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Запорізький навчально-виховний комплекс 

№19 
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класса 

Випуск №5 
Підсумки зимо-

вих канікул.  

Лютий 

Сьогодні у випуску: 
1. Природа України 
2. Як я провів свої 
зимові канікули 
3. «Крок до зірок» 
4. День Святого Ва-
лентина 
5. Наші літератур-
ні таланти  

Природа України 

Я народилася і виро-
сла в Україні. Тут 
моя батьківщина, 
тут народилися і 
виросли мої батьки, 
тут я вчуся в школі, 
а під час канікул від-
відую мальовниче 
село, де живе мій 
дідусь.  
Природа України ду-
же благодатна для 
сільського господар-
ства. Літо довге і 
тепле, дощів випа-
дає багато. За сло-
вами Гоголя, 
"посадиш вісь, а ви-
росте віз". Про чу-

дову природу Украї-
ни, про її красу писа-
ли майже всі україн-
ські письменники і 
поети. "Садок виш-
невий коло хати» - 
це яскравий поетич-
ний образ, за 
допомогою якого Т. 
Г. Шевченка оспівує 
красу українського 
села. Ліси Гуцульщи-
ни у Коцюбинського 
і Франка, степ і мор-
ське узбережжя у 
Панаса Мирного - все 
це українська приро-
да. Але не тільки з 
літератури я дізна-

юся про красу рідної 
землі. я бачу її перш 
за все з власних спо-
стережень. Під час 
літніх канікул я їду в 
село до свого діда і 
на власні очі бачу ті 
білі будинки і без-
крайній степ, і стру-
нкі тополі, і ліси, річ-
ку з очеретами. Лю-
бов до рідної приро-
ди - це те, з чого по-
чинається любов до 
Батьківщини.                            

                   Коваль К. 
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Й таке буває: Як я провів свої зимові канікули 

Насправді, пам'я-
таю я все це смут-
но ... З цього бага-
то моментів були 
загублені. Почалися 
мої канікули з то-
го, що я прокинув-
ся не в 6:30, а в го-
дини так 12. Цьому 
я був дуже радий.  
 
Перші дні я цікаво-
го нічого не робив, 
потім почав хоч 
якось, але виходи-
ти на вулицю, хоч 
з такою погодою 
не дуже й хотіло-
ся, але якщо треба 
було кудись йти, 
то доводилося.  
 
Десь до кінця пер-
шого тижня я пі-
шов в паспортний 
стіл, де було до-

сить нудно, потім 
вирішив прогуля-
тися адже на вули-
ці була гарна пого-
да.  
 
Потім вже був Но-
вий Рік, але як його 
скасували і що там 
було я не пам'я-
таю. Після Нового 
Року особливо нічо-
го цікавого не було. 
Купив, хіба що, но-
вий телефон.  
 
Потім пару днів я 
усвідомлював, що 
канікули через пару 
днів закінчуються. 
Останні дні я про-
вів вдома. 

   Автор невідомий 



 3 

 



 4 

 

На заході "Крок 

до зірок" показу-

вали свої талан-

ти багато дітей 

молодших і стар-

ших класів. Хтось 

співав, хтось 

танцював, хтось 

грав на гітарі, а 

хтось розповідав 

вірші. З нашого 

класу брала 

участь моя одно-

класниця Слєпцо-

ва Марія. Вона спі-

вала пісню "LOVA 

–Я заболела то-

бой Заспівала во-

на красиво, так 

як вона заспівала 

сподобалося бага-

тьом хто знахо-

дився в той час в 

музичному залі. 

Кожному давали 

грамоту: за 

участь або за 

якусь номінацію. 

Маша отримала 3 

місце в номінації 

"Вокал" .їй дали 

грамоту і шоко-

ладку. 

«Крок до зірок» 
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День Святого Вален-
тина  — щорічне 
свято, яке припадає 
на 14 лютого. 14 лю-
того - це день, коли 
світ відзначає День 
Святого Валентина, 
або День всіх зако-
ханих. День всіх за-
коханих - це свято 
романтики, кохан-
ня та ніжнос-
ті.  Цього дня в на-
шій школі було орга-
нізовано різномані-
тні тематичні за-
ходи. Учні нашого 
класу прийняли 
участь в тематич-
ному квесті. Від 
класу брала участь 
команда з трьох 
пар. До складу ко-
манд входили: Ду-
бова Ніколетта, Ут-
кіна Катерина, Ро-
манчук Валерія, Хо-
міч Дмитро, Брагі-
нець Артем та Са-
мойличенко Дани-
ло. Команда прохо-
дила маршрут по 4 
станціям: 
«комплименти», 
«валентинка на ско-
ру руку», «музична» 
та 
«несподіванка».  В 
цьому змаганні ми 
здобули впевнену 
перемогу.  
Немчин Денис  

Фотозвіт з дня Святого Валентина 
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Медведь, гуляя по лесу, на Зайца наступил. 

А Заяц громко вскрикнул и громко завопил. 

Медведь перепугался, не зная, что и где. 

А Заинька лопочет : "Ах, больно, больно мне!" 

Медведь и говорит: "Какая же беда!" 

"Да нет же, нет же, Мишка! Не в этом вся беда! 

Беда, что мой домишко разгромлен навсегда! 

Ты, Мишка косолапый, хоть добрая душа, 

Но очень невнимательным бываешь иногда" 

Ответил Мишка Зайке: " Ты прав, Косой, и впредь 

Я обещаю чаще под ноги смотреть!" 
Іващенко Михайло 

Рубрика  « Наші літературні таланти» 

Читайте в следующем номере: 

 

Концерт к 8 Марта 

 

Конкурс танцевальных флешмобов 

 

Урок исторической памяти ко Дню памяти Небес-

ной Сотни 


