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О р е о          
Запорізький навчально-виховний комплекс 

№19 

Випуск №6 
Березень 

8-аф класу 

У  випуску: 
1. Свято жіночнос-
ті та краси на філії 
№ 3 
2. Флешмоб до 8 бе-
резня 
3. 8 березня —
Історія Міжнарод-
ного жіночого дня 
4. Турнір з настіль-
ного тенісу 
5. Тиждень україн-
ської мови  

Свято жіночності та краси на філії № 3 

6 березня в на-
шій школі прой-
шов святковий 
концерт для пра-
цівників закладу, 
присвячений 8 
березня.  

Мені разом з учени-
цею 9-А класу Балей 
Веронікою довело-
ся бути ведучим.У 
концерті взяли 
участь усі підрозділи 
філії. Від дошкільнят 
вихователь Грицаєн-
ко Л.І. та хореограф 
Борисова С.В. пода-
рували присутнім 

танок з рушниками. 
Учні 1 класу підготу-
вали хореографічні 
номери від усіх пер-
шокласників та ви-
ступ чарівної Будім 
Наталі. Другоклас-
ники завершали 
концерт веселим 
танцювальним но-
мером. Третьоклас-
ники танцювали 
вальс та співали піс-
ню про весну. Сере-
дня ланка підготува-
ла  декілька висту-
пів. Професіоналіз-
мом вразив вокаль-
ний номер від уче-
ниці 9-а класу Балі 
Вероніки, яка вико-

нала пісню «Весна» з 
репертуару Світлани 
Тарабарової. Учени-
ці 6 класу Давиден-
ко Аліка та 3 класу 
Демяненко Вікторія 
станцювали східний 
танок. Учень 6 класу 
Задауров Михайло 
виконав на гітарі 
композицію в стилі 
фламенко. Сюрпри-
зом для усіх присут-
ніх стали пісні у ви-
конанні вихователя 
Сельської Анастасії 
та лауреата Запорі-
зьких вокальних 
конкурсів Данила 
Мезенова. 
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Флешмоб до 8 березня 

7 березня в на-
шій школі прой-
шов незвичай-
ний флешмоб, 
присвячений 8 
березня.  

У ньому брали 
участь учениці 6-9 
класів філії №3. У 
кожного класу був 
індивідуальний ви-
ступ, який був  не-
схожий на інші но-
мери.  

Музику та рухи 

учениці підібрали 
самостійно. Репе-
тиції проводили на 
перервах. Учениці 
нашого класу ви-
ступили досить не-
погано. Призових 
місць не було.  

Свято пройшло у 
веселій, дружній 
атмосфері.  Пода-
рунком для усіх 
учнів стала участь 
в святі cover dance 
group BSEVEN, яка 
за рік існування 
швидко стала по-
пулярною в колах 

запорізьких, та не 
тільки, любителів 
к-поп культури. Ви-
ступ групи було 
організовано за-
вдяки учениці 9а 
класу Прудченко 
Вікторії, яка є її 
учасницею.  

Після заходу всі 
бажаючи отрима-
ли можливість пос-
пілкуватися з учас-
никами групи та 
поповнити ряди 
їхніх перших фана-
тів. 

Чому завжди так - Новий 
рік чекаєш, чекаєш, а 8-е 
березня, як завжди, не-
сподівано нагряне … 
 
8 березня - Святковий день 
для продавців квітів  
 
Тіло жінки може бути слаб-
шим, ніж чоловіче, але у неї 
є сильне серце, і, працюючи 
їм, вона має таку витри-
валість, яка перевершує 
чоловічу силу. 
(Преподобний Паїсій Свято-
горець). 
 
А тобі чоловік, слід обхо-
дитися з жінкою не як з 
рабинею, оскільки і вона, 
подібно тобі, творіння Бо-
же. Господь зійшов на 
Хрест як за тебе, так і за 
неї. (Святий Косма 
Етолійський). 
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Ще сотню років 
тому в день 8 бе-
резня у всіх на ву-
стах було ім'я Кла-
ра Цеткін. 
Сьогодні при-
страсті вщухли. 
Ми згадуємо про 
неї тільки, коли хо-
чемо підкреслити 
рівність жінок і чо-
ловіків. Давайте 
згадаємо поход-
ження свята вес-
ни: як все зарод-
жувалося і розви-
валося. Визна-
чемо, яку роль 
зіграв засновник - 
двигун міжнарод-
ного руху і при-
ваблива дама в 
одній особі Клара 
Цеткін. 

Історія розповідає 
про дві дати, коли 
з'явилося свято. У 
1857 році 
працюючі жінки 
Нью-Йорка впер-
ше об'єдналися і 

масово пройшли-
ся вулицями з ви-
могами про підви-
щення зарплат, 
рівноправність і 
поліпшення умов 
праці. Дату мітин-
гу зафіксували як 
Жіночий день, 
який пройшов 8 
березня. Відштов-
хнувшись від цієї 
дати і від своїх 
політичних пере-
конань, Клара 
Цеткін в 1910году, 
виступаючи на 
міжнародній кон-
ференції, зажада-
ла ввести в дію 
щорічне відзна-
чення 
солідарність 
жінок у боротьбі 
за свої права і 
честь. Так наро-
дився Всесвітній 
день жіночого 
пролетаріату. 
Після того, що 
сталося ще кілька 

років люди не 
могли звикнути до 
нововведення 
торжества, але 
вже з 1913 року 
восьме березня 
святкують регу-
лярно. Поступово 
хвиля святкувань 
охопила весь світ. 
Країни попов-
нювали список 
"солідарних із 
жінками". В СРСР 
міжнародний 
жіночий день 
вперше відзначи-
ли в 1913 році, а 
офіційне визнання 
відбулося в 1966 
році. Тоді ж 8 бе-
резня перетвори-
лося в червоний 
день календаря із 
законним 
вихідним. 

з https://znaj.ua/popcorn/

istoriya-8-bereznya-
najtsikavishe-pro-svyato  

8 березня —Історія Міжнародного 

жіночого дня  
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18 березня в  
нашій школі 
№19 на філії 3 
пройшов турнір 
з настільного 
тенісу.  За підсу-
мками змагань 
вчителем фізку-
льтури Почер-
няєвим Д.В. бу-
ло визначено 
переможців. 
Cеред юнаків  І 
місце зайняв – 
Борисенко Ма-
ксим з 9 класу, 
ІІ місце вибо-
ров Хомич Дми-
тро з нашого  
класу, ІІІ місце - 

Ткаченко 
Руслан з 6 
класу. Се-
ред дівчат 
кращою 
стала Кром-
ченко Віола 
з 6 класу, на II 
місці - Уткіна 
Катерина з на-
шого  класу III – 
Темченко Юлі-
анна з 9 класу. 
Вітаємо пере-
можців!  
 
Уткіна Катерина 

Наші однокласники серед 

переможців турніру з на-

стільного тенісу !!!!! 
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Тиждень  
української мови  

У цьому році до дня  наро-
дженння Т.Г. Шевченка  були  
проведені незвичайні заклади!  

13 березня 2019 року відбув-
ся марафон ім. Тараса Григо-
ровича . Для нас вчителями з 
предметів було проведено 
тематичні уроки. Вчителі 
Гриценко О.В., Старова І.В., 
Лещенко А.М. розповідали 
про маловідомі сторінки з 
життя видатної людини.  

Вчитель Ігнатова Н.С. 14 бе-
резня організувала квест 
для учнів 6-9 класів. За підсу-
мками змагань  місця розпо-
ділилися наступним чином: 

І місце 9-Аф клас 

ІІ місце 8-Аф клас 

ІІІ місце 7-Аф клас 

ІV місце 6-Аф клас 
  
Новинкою цього року стала 
лотерея , у якій можна було  
 
 
 

 
 
 
 

виграти, розповівши вірш  
Т.Шевченко,  солодкий приз. 
Уткіна Катерина 


