
Пізнання

починається з

дивування!

Наш світ дивовижний і різноманітний.

Можна день за днем відкривати для себе

все нові й нові його сторони.

А Як ти пізнаєш Світ? Так, це до

тебе!

Напевно, через питання «ЩО це переді

мною?», «ЯКЕ воно з середини та ЯК

влаштоване?», «НАВІЩО це мені?».

Колись відомий письменник Антуан де

Сент-Экзюпері, провів свого героя,

Маленького принца, крізь різні світи, аби

дослідити перш за все грані своєї душі.

Ми пропонуємо тобі пройти через світ

матеріальної та духовної культури нашої

Батьківщини та інших народів світу.

Пройти цей шлях тобі допоможуть твої

знання, твій життєвий досвід та жага

до пригод.

Обери свого героя

подорожі

Методичне 

об'єднання 

вчителів 

російської мови, 

літератури та

історії

https://www.flippity.net/rp.php?k=1jLSeGE64XHrN5VLyxHU-9Qqamc1jPPzuAyo9jXz8-e0


А почнемо ми -  з

пізнання нашої

Батьківщини. 

Україна - це країна з

багатою культурою та

історією, які беруть свій

початок з сивої давнини.

Ця подорож надзвичайно

красива і водночас сумна.

Але вона не має бути

таємничою.

Зазирни скрізь час

https://www.youtube.com/watch?v=KX7I0b02l68


А чи бажаєш ти

відвідати мальовничі

міста України?

Наблизитися до величі

дивовижних замків та

фортець, відчути себе

лицарем?                    

Тут дуже багато

чарівництва і ніякої

магії!

Відчуй велич часів!

https://drive.google.com/file/d/1dw72T6sFa4Hb9RDo3c6rXuBbcPZosxoM/view
https://www.learnis.ru/295938/


Нам завжди хочеться

відкривати все нове й

нове, зустрічати нових

цікавих людей, які

надихають на пізнання.

На цій сторінці зібрана

сила багатьох героїв: їх

біль і радощі, втрати і

придбання. 

Ти можеш відчути свою

силу, лише порівнявши її

з іншою!

Відчуй свої переваги!

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=BAFBB88E0A77CD0B


Кожна людина – це

особистість зі своїми

звичками,

характером, інтересами.

Але поєднує нас, людей,

які живуть у суспільстві,

одне

– відчуття гідності,

прагнення до самоповаги. 

Що таке людська

гідність? Що ми

вкладаємо в це 

 поняття? Школярі

розмірковували над цим

питанням.

Почуй думки інших!

https://docs.google.com/drawings/d/18JOK5jFiFLAabn73PNYUrs-f5PpnkFcEfUS04quGSII/edit?usp=sharing


Знайомся з

Адеолою!

Добре, легко та безпечно 

жити, коли поряд с

тобою добрі та порядні

люди.

Казаєва Яна  8-Б 

https://docs.google.com/document/d/1uBd3vOgzkkmuoxPNS6W4__cN16XyGjPYkjPLjKgAWHQ/edit?ts=5fd7ae3c


Людські можливості

дозволяють вирішувати

завдання різної

складності. А на що

здатен ТИ?

Запрошуємо

позмагатися та пройти

квест. Будь уважним,

перевір свої можливості.

Відповіді у тебе в

голові!

http://skazochka-vip.blogspot.com/p/blog-page_36.html


Розум і душа людини

нероздільні. І тільки в

віршах можна розповісти

про найінтимніші

куточки людської душі,

на якій мові вони б не

звучали. Не вірите?

Самі переконайтесь!

Дотокнись до своєї

душі!

https://www.youtube.com/watch?v=CyNS5RaOlfI&feature=youtu.be


Пізнання не мають

меж! Візьми в своє

життя трохи мудрості.

 

Крути колесо мудрості і

бери що забажаєш.

Хочеш більше –
візьми !

https://www.flippity.net/rp.php?k=1y_G0ljZj9bxnoCyvppG2cT4O_Mz2MLl6XV47nuq7Z24

