
День пам'яті та примирення  
 8 трав-

ня, вся Європа 

і наша Україна 

відзначала 

День пам'яті 

та примирення 

(пам'яті жертв 

Другої світової війни, та примирення між країнами-

учасниками Другої світової війни). Метою відзна-

чення є «гідне вшанування подвигу українського 

народу, його визначного внеску в перемогу Анти-

гітлерівської коаліції у Другій світовій війні та вис-

ловлення поваги всім борцям проти нацизму» . До 

речі, ідея та графічне втілення символу «Червоний 

мак» Всеукраїнської акції «Ніколи знову» стало ре-

зультатом співпраці Українського інституту націо-

нальної пам'яті та Національної телекомпанії Украї-

ни.Задум полягав у тому, щоб використовувати си-

мвол макової квітки, який використовувався в краї-

нах Європи після Першої Світової Війни, як символ 

скорботи. В символі акції «Ніколи знову» закладе-

ний крім сенсу скорботи ще один метафоричний 

сенс.Пелюстки макового квітки і чорна серцевина 

символізують також і рану від кулі, як ще один си-

мвол драматизму скорботи і смутку за всіма, хто 

загинув під час Другої Світової Війни. Графічне 

втілення - алюзія з одного боку червоного маку, з 

іншого - кривавого сліду від кулі, передає глибину 

сенсу війни, розповідає про страждання, про 

смерть, про героїзм, про мільйони загиблих. 

А вже 9 травня продовжаться заходи зі святкування 

Дня Перемоги. Цієї весни виповниться 74 роки з 

того дня як скінчилася наймасштабніша, 

найтрагічніша та найкровопролитніша війна в 

історії людства. Вже майже не залишилось в живих 

свідків тих жахливих подій. Але в пам'яті нації 

назавжди закарбувався подвиг наших пращурів. 

Дуже важливо зберегти і передати наступним по-

колінням історичні факти тих подій щоб ніколи та-

кого не повторилося.  

В НАШЕМ ВЫПУСКЕ :  
1.ПАМ'ЯТАЄМО ТА ВШАНОВУЄМО 
2.НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОЕКТУ ВМ-НФ 
3. ВИПРОБОВУЄМО АВІАДВИГУНИ 
4. ЗНАЧУЩІ ДНІ В ТРАВНІ 

В нашій школі теж пройшов захід присвячений 

Дню пам'яті та примирення. В актовому залі зібра-

лися майже всі учні школи, до нас в гості завітали 

військові льотчики, учасники бойових дій. Зал 

зустрічав їх стоячи та бурхливими оплесками.  

Хоч вони і не брали участі в Другій світовій війні, 

їм довелося брати участь в локальних військових 

конфліктах. А війна завжди має однакове обличчя. 

Тому їхні розповіді ще раз нагадали всім нам що 

війна це жахлива трагедія яка ламає долі людей і 

приносить страшне горе в кожен дім. 

Після захопливих розповідей наші почесні гості 

заспівали нам бойових пісень та побажали нам 

мирного неба над головою. 

Від імені нашого класу, хочу теж привітати всіх з 

Днем перемоги та побажати мирного неба над го-

ловою та рідної землі під ногами. І щоб нікому із 

вас не довелося заглянути в обличчя війни....  

 

Михаїл Шведун.  



Значуща подія травня 
В травні в  ЗНВК №19 відбулася важлива урочи-

ста подія. В актовому залі зібралися редколегії 

медіаосвітніх центрів, активні учасники 

медіаосвітнього проекту «Вісник мрії – новий фо-

рмат».  

А зібрав їх керівник проекту Єлькін А.В. для під-

ведення підсумків та вручення нагород перемож-

цям рейтингових змагань ТОП-5, ТОП-40 за ре-

зультатами 20 сезону "ВМ-НФ" !!! 

Під бурхливі оплески вітали присутніх в залі ве-

дучі та спеціальні гості цього заходу. Всім юним 

кореспондентам були вручені дипломи від 

«Академії Української Преси» а також пам’ятні та 

солодкі призи.  

Найприємнішим для нашого класу був момент 

оголошення про зайняте перше місце в ТОП -5 

медіаосвітніх центрів. 

Хотілось би подякувати всім, хто доклав зусиль 

до створення медіапродуктів на протязі 20 сезону 

а особливо керівнику нашого медіацентру Ман-

дзій Н.Ф. Хоч в нас ще не достатньо досвіду, та, 

завдяки допомозі з її боку, нам вдалося досягти 

найвищих результатів! - діляться враженнями уч-

ні 5-А класу.  

Будемо й надалі підвищувати власний рівень ме-

діаграмотності та створювати більш якісні медіап-

родукти.     

             Шведун Михаил 

Интересный и насыщенный день  
Наш класс, в качестве награды за получен-

ное третье место в 

городском конкур-

се "С любовью к 

родному краю" от 

департамента об-

разования и науки 

Запорожского го-

родского  совета, 

получил экскурсию по музеям 

Запорожья. 

Первый музей, который мы посе-

тили, был «Музей Эксперимен-

тов». Там нам показывали различ-

ные эксперименты и не только. 

Большинству ребят понравилась 

комната с лазерами. Там мы про-

явили свою ловкость пытаясь 

пройти комнату не зацепив не од-

ного лазерного луча. Так же, у нас 

была возможность полетать на 

метле и почувствовать себя Гарри 

Поттером, сесть на гвозди и пред-

ставить себя йогом, одной рукой 

поднять своего одноклассника. 

Мы самостоятельно собрали три 

пазла. Один из них был очень 

сложный. Так же нам продемон-

стрировали оптические иллюзии. 

Еще мы посетили «Запорожский 

краеведческий музей». В нем мы 

узнали как развивался человек и различные 

народности, начиная с каменного века. В каче-

стве экспонатов нам показывали их предметы 

труда и быта. Это было очень интересно слу-

шать и рассматривать экспонаты. 

Мы надеемся еще поехать в другие музеи наше-

го города, чтоб больше узнать об истории наше-

го родного края.   

 

 Шведун Михаил 

 



Как мы авиадвигатель испытывали!   
В честь наступающего Дня Победы предприятие 

«Мотор Сич» устроило день открытых дверей. 

Естественно, наш класс не мог пропустить такую 

возможность и поехал туда. 

Первый цех, который мы посетили- это был цех 

номер 32 по сборке авиационных двигателей. Но, 

хочу заметить, что таких цехов на предприятии 

целых два, во второй цех мы попадём чуть позже. 

В этом цехе мы увидели, как из множества дета-

лей собирали готовые двигатели. Всё это проис-

ходит вручную. 

Второй цех, который мы посетили был литейный. 

В этом цехе нас встретила и провела очень инте-

ресную экскурсию мама нашего одноклассника 

Боженко Влада. Его мама работает в этом цехе. 

Она нам рассказала и показала как изготавливают 

керамические формочки, в которые потом залива-

ют горячий металл и в итоге получается готовая 

деталь двигателя. 

Потом мы пошли в испытательный цех. В этом 

цехе нас встретил папа нашего одноклассника 

Григорьева Миши. Он работает в испытательном 

цехе и тоже провел для нас экскурсию. Мы снача-

ла зашли в цех номер 31, это тоже сборочный цех, 

но в этом цехе собирают двигатели, которые толь-

ко сконструированы и они собираются в единич-

ных экземплярах. Наверное, самым интересным 

было посещение испытательных стендов. Это та-

кие большие помещения, где устанавливается 

авиационный двигатель, к нему подключают все 

необходимое для работы, а также множество раз-

личных датчиков. Прямо за стеной находятся опе-

раторы, которые из специального пульта произво-

дят запуск двигателя и проверку его работы. Спе-

циально для нас запускали два разных двигателя, 

и мы весь процесс видели и слышали шум работа-

ющего агрегата! За этим было очень интересно 

наблюдать . К сожалению, по времени мы не 

смогли посетить больше цехов .   

Мы очень надеемся, что мы приедем туда ещё 

раз. И сможем больше увидеть и узнать о таком 

уникальном заводе, который находится в нашем 

родном городе и выпускает продукцию, кото-

рую знают во всем мире. Был в нашей экскур-

сии и сладкий сюрприз, который нам устроила 

мама нашей одноклассницы Лебединской Даши. 

Ее мама тоже работает на этом заводе и уже пе-

ред выходом из завода она угостила всех нас 

вкусным мороженым. От всего коллектива хо-

тим поблагодарить всех родителей за уделенное 

время, за интересные и познавательные экскур-

сии и за сладкий сюрприз!  

Шведун Михаил и Каминская Софья 



 День вишиванки 
Всесвітній день вишѝванки — міжнародне свято, 

яке покликане зберегти споконвічні народні тра-

диції створення та носіння етнічного вишитого 

українського одягу. Дата проведення — щороку в 

третій четвер травня (будній день). Свято є само-

бутнім і само-

достатнім, не 

прив'язане до 

жодного дер-

жавного чи 

релігійного. У 

цей день ко-

жен охочий може долучитись до свята, одягнувши 

вишиванку на роботу, до університету, школи чи 

садочка.Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 

2006 році запропонувала студентка факультету 

історії, політології та міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом 

до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка 

Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на па-

ри, як і чимало інших студентів. Леся запропо-

нувала одногрупникам та студентам обрати один 

день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку 

вишиванки одягнули кілька десятків студентів та 

кілька викладачів факультету. Та вже протягом 

наступних років свято розрослося до всеукраїнсь-

кого рівня, до нього почала долучатися українська 

діаспора по всьому світу, а також прихильники 

України. Ідеєю свята є збереження українських 

цінностей та їх популяризація серед молоді та 

населення загалом. Свято не передбачає обов'яз-

кових заходів, окрім одягання вишиванки. 

Хоча протягом усієї історії заходу з ініціативи 

студентів, школярів, громадських та культурних 

діячів проводяться концерти, хода, конкурси, ве-

чорниці, ярмарки. Саме ж свято запрошує кожно-

го свідомого громадянина до абсолютно простого 

вчинку — одягнути вишиванку і в ній піти на ро-

боту чи на навчання. Разом із тим, така дія має 

глибокий контекст, адже йдеться про вираження 

своєї національної та громадянської позиції, куль-

турну освіченість та духовну свідомість. 

Як показує досвід, люди в День вишиванки 

завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавнь-

ому одязі закодовано багато символів сили, 

добробуту, краси та оберегів. 

Ми теж сьогодні долучаємося до спільноти 

українців у вишиванках, та закликаємо вас теж 

вдягати вишиванки!  

Михаил Шведун 

«Європа починається з тебе» 
15 травня 2019 року о 09:25 год, учні нашої 

школи мали можливість взяти участь у відкри-

тому онлайн-уроці «Європа починається з тебе», 

який прово-

див відомий 

тележурна-

ліст Майкл 

Щур. 

Учням розпо-

відали про те, 

як впровадження європейських цінностей та 

стандартів впливає на якість життя в Україні. 

Число шкіл , що прийняли участь у цьому уроці, 

сягало 2164. Була на цій мапі і наша школа.  

І хоча матеріали уроку були призначені для уч-

нів 8-11 класів, я зі своїми п’ятикласниками теж 

переглядала та обговорювала матеріали уроку, 

адже, дійсно: «Європа починається з тебе». Не 

потрібно багато зусиль, щоб не смітити навколо 

себе, щоб відмовитися від пластику, щоб сорту-

вати сміття, щоб допомогти бабусі перейти че-

рез дорогу чи прибрати у парку за своєю соба-

кою. 

Тож, давайте самі змінюватися, змінювати своє 

життя, та змінювати свою країну, і все буде доб-

ре!     

                                           Мандзій Н.Ф. 
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