терміни реалізації проєкту, 

визначені людські та  фінансові ресурси, 

спрогнозовано очікувані результати. 

Для ознайомлення з проєктом 

у  соціальній мережі «Facebook» була 

створена група «Kharkiv for travel», 

яка  розміщала інформацію про проєкт. 

Для  зручності були зроблені QR-коди, 

за  допомогою яких швидко можна перейти 

на потрібне посилання  

 
(пам’ятка, гімнастика, адреса групи, сайт 

туристичного оператора «Навігатор 

України», відеоогляд «Україна з висоти 

пташиного польоту»). QR-коди були нашиті 

на кишеню рюкзака. 

 

 
Усі дорожні «дрібнички» були 

виготовлені швидко, якісно та дешево. 

Гроші на виготовлення речей, 

так  необхідних мандравникові, були взяті 

із акцій «Каштани для тварин», «Збережи 

дерево», збору макулатури, пластикових 

пляшок, кришечок, ярмарку «Handmade». 

Якщо ви матимете із собою у дорозі всі ці 

атрибути, вам не страшно буде мандрувати 

ні в solo-подорожі, ні в подорожі 

із  зануренням, ні під час «зеленого» 

туризму, ні під час «спартанських» канікул, 

тим більше під час подорожі на автодромі. 

Наш рюкзак мандрівника з QR-кодом 

позбавить вас від необхідності 

користуватись офлайн-картою. 

Наша дорожня подушка полегшить 

тривале сидіння в автобусі, вона підійде 

не  тільки для сну, але й для того, 

щоб  підкласти її під поперек, 

якщо  втомилася спина. 

Наша маска для обличчя допоможе 

врятуватися від миготіння фар за вікном. 

Виконуючи гімнастичні вправи, 

ви  зможете зберегти фізичну форму та силу 

під час поїздки. 

Користуючись пам’яткою 

для  мандрівника, ви ніколи нічого 

не  забудете, збираючись у подорож. 

Вдалих вам мандрівок, хорошого 

відпочинку, незабутніх вражень! 
Курило Ксенія, учениця 4-Б класу 

Овдієнко В.В., учитель   трудового навчання 
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За словами китайського мудреця 

Лао  Тзу, мандрівка довжиною в тисячі 

кілометрів починається з одного кроку. 

Таким першим кроком для нас є поїздка 

за  межі рідного району. Сідаємо в метро 

і  мчимо! Хтось із читачів посміхнеться: 

хіба ж то подорож? Авжеж, подорож! Адже 

скільки цікавих  людей бачиш, нових 

вражень переживаєш. Серед них бувають 

і  неприємні. Трапляється, що навіть 

у  своєму, добре знайомому місті, 

ми  примудряємося  заблукати, 

якщо  перефразувати, серед двох будинків. 

Ще більше ризиків  загубитися 

в  незнайомому місці. 

Уникати неприємних ситуацій, 

годинами блукаючи вулицями в пошуку 

потрібної адреси, ми навчилися самі 

й  хочемо дати вам декілька порад. 

Знаємо зі шкільної парти, на допомогу 

прийде карта!  

 
Порада банальна, але від цього 

не  менш ефективна. Ви можете 

скористатися як звичайною, паперовою, 

так  і різними пристроями й додатками. 

Наприклад, дуже  зручний у використанні 

Google map. Перед тим, як кудись іти, 

оберіть собі найзручніший маршрут, 

визначитесь із видом транспорту 

й  розрахуйте час у дорозі. Також встановіть 

GPS-навігатор у своєму  телефоні, він  стане 

надійним помічником у  незнайомому місці. 

 

 

 

Дивіться не на зірки, а на супутникові 

«тарілки». Так, так! Вам не почулося! 

Усіх нас на уроках, спочатку 

природознавства, а потім географії, учили 

визначати сторони світу по  розташуванню 

моху на деревах або  по  формі мурашників. 

Але ці знання у  великому місті навряд чи 

допоможуть.  

Ваш  помічник - телефон! А якщо він 

із  найкращими додатками по навігації, 

розрядився, зламався, загубився, немає 

Інтернету? Усе просто: звертайте увагу 

на   дахи будинків і шукайте супутникові 

антени. На перший погляд, це здається 

дивним, але саме вони допоможуть 

визначити сторони світу.  

Супутникові тарілки завжди 

спрямовані на південь, бо там екватор, 

а, отже, на геостаціонарній орбіті 

знаходяться телекомунікаційні супутники. 

Принаймні це правило працює в наших 

північних широтах. У південних, 

відповідно, вони дивляться на північ. 

Щоб не заблукати вмить - точку відліку 

беріть! Зорієнтуватися в незнайомому місці 

можна, якщо ви обрали точку відліку. 

Такою точкою слугуватиме будь-який 

орієнтир, наприклад, кав’ярня чи магазин. 

Коли поруч є яка-небудь пам’ятка, 

то  вважайте, що вам пощастило, 

це  найкращий із можливих варіантів. 

Язик до Києва доведе і не тільки! 

Чудово, коли ви зможете встановити діалог 

з місцевим населенням. Тоді  завдання стає 

зовсім простим. Якщо ж ви не знаєте мови, 

у випадку закордонної подорожі, контакт 

встановити не видається можливим, 

то  не  нехтуйте інформаційними знаками. 

Невеликою допомогою для вас стануть 

дорожні знаки, на яких, як правило, можна 

«SMART QR- MAP» ‒  
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знайти інформацію про найближчі готелі, 

відділення поліції та головні магістралі 

міста. Життя не стоїть на місці, з  кожним 

роком зростають технічні можливості. 

І  тому ми вирішили вдосконалити 

інформаційний простір для  мандрівників 

за  допомогою QR-кодів, тим паче, 

що  маємо досвід використання 

їх  у  повсякденному житті.  У 2019 році 

працювали над темою QR-кодування, 

створення вказівника освітніх закладів 

району. З минулорічного проєкту 

ми  знаємо, що QR-коди є простим, зручним 

та інтерактивним способом 

розповсюдження й отримання інформації. 

Перевагами цього коду є великий 

об’єм даних, які можна закодувати, 

та  швидкий доступ до них за допомогою 

сканування і розпізнавання камерами 

сучасних мобільних пристроїв. Технологія 

QR-кодування найчастіше 

використовується в рекламі, торгівлі, 

логістиці, туризмі, банківській сфері. 

Живою артерією нашого міста є метро. 

Це надзвичайно зручний підземний 

транспорт, який швидко й безпечно 

допоможе дістатися в найвіддаленіший 

куточок Харкова. Одного разу, вийшовши 

зі  станції метро, ми не могли 

зорієнтуватися і запізнилися на зустріч. 

Тоді ж подумали:     шкода, що біля метро 

немає мапи, вона б стала у пригоді 

для  гостей із будь- якого району. Саме тоді 

народилася ідея створити вказівник-мапу 

району біля станції метро «Тракторний 

завод». Ми вирішили встановити його 

безпосередньо біля виходу з метро, 

щоб  усі  охочі могли скористатися 

та  отримати необхідну інформацію. 

Відомо, що QR-код може стати 

і  помічником, і джерелом додаткової 

інформації. Саме тому ми вирішили 

поєднати мапу з QR-кодуванням. 

 За  результатами опитування було 

визначено високий рівень підтримки 

в  гостей та жителів району в такому 

проєкті. 

Ми − майбутнє нашого району, нашого 

міста маємо йти пліч-о-пліч із сучасністю, 

знати і вміти користуватися інноваціями 

для того, щоб бути активними учасниками 

розбудови нового Харкова – міста 

майбутнього. 

Так розпочалася довга й кропітка 

робота над створенням соціально- 

іміджевого проєкту «Smart QR-map», 

у  процесі розробки якого ми дослідили 

сфери використання такого типу кодів, 

навчилися самостійно створювати, 

розкодовувати та використовувати QR-коди 

в повсякденному житті та в навчанні, 

спроєктували та виготовили вказівник-мапу 

до державних закладів району, створили 

макет «Smart QR- map». Упевнені, 

що  результати нашої роботи стануть 

у  нагоді гостям та мешканцям району. 

Проєкт «Smart QR-map» дозволить 

у  зручній та цікавій формі ознайомити всіх 

охочих із державними установами району, 

допоможе обрати швидкий та  зручний 

шлях до них. 

Ми сподіваємося, що небайдужі 

та  креативні представники інших районів 

нашого міста, можливо, й інших міст, 

підхоплять  нашу ініціативу й продовжать 

роботу над створенням QR-помічників. 
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Цьогоріч на конкурс «Харків очима 

небайдужих дітей» ми презентували проєкт 

«Харків – on-line». 

 
Ми учні 5-А класу Харківської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №75 

Харківської міської ради Харківської 

області дуже любимо своє рідне місто 

Харків. Подорожуючи Харковом 

та  відвідуючи місця відпочинку маленьких 

харків’ян, ми пізнаємо рідне місто, його 

історію, культурні події та спостерігаємо 

за  позитивними змінами, які 

з  ним  відбуваються. 

 
Але ми сучасні діти – діти, 

які  не  уявляють своє життя без Інтернету,                 

соціальних мереж та гаджетів.  

 

 

Тому ми  вирішили використати ці інтереси 

для  вивчення краєзнавства. 

Враховуючи, що багато учнів нашої школи 

захоплюються вікторинами та  ігровими 

завданнями, ми почали вигадувати питання 

один до одного з метою згадати цікаві 

факти та поділитися ним з  іншими. Тоді 

в  нас виникла ідея створити on-line 

вікторину. Ми звернулися за  допомого до 

завідувачки бібліотекою Гуркаленко І. В.. 

Ми разом з Іриною Вікторівною 

обдумали та обговорили нашу ідею 

й  вирішили створити on-line вікторину 

«Що ти знаєш про рідне місто?», кросворд 

«Що ти знаєш про Харків?», вікторину 

у  форматі своя гра «Твій Харків» удвох 

варіантах українською та англійською 

мовами, також ми створили буктрейлер 

«365 цікавих фактів. Харків», який містить 

цікаву інформацію про наше місто. 

Для зручності ми згенерували 

відповідні QR-коди, за якими легко 

потрапити до відповідної гри. 

Запрошуємо всіх до участі! 

QR-коди «Харків – on-line» 
Вікторина 

 «Що ти знаєш  

про рідне місто?» 

 

Своя Гра  

«Твій Харків» 

 

 

Кросворд  

«Що ти знаєш  

про Харків?» 

 

Буктрейлер 

 «365 цікавих  

фактів. Харків» 

 

Ус Таїсія, Малюшенко Олександра. 
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У своєму проєкті «Правова абетка» 

ми хотіли ознайомити з правовою 

термінологією через виявлення 

малозрозумілих для учнів понять 

та  створити довідник «Правова абетка». 

 
Для нас, дітей початкової школи, 

правова сфера є досить складною 

для  розуміння, через складність 

термінології.  

Тому ми, учні  4 - А   класу, створили 

справжню дитячу правову абетку, щоб 

допомогти дітям нашого віку розширити 

знання в  цій  сфері, навчитися пояснювати 

та  користуватися актуальною правовою 

термінологією. 

 
У ході проєктної роботи 

ми  ознайомилися з термінами правової 

тематики, близькими   до   шкільного   

життя: 

 

 

 
булінг, омбудсмен, шкільне 

самоврядування,  академічна 

доброчесність. Проводили заняття 

з  учителем правознавства, офіцерами 

поліції, класним керівником, працювали 

в  бібліотеці з юридичними словниками, 

Конституціями (як України, так і дитини), 

організували конкурс малюнків, який 

отримав активний відгук в учнів нашої 

школи. 

Ми сподіваємося, що проєкт 

сприятиме формуванню в учнів правових 

знань, навичок правомірної поведінки, 

негативного ставлення до правопорушень, 

уміння протистояти негативним впливам. 

 
 

Учні 4-А класу ХЗОШ № 104 
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Сьогодні завдяки сучасним 

технологіям ми можемо спілкуватися 

на  відстані, обмінюючись миттєвими 

повідомленнями в соціальних мережах 

і  користуючись   мобільним    телефоном.     

Тепер   у  кожного  є   можливість     

за  допомогою виходу в Інтернет 

розмовляти з людьми з інших країн, 

побачивши їх  зображення в реальному часі. 

Проте багато хто використовує 

Інтернет, щоб поговорити з людьми, які 

проживають з нами на одній вулиці, 

в  одному місті. Замість реального 

спілкування сучасна людина створює 

віртуальне, це стає актуальною проблемою  

суспільства.  

І  в цьому швидкому ритмі життя ми 

зовсім забули про ще один вид спілкування 

–  листування – мистецтво паперового 

спілкування. Жодне «Ок», «СПС», «Сооl»  

не передає  переживання й емоції, 

не  замінить красивих зрозумілих слів 

«Добре», «Дякую», «Чудово, відмінно». 

У  деяких родинах листи навіть стали  

реліквіями й передаються від покоління 

до  покоління, розповідають історію 

родини.  

І нам, маленьким харків’янам, спало 

на  думку відродити забуте мистецтво 

написання листів українською мовою.  

 

 

Відправляючи листи в різні міста 

та  містечка України, а також за кордон, 

ми  хочемо показати красу, багатство, 

мелодійність рідної мови.  Одним із правил 

листування рекомендовано до листа 

додавати світлину, листівку або маленький 

сувенір.  Ми –  ще діти, дуже любимо 

гратися – це невід’ємна частина нашого 

життя. Граючись, навчаємось, пізнаємо світ 

і спілкуємось. Яку іграшку  можна         

надіслати другові разом з листом? У нас 

виникло багато ідей, проте найбільше всіх 

зацікавило створення паперових фігурок – 

орігамі. І ми, учні 3-В класу, запропонували 

всім приєднатися до  проєкту «Орігамі-

челендж – мистецтво паперового 

спілкування»:  

- напиши листа українською мовою; 

- склади орігамі; 

- відправ листа разом з орігамі до будь-

якого регіону України; 

- запропонуй  другові продовжити 

«орігамі-челендж»; 

- чекай на зворотній зв’язок. 

 
Ми  із задоволенням розпочали роботу:    

працювали в шкільній бібліотеці, 

де  знайшли багато цікавих фактів 

про  історію листування та мистецтво 

орігамі; підготували запитання 

для  опитування дорослих і дітей, 

Орігамі-челенжд –  
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а  ще  навчилися самостійно створювати 

орігамі. Це було так захопливо, що 

ми  його  робили не тільки вдома, а й під час 

перерви, обмінювалися фігурками, а дехто 

з однокласників навіть почав збирати 

власну колекцію. Учні з інших класів 

почали цікавитися нашим проєктом, тому 

ми вирішили провести для них майстер-

клас з виготовлення орігамі «Весела 

перерва» і «Марафон рідної мови» 

та запропонували їм приєднатися 

до  челенджу.  Проте найбільше незабутніх 

емоцій ми отримали, коли почали складати 

мапу України з регіонами, з яких 

було  отримано листи, та виявилося, що  

до  нашого орігамі-челенджу приєдналися 

діти Чехії, Польщі, Словенії та інших країн 

світу.   Запрошуємо і Вас приєднатися 

до  нашого проєкту. 

 
  Мушарова    Мар’яна, 3-В клас   

ХСШ № 85 

 

 

Діти  − це маленькі "люди" з великою 

фантазією. І як важливо приділяти цій 

фантазії увагу, направляючи її в добро, 

дружбу і користь. 

Що люблять діти? Діти люблять, 

комп'ютери, мультфільми та пригоди. 

З  драконами, гарматами, замками 

й  героями. Саме там вони приміряють 

усі  ролі на себе, знаходячи нові відчуття 

й  емоції. Відповідаючи на два цих питання, 

я вирішила дати дітям можливість, 

спробувати себе в новій ролі. У ролі акторів, 

режисерів, сценаристів, креативних 

директорів, за лаштунками того, що вони 

так люблять. 

 
 Мультфільм в стилі Stop-motion – 

це  новий виток розвитку фантазії, навичок 

командної роботи, згуртованості, поваги 

чужих ідей, акторської гри, розкутості 

й  чарівного процесу створення чогось 

"свого". 

Коли ми вирішили знімати 

мультфільм,  то стало питання 

про  що  знімати та де брати акторів. 

У  кожного за нашої команди було багато 

іграшок, тому ми вирішили зробити 

мультфільм за допомогою конструктора 

Lego. Це наші головні актори. 

Хто такі діти? 
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Борис Драпанчук вигадав сценарій. 

Ми  класом восени відвідували Музей 

залізниці, тому вирішили пофантазувати 

в  цьому напрямку. 

Дмитро Яковлєв дуже допоміг 

з  технічною базою. Саме йому спало 

на  думку,  як створити освітлення, 

як  зафіксувати камеру. Михайло Чурілов 

допомагав в обробці відзнятого матеріалу, 

шукав футажі для відеoефектів, музику. 

Увесь час ми працювали командою і важко 

визначити заслуги кожного у спільній 

справі.  

  
Після того, як було написано сценарій, 

ми почали ділити його на сцени, писати 

розкадровку. Це, як виявилося, дуже важко 

було зробити. Довелося  декілька разів 

перезнімати і переписувати  

цю  розкадровку, тому що локація була 

 

дуже маленька, а хотілося, щоб склалася 

уява, що місця багато. 

  
Коли все було відзнято, то стали 

думати, як  з цієї купи фотографій зробити 

фільм. Спочатку вирішили з допомогою 

телефону, але  в ньому можна було робити 

фільм тільки невеличкими шматочками. 

Тому  було прийнято рішення перенести 

все  у  комп'ютер, знайти програму, 

котра  може змонтувати фотографії у фільм. 

Тут   вже не  обійшлося без мами Михайла 

(адже  нашого досвіду не вистачило). 

Вона  показала, як працює програма 

AdobePremier, розказала, як знайти музику 

для відео, футажі. 

Анімація, яка у нас вийшла зуміла 

об'єднати батьків, дітей і тотальну творчість 

в одне ціле. І ми шалено раді, що наша 

праця була оцінена. Особливим плюсом 

було відлучення дітей від інтернету, 

де  вони проводять занадто багато часу. 

Усі  перейнялися до складного процесу, 

ретельно виконуючи своє завдання. 

Дітям так сподобалася ідея і процес, 

що ми вирішили продовжувати. Замінимо 

"карантинове" неробство і будемо 

подорожувати по нових онлайн-музеях 

разом. А потім з радістю створювати 

зі  своїх вражень мультфільми! 

Приєднуйтесь до нас, упевнені,  

що  вам  сподобається! 

ХСШ № 80 
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Собака – найкращий друг людини. 

Цей  вірний друг часто супроводжує 

її  по  життю і в багатьох справах. Не дивно, 

що собака став одним із символів вірності, 

дружби і завжди уособлює собою відносини 

між людьми. 

Ми, учні 3-А та 3-Б класів школи 

№118, вирішили більш детально дізнатися 

про життя цих тварин, вивчити особливості 

деяких порід собак, навчитися поводитися 

з  собаками, дізнатися, коли собака може 

бути небезпечним і як в таких випадках 

діяти. З різних причин також собаки можуть 

опинитися на вулиці і стати 

безпритульними. У нашому проєкті 

ми  захотіли дослідити чому 

так  відбувається? Як зменшити кількість 

безпритульних собак? Як захистити 

цих  тварин? Як захиститися від собак,  

коли вони стають агресивними? 

Для  реалізації проєкту було проведено ряд 

заходів, зустрічей, екскурсій, а саме: 

• Соціологічне опитування "Моє ставлення 

до собак". 

• Фотоконкурс "Я і мій собака". 

• Конкурс малюнків "Собака моєї мрії". 

• Складання правил поводження 

з  собаками, як захиститися від агресії 

собак. 

 

 

 

• Екскурсія до КП "Центр поводження 

з  тваринами". 

• Розвішування листівок "Як допомогти 

безпритульному собаці ". 

• Заняття з каністерапевтом Гутніком І. Б. 

і  його собакою Антеєм. 

• Зустрічі з собаками різних порід: 

аляскінські маламути, лабрадор, бульдог, 

чихуахуа, мопс, бігль, золотистий 

ретривер. 

• Створення інтерактивного календаря 

"Хочу собаку" і довідника "Собаки                     

в нашому житті: правила, поради, 

секрети". 

Наш проєкт сприяє творчому 

самовираженню, вихованню дбайливого 

ставлення до тварин. Він допоміг нам  

дізнатися, наскільки ми відповідальні, 

турботливі, наскільки готові прийняти 

друга – собаку в сім'ю. Але найголовніше, 

про що ми повинні знати: ми назавжди 

у  відповіді за тих, кого приручили. 

Якщо  люди будуть про це пам'ятати, 

то  і  проблема безпритульних собак зникне. 

   

Захаров Артем, 3-Б клас  

Мац Євгеній,  3-А клас,  

ХЗОШ №118 

Безпечний Харків 
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Мир на землі – це дім і мама, й тато, 

Й любові стільки — просто через край! 

Це та земля, де щастя є багато 

І в кожній хаті – хліба коровай. 

Надія Красоткіна 

Харків – місто майбутнього, адже 

в  ньому гармонійно поєднуються 

збереження первинної культури 

та  унікальної історії міста з підтримкою 

інноваційних проєктів на тему «Харків 

очима небайдужих дітей», 

які    демонструють можливість 

нестандартного підходу до вирішення 

важливих проблем рідного міста. 

Ми,  харків’яни, повинні шанувати традиції 

минулого й водночас упевнено крокувати 

до майбутнього.   

Цього року на конкурс проєктів від 

ХСШ  119 була представлена робота учнів 

4-А класу  «Школа миру: будую, пам’ятаю, 

дію, захищаю». 

 
 «Що ж це за проект?» − запитаєте ви.  

Нині, як ніколи, актуально звучить слово 

«Миротворець» –  той, хто виступає за мир 

та рівноправність ідеалів добра, 

справедливості, співчуття, поваги 

та  взаєморозуміння серед дітей. Основна 

мета миротворців – об’єднати людей 

для  проведення гуманітарних 

та  благодійних заходів на користь 

зміцнення зв’язку поколінь, просування   

цінностей  миротворчості,  культури   миру,  

 

 

свободи та демократії. Вважаємо: бути 

миротворцем, дуже почесно. Саме бажання 

приєднатися                  до лав миротворців 

й  надихнуло нас на створення даного 

проєкту. 

 
Наша школа з 2012 року бере участь 

у  Міжнародному освітньому проєкті 

«Мережа шкіл миру» за програмою «Юний 

миротворець». У школі працюють загони 

миротворців на базі 7-8 класів 

та  9 - 11  класів. Миротворчою діяльністю 

охоплено понад 1000 учнів нашого закладу 

освіти.  До участі у заходах, ініційованих 

миротворцями школи, ми приєдналися 

два  роки тому. Взяли участь у багатьох 

заходах миротворчого спрямування. 

У  наступному році ми станемо 

п’ятикласниками і сподіваємося вступити 

до загону миротворців школи. І вже зараз 

готуємося до цієї події. У командира загону 

миротворців, учениці 11-А класу Ралової 

Дар`ї, ми дізналися, що потрібно робити 

в  першу чергу: познайомитись з роботою 

ООН, освоїти несилові способи вирішення 

конфліктних ситуацій, сприяти розвитку 

своєї особистості, знати історію своєї 

країни.  

Ми зіткнулися з тим, що об’єм 

матеріалу для нас виявився великим 

і  складним. Як усе запам’ятати?  

Але  бажання взяти участь у миротворчому 

Школа миру: будую, 

пам’ятаю, дію, захищаю 
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русі було сильнішим. На  допомогу 

нам  прийшла ідея гри, без якої жити нудно 

та нецікаво. Адже ми з задоволенням 

пізнаємо щось нове, читаємо, аналізуємо,  

малюємо. Саме під час гри ми перевіряємо 

свою силу та спритність, у нас виникає 

бажання відкривати щось нове і прагнути 

чогось незвичного. 

Робота закипіла! Для визначення 

складних питань оголосили конкурс 

«Питання, яке мене турбує». Зібраний 

матеріал поділили на категорії: 

миротворчий рух, історія, дати. Одна 

частина учнів записувала на аркушах 

питання, які для них були найцікавішими 

та  кидали до скрині. Інші діставали аркуш, 

і, якщо знали відповідь на питання, 

відповідали. Так виникла ідея вивчати 

матеріал за допомогою карток. 

Ми почали накопичувати цікаву 

інформацію за розділами: «Шукачі істини», 

«Цифри та факти», «Робота ООН», 

«Безпека життєдіяльності», «Історія 

рідного краю». Узагальнили зібраний 

матеріал, зробили його аналіз 

та  систематизацію.  

Далі ми створили  творчу групу, 

оголосили  конкурси щодо дизайну карток, 

розробки правил та назви гри. Ідея вивчати 

матеріал за допомогою карток нам 

сподобалась, і ми перетворили її на гру. 

Тож  головним напрямком реалізації  

нашого проєкту було створення гри  

«Школа миру: будую, пам`ятаю,  дію, 

захищаю». Вирішили зробити картки 

за  4   розділами − «Миротворчій рух», 

«Цифри та факти», «Служба порятунку», 

«Захисники України» . 

Слоган для гри «Будую, пам’ятаю, дію, 

захищаю» обраний недаремно                         

і  складається з чотирьох дієслів, тобто 

чотирьох дій. Саме від них залежить 

структура нашої гри. Кожне слово – 

 дія  відповідає певному розділу.  

Наша школа спеціалізована, до нас 

часто приїздять гості із-за кордону, разом 

ми залюбки спілкуємося. Саме тому картки 

гри та довідники з відповідями ми вирішили 

зробити  українською та англійською 

мовами.  

Спочатку презентували гру нашим 

батькам та паралелі четвертих класів, 

а  згодом зіграли з представниками 

миротворчого загону школи.  

Завдяки роботі над цим проєктом 

ми  познайомились з основами миротворчої 

діяльності та підготувалися до вступу 

до  лав  кандидатів у миротворці ООН. 

Ми  знайшли нових приятелів та друзів, 

стали більше спілкуватися 

з  однокласниками та учнями нашої школи . 

    Ми впевнені, що миротворчість 

розвиває індивідуальність, дає можливість  

проявляти самостійність і бути 

відповідальними за свої вчинки, а наша 

миротворча діяльність є першими кроками 

до дорослого життя.  

Завдяки нашому проєкту   

ми  БУДУЄМО мир, ПАМ’ЯТАЄМО 

історію,  правильно ДІЄМО у надзвичайних 

ситуаціях та ЗАХИЩАЄМО себе у разі 

необхідності. Віримо, що зробимо світ 

кращим. Сподіваємося на процвітання 

рідного Харкова та нашої країни. 

Кошарновська  Анастасія, ХСШ 119 
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Нещодавно  учні 5-х класів Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

168 Харківської міської ради Харківської 

області під керівництвом учителя історії 

Мотузки С.М.  стали переможцями 

районного етапу міського конкурсу 

учнівських проєктів «Харків очима 

небайдужих дітей», представивши гру 

«Харків усім відомий –  Харків 

незнайомий». Гра «Харків усім відомий – 

Харків незнайомий» була створена з метою 

підвищення інтересу учнів 

до  промислового розвитку міста, духовних 

і культурологічних цінностей Харкова 

та   особливостей його  розвитку. 

Ми взяли інтерв’ю  в учителя історії ХЗОШ 

№ 168 Мотузки С.М. 

–  Світлано Миколаївно, розкажіть, 

будь  ласка, хто став ініціатором 

створення такої  пізнавальної гри? 

Мотузка С.М.: –  Цього навчального року 

я  викладаю уроки історії в 5 класах. 

Там  навчаються дуже допитливі та активні 

учні.  Серед них Барков Максим та Селевко 

Анна, які й стали ініціаторами створення 

пізнавальної гри. Я вирішила їм допомогти. 

– Скажіть, як пройшла презентація 

гри «Харків усім відомий –  Харків 

незнайомий» серед учнів ХЗОШ № 168? 

Мотузка С.М.: –  Презентація пройшла 

просто чудово! Усім присутнім учням 5-6-х 

класів (близько 150 дітей) захотілося стати  

 

учасниками гри. За інструкцією, брати 

участь у грі, на жаль, може  лише 

дві  команди по 5 дітей у кожній.  

     – Світлано Миколаївно, хто 

є  автором  вірша про Харків? Поезія 

лунала під час презентації гри: 

Мій Харків – місто моє,  

Він дає всім нам крила, 

Харків я бачу таким, як він є:    

Чому нам тут добре живеться? 

 Ти знаєш?  

 Це місто прекрасне твоє і моє! 

Мотузка С.М.: –   Автором цього вірша 

є  учень 5-А класу Барков Максим, один 

із  ініціаторів проєкту «Харків усім відомий 

– Харків незнайомий».  

    –  Які Ваші плани на майбутнє? 

Чи є  нові ідеї? 

 Мотузка С.М.: –   Так, звичайно. 

П'ятикласники запропонували 

в  майбутньому створити таку серію ігор:  

«Харків науковий», «Харків культурний», 

«Харків для дітей». Сподіваюся, 

що  спільними зусиллями в 2020/2021 

навчальному році ми презентуємо нові 

пізнавальні ігри для учнів нашого закладу 

освіти та закладів освіти  Індустріального 

району. 

– Дякуємо! З нетерпінням будемо 

чекати нові проєкти. Бажаємо успіхів! 

     
   Бєлєвцева Карина, учениця 8-А класу 

ХЗОШ № 168 
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Наш проєкт спрямований на правову 

освіту та правову допомогу. Ми  вирішили 

створити якомога більше мотиваційних 

матеріалів  з правової тематики та об’єднати 

їх у  правовому «Меседж-боксі».   

Під час проєкту ми працювали 

з  джерелами в  Інтернеті, соціальним 

педагогом, практичним психологом, 

шкільним офіцером поліції, педагогом-

організатором, учителями, шкільним 

омбудсменом, батьками.  Отримали знання, 

поради, консультації. 

Недостатньо тільки  отримати знання, 

їх треба застосувати. Недостатньо тільки 

бажати, треба діяти. І ми почали! 

У початкових класах влаштували 

виставку малюнків «Порушення права  

героїв відомих казок», провели акцію «Ігри 

згуртовують колектив».  Найяскравішим 

заходом стало урочисте відкриття «Лавочки 

примирення». Провели заняття в 5-11 

класах, на яких складали «Алгоритм дій 

дитини при порушені її прав, булінгу, 

кібербулінгу». Цей алгоритм є  схемою-

помічником дитині в складних ситуаціях. 

Дуже важливо пам’ятати – ти не один! 

Звертатися можна до вчителя, до батьків; 

до  дорослих, які поруч; до людини, якій 

довіряєте, до поліції. В Україні існує 

Національна дитяча «гаряча» лінія 116-111, 

яка діє безкоштовно цілодобово. 

 

 

Також створили мотиваційний  постер 

«Вихід Є».  На захисті нашого проєкту 

представлені хлопці-лепбуки.  

Ми дослідили, проаналізували 

інформацію та випустили  пам’ятку 

«Поради при кібербулінгу». У сучасному 

світі діти проводять багато часу 

в  соціальних мережах, тому ці поради 

стануть в нагоді. 

Ми  вирішили розмістити корисну 

інформацію на речах, які будуть поруч 

з  дитиною. Розробили лінійки-закладки, 

наліпки, магніти, календарики, браслети, 

брелоки з телефоном Національної дитячої 

«гарячої» лінії. Ці речі завжди під рукою. 

 Збираєшся до школи – візьми лінійку-

закладку! 

 Наклей на пенал наліпку! 

 Подаруй магніт друзям! 

 Поділись з однокласниками 

календариками! 

 Виходиш гуляти – вдягни браслет! 

 Відправляєшся на заняття в гурток – 

не забудь брелок! 

 Надалі у планах зняти соціальний 

ролик «Кібербулінг». 

Головне –  ми довели, що все залежить від 

наших власних рішень та вчинків! Саме ми  

створюємо правову спільноту харків'ян! 

 
ХЗОШ № 157 

Створюємо правову спільноту. 

 Знай. Дій. Допомагай 
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У січні 2020 року представники 

шкільного учнівського самоврядування 

«КАРТА» Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 168 Харківської 

міської ради Харківської області взяли 

участь у міському конкурсі учнівських 

проєктних ініціатив  «Марафон унікальних 

справ», представивши проєкт «Подбай 

про  себе».  

Метою проєкту було створення 

відеоролика щодо правил евакуації під час 

пожежі, формування почуття особистої 

відповідальності за збереження власного 

здоров’я та дотримання правил безпеки 

життєдіяльності, виховання потреби 

цінувати здоров’я та життя як найвищу 

індивідуальну та соціальну цінність, 

розвиток у дітей та дорослих обачності. 

На  жаль, пожежа була й залишається 

однією з найактуальніших надзвичайних 

ситуацій на даний момент. 

Учасниками навчально-пізнавального 

відеоролика стали учні, учителі ХЗОШ 

№ 168, директор закладу освіти Корнійчук 

Л.М., фахівці Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій Головного 

управління ДСНС України у Харківській 

області Державної пожежно-рятувальної 

частини № 8. 

24.01.2020 відбулася презентація 

відеоролика «Подбай про себе» для учнів,  

 

 

учителів, батьків закладів освіти №№ 168 

і  155 та фахівців Державної пожежно-

рятувальної частини № 8. 

Після презентації відеоролика ми 

взяли інтерв’ю в учениці 2-А класу Капірулі 

Олі, яка зіграла одну з головних ролей: 

- Олю, чи  цікаво тобі було брати 

участь у зйомках повчального 

фільму для дітей «Подбай 

про  себе»? 

Оля: «Мені було дуже цікаво брати участь 

у  зйомках, але я не думала, що 

це  так  складно. Деякі сцени приходилося 

знімати більше десяти разів. По закінченню 

роботи в  мене навіть виступив піт і просто 

не було сили». 

- На твою думку, чи буде цей фільм 

корисним для дітей та їх батьків? 

Оля: «Сподіваюся, що наш відеоролик 

нагадає дітям  правила поведінки  під час 

пожежі та попередить лихо». 

 
До нашої розмови приєднався 

головний інспектор Індустріального 

РВ   у  м. Харкові ГУ ДСНС України 

в  Харківській області Рудень Євген 

Віталійович. 

- Євгене Віталійовичу,  які ваші 

враження від перегляду 

відеоролика «Подбай про себе»? 

Зірковий  
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Рудень Є.В.: «Мені дуже сподобався 

відеоролик. Які молодці учні та вчителі 

закладу освіти. Цікаво! Корисно! 

Зворушливо!» 

- Як Ви поставилися до прохання 

адміністрації Управління освіти 

Індустріального району Харківської 

міської ради  в сприянні ХЗОШ № 168   

у  реалізації проєкту та наданні допомоги 

в проведенні відеозйомки  на території 

Державної пожежно-рятувальної 

частини № 8? 

Рудень Є.В.: «Ми завжди готові 

допомогти. Вважаємо, що вивчення 

основних правил поведінки під час 

проведення евакуації, порядок дій у разі 

виникнення пожежі, збереження життя 

та  здоров’я учасників освітнього процесу 

на  сьогодні є дуже актуальними». 

- Ми знаємо, що в зйомці відеоролика 

взяли участь фахівці Державної 

пожежно-рятувальної частини № 8, які 

за  лічені хвилини приїхали боротися 

з  вогнем. Як їх зустріли учні та вчителі? 

Рудень Є.В.: «Пожежних зустрічали 

гучними оплесками як справжніх героїв! 

Задача наших підрозділів – надання 

в  найкоротший термін допомоги людині, 

яка потрапила в біду.  

 
Щодня рятувальники за  сигналом 

«Тривога» виїжджають на  допомогу, 

яка  б  надзвичайна ситуація не  сталася. 

У  даній ситуації з впевненістю можна 

стверджувати, що пожежно-рятувальні 

підрозділи завжди нададуть професійну 

допомогу. Особливо, коли мова йде 

про  життя та здоров’я дітей». 

Запрошуємо всіх учнів, учителів, 

батьків проглянути  відеоролик «Подбай 

про себе». Сподіваємося, він буде для всіх 

корисним. 
https://www.youtube.com/watch?v=FaHjxUt8Zzc&t=5s

 
                                Бєлєвцева Карина,                     

учениця 8-А класу ХЗОШ № 168 
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Напевно, ви здивуєтеся: що може бути 

цінного в звичайній зупинці громадського 

транспорту? Виявляється, що в наш 

комп’ютерний час і це може стати 

предметом захоплення та колекціонування.  

Українські зупинки зачарували 

відомого німецького мандрівника 

Крістоффа Бумма. У своєму електронному 

щоденнику він написав: «Мета мого життя 

— добитися, щоб сто найгарніших зупинок 

України були взяті під захист ЮНЕСКО». 

Після цього в популярній газеті «Frankfurter 

Allgemeine Zeitung» була надрукована 

стаття про мальовничі зупинки України. 

Численні підбірки світлин потрапили 

в  ілюстровані альбоми. 

Ми любимо своє рідне місто 

і  запрошуємо Вас здійснити подорож 

вулицями Харкова, оглянути зупинки. 

Харківські зупинки мають сучасний вигляд, 

проте перебувати на них, очікуючи автобус, 

нецікаво. На додачу, зелений та сірий 

металопрофіль, з якого виготовлено 

зупинку, не викликає приємних емоцій.  

Увесь вересень вирішували, у який 

спосіб прикрасимо зупинку, яка інформація 

повинна бути розміщена на стінках, з якої 

зупинки почнемо.   Ідей було безліч! 

Прикрашати зупинки вирішили 

фотокартинами серії «Zupynka» — 

харківський бренд!  Фонтани» 

Наступний крок: кожен учень класу 

отримав завдання щодо пошуку цікавої 

інформації про конкретний харківський 

фонтан. 

Результатом реалізації проєкту стало 

оформлення 03.03.2020 року першої 

зупинки «Вулиця Верстатна». 

На  фотокартині зображено фонтан 

закоханим,  а  також  адреса  школи,  у   якій  

 

 

 

навчаються виконавці проєкту.  Кожний,  

хто бажає більше дізнатися про зображені 

фонтани  або суть проєкту, може 

скористатися QR - кодом, що розміщений 

у  правому нижньому куті фотокартини. 

 
У подальшому ми плануємо розробити 

інтерактивні фотокартини за такими 

темами: «Zupynka» — харківський бренд! 

Парки», «Zupynka» — харківський бренд! 

Скульптури», «Zupynka» — харківський 

бренд! Відомі науковці», «Zupynka» — 

харківський бренд! Відомі харків’янки». 

«Zupynka» — харківський бренд! 

Незвичайні професії» тощо. 

 Сподіваємося, що нашу ідею 

підтримують учнів з інших закладів освіти 

району та міста. 

ХЗОШ № 26 
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Хочеш дізнатися 

більше 

про події у ДЮГО 

«Сузір’я»? 

Завітай на  нашу 

сторінку 
http://ruoord.kharkivosvita.
net.ua/menu_vihovna1.php 
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