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Адреналина 

Максимум 

Праздник 1 сентября! 

 
“В крови у нас адреналин, и наш 

класс непобедим!” 

3 сентября -  праздник 

«День знаний». 

На торжественной линей-

ке присутсвовало много 

гостей. Учащиеся были одеты в выши-

ванки и в желто-голубые галстуки. До-

школьники поздравили всех присутству-

ющих с началом нового учебного года, 

исполнив замечательный танец. С поздравлением выступил директор 

школы Тандура Анна Александровна. Она 

рассказала о том, что в школе сделан ре-

монт по законопроекту «Нова Українська 

Школа”. Первоклассникам подарили 

“Интерактивную Доску” и новые парты. На 

линейке прозвучал Гимн Украины и гимн 

19 школы. И все учащиеся дружно пошли 

на первый урок. 

 Попенко Демьян 

В этом издании  

Вы прочитаете: 

«Карпаты - Лучшие 

каникулы». СТР.1 

«Лето в селе».  

СТР. 2 

Загадка. СТР 2 



Як написати новину? 
В ідеалі новина пишеться кореспондентом, який побував на місці події. Проте багато видань також використовують жанр, відомий у 

західній журналістиці як рерайт. 

Ці рекомендації більш стосуються саме рерайту тому, що юнкори Шкільного медіахолдингу «ВМ-НФ» поки ще навчаються, та цей жанр 

для них є більш зручнішим.   

Щоб написати статтю-новину в жанрі рерайт, з’єднують в одне ціле різні повідомлення, взяті з декількох джерел.  Залишають для статті 

лише ті уривки, які відповідають основному повідомленню, а решту матеріалу вирізають. Журналіст, таким чином, виписує тільки ті 

моменти, які дозволяють статті стати цілісною за логікою. 

Навіть якщо замітка написана «своїми словами», вона не повинна втрачати свій суто інформаційний або «нейтральний» характер. 

СТРУКТУРА НОВИНИ 

Перш за все, якщо хочете написати статтю, потрібно підібрати заголовок (хоча іноді це робиться вже після написання статті). Заголо-

вок виконує дві функції: привернути увагу і повідомити інформацію. Для привертання уваги заголовок повинен бути коротким. А щоб 

увагу утримати, він повинен бути оригінальним. Сконцентрувати максимум інформації в мінімумі слів і подати це якомога оригіналь-

ніше — ось у чому полягає складність підбору заголовка. 

Звичайно заголовок дає відповідь на питання: «ХТО? ЩО ЗРОБИВ?» або «ЩО СТАЛОСЯ?». 

При виборі заголовка пам’ятайте: щоб зацікавити читача, потрібно думати про його інтереси. Наприклад, заголовок «Мер міста на 

засіданні міської ради обіцяв підтримувати кращі школи» скоріш за все підібраний не добре.  По-перше, він занадто довгий, а по-друге, 

засідання міської ради — це регулярна практика, вона не дуже, нажаль, цікава для потенційної аудиторії. 

Головне для школярів та їх вчителів— це підтримка шкіл, які на це заслуговують. Тому заголовок варто краще всього починати з цього 

ключового слова: наприклад, «Кращі школи отримають підтримку від мера міста» і т.п.  Такий заголовок дає більше шансів на попу-

лярність даної новини. Про популярність новини ми судимо по кількості переглядів. 

ЛІД - ПЕРШИЙ АБЗАЦ 

Під заголовком у ліді (тобто першому абзаці статті) журналіст повинен відповісти на 4 питання: ХТО? ЩО ЗРОБИВ? ДЕ? КОЛИ? Це і 

буде основним повідомленням цієї новини. 

Пам’ятайте, що початок основного повідомлення не повинен повністю повторювати заголовок. 

У наступних абзацах потрібно також відповісти на питання, які доповнюють лід: «ЯК?/ЯКИМ ЧИНОМ? ЧОМУ? — Тобто, яким чином чи 

способом було зроблено те, про що повідомлено у ліді; і чому це було зроблено, чи є якісь причини, фактори, передісторія, що стояли 

за цією подією. 

Отже, ваша новинна стаття повинна нагадувати перевернуту піраміду: спочатку подається найважливіша інформація — основне по-

відомлення в першому абзаці новини, а потім за принципом віддалення розміщують менш і менш важливу інформацію. 

АЛГОРИТМ ДІЙ  

Написання статті новинного характеру у цілому складається з п’яти етапів. 

1. Вибір теми і пошук цікавої інформації в різних джерелах 

Редактор повинен дати вам тему для написання статті, наприклад «Міський форум учнівського самоврядування». Отримавши завдання, 

шукайте статті, написані на цю тему в новинних виданнях. Знайдіть статті у різних ЗМІ про минулорічні Форуми дитячої демократії  та 

прочитайте їх. Збирайте відомості про подію, фіксуйте їх у себе в блокноті. 

2. Оформлення структури статті 

Зробіть виписки з різних джерел про одну подію, яка відповість на питання: ХТО? ЩО ЗРОБИВ? ДЕ? КОЛИ? ЯК? ЧОМУ? Придумайте 

заголовок своєї майбутньої статті, наприклад: «Школи Запоріжжя підтвердили свій євроінтеграційний намір». 

Знайдіть основне повідомлення своєї статті і виділіть його в першому абзаці. Далі розміщуйте менш значиму інформацію, яка уточнює 

основне повідомлення. Таким чином, ви складете правильну структуру статті. Опитайте організаторів, свідків події про їх враження або 

про зміст цієї події. Намагаючись отримати коментарі, використовуйте сучасні засоби комунікацій (телефон, інтернет). 

 

Читайте матеріали Порталу Шкільної преси Запорізького 

НВК №19!  
 



Карпаты – лучшие каникулы! 

В августе , я  вместе со своей семьёй 

отдыхала в чудесном месте. Это - чу-

десные Карпаты . Такого отдыха я не 

забуду никогда , такие красочные и не 

забываемые приключения . Я с семьёй 

была в знаменитом европейско – укра-

инском отдыхе – Буковель! 

   

Были мы и в городе Ивано – Франковске , а 

когда возвращались домой в Запорожье , 

заехали в культурную столицу Украины – 

Львов. Он меня впечатлил своими архитек-

турными зданиями. 

Отдых удался .                         Ланина Вера 

 

  Ребус 



 

Лето в селе 

 Лето закончилось… Очень жалко! Но зато теперь началась школа! Летом я 

была в селе, нам было очень хорошо. Мне все понравилось. Сейчас я рас-

скажу как это было весело.   

 Я приехала в село, мне бабушка сказала пойти насобирать ягод на кам-

пот. Я пошла и насобирала. На следующий день мы пошли на огород по-

лоть подсолнух. На огороде было жарко, на огороде подсолнуха было 

много! Но мы зато вы-

пололи весь подсолнух 

за 2 дня. Наступил ве-

чер и мы пошли с сест-

рой спать. Наступило 

утро, мы встали и ба-

бушки дома не было. 

Мы пошли налили во-

ду: собаке, свинье, ку-

рам, гусям. А после 

обеда пришла бабушка, 

мы отдохнули и пошли на огород копать морковку. Наступил тот день, 

когда мы собрались домой уезжать. Мы приехали домой и мама сказала 

сходить в магазин за продуктами. Я пришла домой, наступил вечер, мама 

сказала вывести собаку Кузю. Я вывела и пришла домой и легла спать. Я 

даже и не заметила как пролетело наше лето, веселое и незабываемое 

Лето.   

 Спасибо, Всем, за эти летние каникулы.    

Швыдкая Алина            

Загадка 
Куда вы ходите с Понедель-

ника по Пятницу целых 9 

месяцев? 

 


