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 На класній годині п'ятикла-
сники  обговорили питання  
“ Що таке успіх? Як досягти 
успіху?”                                            
На початку учні назвали асо-
ціації зі словом успіх та на-
магалися описати словами 
життя успішної людини.                   
Потім переглянули презен-
тацію  “ Шлях до успіху. Ві-
домі люди запорізького 
краю”, Деякі факти дуже за-
цікавили  учнів, зокрема ін-
формація про важкоатлета  
Леоніда Жаботинського, Де-
ниса Силантьєва, Влада Яму. 
Робота в групах змусила уч-
нів визначитися : “ Риси ха-
рактеру успішної людини– 
це…”, після чого представни-
ки групи захищали свої вер-
сії.  Висновок такий: перш за 
все активність. Активно бра-
тися за справу і виконувати її 
до кінця. По-друге,  цілесп-
рямованість, це не менш ва-
жлива якість людини у дося-
гненні будь чого.  

Читайте 

сьогодні 

про  

По-третє, самоосвіта. У будь-

якому випадку без самоосві-

ти нічого не вийде. Ти навіть 

не складеш іспит на відмінно 

без додаткової інформації. 

По-четверте, відповідаль-

ність . Цією якістю не кожна 

людина володіє, тому що са-

ме через це, можна побачити 

яка людина є насправді. Такі 

якості  учні записали на пе-

люстки квітки “ Успіх”. 

Наприкінці уроку учні коле-

ктивно спробували скласти 

акровірш “ Успіх”.  

Упевненим будь завжди, 

Собі постав ціль, 

Повсякденно  йди до мети, 

Інформацією володій, 

Хист свій на користь повер-

ни. 
  Єременко В.В. 

Успіх Успіх Успіх ———   це здатність крокувати від одніюї невдачі до іншої, це здатність крокувати від одніюї невдачі до іншої, це здатність крокувати від одніюї невдачі до іншої,    

не втрачаячи ентузіазму. не втрачаячи ентузіазму. не втрачаячи ентузіазму. Вінстон ЧерчилльВінстон ЧерчилльВінстон Черчилль   

Світ захоплень 

п'ѐтикласників    

 
Сторінка 4 

 Звички, які заважають досягти успіху.                                          

Перш за все, це лінь. Лінь піднятися з дивану і піти на роботу 

(навчання), лінь почитати книгу, займатися самоосвітою і т.д. Не 

зібраність також є поганою звичкою у нашому повсякденному 

житті… Не виконання будь-яких обов’язків  – ми просто збирає-

мо їх в один мішок, і тягнемо по життю непотрібний нам тягар, 

який просто можна випорожнити. 

Текст статті 

 

 

Розмір шрифту більше не робіть!!!  

ПІЗНАТИ. НАВЧИТИСЬ. ЗРОБИТИ КРАЩЕ.  Спецвипуск “ Квиток до успіху” 

Шлях до успіху 



      Мене звати-Анастасія.                                    

Свій талант я відкрила ще в дитинстві. 

Мені всі казали, що я гарно малюю і 

мене це надихнуло на мрію –навитися 

малювати.                                                                       

Тоді я почала розвивати свій інтерес 

до цього ще дужче. Спочатку я малю-

вала малюнки, які пов'язані з приро-

дою: з тваринами, рослинами, птахами 

та інше. Трохи згодом я почала малю-

вати портрети, хоч вони були й не іде-

альні, але мені вони дуже подобались. 

Коли я підросла, то мої батьки записа-

ли мене до Центру художньої творчос-

ті „Анаель”. Там я малювала різними 

видами фарб зокрема:  гуашшю, акрі-

лом, аквареллю  та олійними фарбами. 

Мені моє хобі дуже подобається! Як то 

кажуть у народі: „Варто тільки захоті-

ти і все вийде!”                                                  

Тому треба не втрачати надії, не опус-

кати руки, а також ніколи не здаватися 

і все обов'язково вийде, так як тре-

ба!!!!      

                 Білокобильська  Анастасія 

 

Моё хобби- рисование 

 Меня зовут Анастасия 

Репина. У меня много 

увлечений. Я люблю 

читать, кататься на ве-

лосипеде, иногда вы-

шиваю. Но самое глав-

ное моѐ увлечение это 

рисование.                                                                     

В художественную студию меня отвела 

мама три года назад. На рисовании мы 

занимаемся не только живописью, но и 

скульптурой, так как и она относится к 

изобразительному искусству. 

 Некоторые мои работы участвуют в 

конкурсах детского творчества. В одном 

из таких конкурсов наша группа заняла 

первое место. Я уверена, что это не пос-

леднее моѐ достижение, ведь впереди 

ещѐ много неизученных техник и я буду 

стараться чтобы мои работы были хоро-

шими.  

Рєпіна Анастасія 

                                          Захоплення п'ятикласників Захоплення п'ятикласників Захоплення п'ятикласників    
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Нехай кожний займається тією справою, яку він знає». 
(Давньо¬грецьке прислів 'я.)  

Спецвипуск “ Квиток до успіху” 

Захоплення дарує радість  
Улюблені заняття роблять життя веселіше. У ко-

жної людини є улюблені заняття котре піднімає 

настрій і робить його хоч трішки щасливим. Без 

нього ніяк не можна прожити, тому треба обов'я-

зково знайти для себе справу, за котрою так ве-

село було б проводити час. Я багато чого споро-

бував: і казки писав, і в шахи грав ( і зараз граю), 

плавав, на велосипеді катався, але зупинився на 

виробах з бісеру. Я вже зробив багато різних ре-

чей: ялинка, іграшки для неї, квітка і ще багато 

всього. Це хобі навіть допомогло мені робити 

проєкти на працю. На всі свята я роблю подарун-

ки рідним: татові в армію брелок з українською 

символікою, дідусю ( професійному водію) бре-

лок у вигляді драндулета. А рідним жіночкам 

багато квітів, смайликів та ялинкових прикрас. 

Багато для цих речей не треба, купити бісер і 

проволоку потрібного діаметру, а схему  можна 

знайти в інтернеті або спроєктувати самому. За-

хоплення—це так здорово! Творчі (захоплені 

справою) люди завжди цікаві, з ними цікаво спі-

лкуватися. Спостерігати за людиною, яка зайня-

та улюбленою  справою-одне задоволення. Якщо 

ти займаєся улюбленою справою і в тебе щось не 

виходить, ти знайдеш спосіб завершити її незва-

жаючи ні на що.                                                                                                          

Виберіть для себе цікаве захоплення—це зро-

бить вас щасливим і допоможе відгородитися від 

проблем. 

                                           Бачурський Олександр 

Моє хобі—МАЛЮВАННЯ 



Андрій Шевченко— Футболіст, який ви-
ступає за «Динамо Київ» і національну 
збірну в якості бомбардира. Він займає 
третє місце в списку кращих бомбардирів 
(63 голоти) в історії європейських турнірів 
після Філіппо Індзагі і Рауля. Серед най-
престижніших нагород Андрія — «Золотий 
м'яч» 2004 року (крім нього, цього призу 
удостоїлися українці Олег Блохін та Ігор 
Бєланов) і перемога в Лізі чемпіонів УЄФА 
(2003 р) у складі «Мілана». 
 Макс Левчин Співзасновник PayPal. Ін-
форматик і підприємець родом з України. 
У 1991 році він переїхав до США зі своєю 
родиною в пошуках 
політичного притулку і 
осів у Чикаго, Іллінойс. 
PayPal Inc. вийшла на 
відкритий ринок у лю-
тому 2002 р і потім бу-
ла придбана eBay. У 
2004 р Левчин запустивши стартап Slide, 
сервіс спільного використання медіафай-
лів для соціальних мереж MySpace і Face-
book. У серпні 2010 р Google придбала 
компанію Slide за $ 182 млн.https://ukr.media/

  Українці, які досягли успіху за межами Українці, які досягли успіху за межами Українці, які досягли успіху за межами 

БатьківщиниБатьківщиниБатьківщини   
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Знати  про наших видатних запоріжців 

повинен знати кожен житель, адже імена  

багатьох з них були відомі на території 

не лише нашої країни , а й на інших кон-

тинетах світу. Легкоатлет  Володимир 

Ященко– рекордсмен світу, чемпіон Єв-

ропи, важкоатлет Леонід Жаботинсь-

кий, Денис Олегович Силантьєв — 

український плавець, заслужений майс-

тер спорту України, призер Олімпійських 

ігор, чемпіон світу та Європи з плаван-

ня,Анатолій Васильович Сердю́к — 

український композитор-пісняр, співак, 

громадський діяч, журна-

ліст ,  Владисла́в Микола́йович Я́ма  — 

український танцюрист. 

   Олена Кучер (після заміжжя взяла прі-

звище чоловіка Тополя (сценічне 

ім'я Alyosha) - українська співачка та 

композитор .                                                                    

Народилася 14 травня 1986 року у роди-

ні міліціонера, працівни-

ка ДАІ Олександра Кучера та Людмили 

Кучер, навчалася у  нашій ЗНВК№ 19.                      

У шкільні роки співала у хорі та займала-  

Успішні люди нашого краюУспішні люди нашого краюУспішні люди нашого краю   
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Денис Олегович Силан-

тьєв (3 жовтня 1976, За-

поріжжя) — український 

плавець, заслужений 

майстер спорту України, 

призер Олімпійських 

ігор, чемпіон світу та Єв-

ропи з плавання.                                       

Перший чемпіон світу з 

плавання в незалежній 

Україні,                                                                           

- Чотириразовий володар Кубку світу з 

плавання в номінації "батерфляй",                               

- Срібний призер Олімпійських ігор,                                  

- Встановив 37 рекордів України,                                      

- Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ та 

ІІІ ступеня,                                                                        

- Кандидат педагогічних наук, дисертація 

на тему: Реабілітація слабозорих дітей за-

собами плавання,                                                            

- Президент Фонду підтримки молодіжного 

та олімпійського плавання,                                                

- У 2004 році ніс прапор України на Олімпі-

аді в Афінах (брав участь у чотирьох 

Олімпіадах).                                                               

Тренувався в спортивному товаристві 

«Спартак»   http://zpkozak-kray.blogspot.com/  

 ся у музичній студії популярної музики 

«Юність». Закінчила фак-

тет естрадного вокалу у Київському 

національному університеті культури і 

мистецтв.                                                              

Представниця України на пісенному 

конкурсі Євробачення, який проводили 

навесні 2010 року в   міс-

ті Осло (Норвегія), де вона посіла де-

сяте місце.                            2018 у Палаці 

«Україна» в Києві 

відбулася пре-

мія Золота Жар-

птиця, де Альоша 

була номінована 

в 5 категоріях: 

«Співачка року», 

«Хіт ро-

ку» (перемогла), 

«Кліп року», 

«Народний хіт», 

«Dance-хіт» за 

пісню «Калина », яке за а рік зібрало 

близько 7 мільйонів переглядів.   

  https://uk.wikipedia.org/                          

Спецвипуск “ Квиток до успіху” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ян Кум, програміст, творець популярного ме-
сенджера WhatsApp, який свого часу відчув 
увесь тягар емігрантського життя.  Американ-
ський мільярдер народився у Фастові, на 
Київщині. Його сім’я жила доволі бідно. Ян 
був єдиною дитиною в сім’ї, батько працював 
будівельником, а мати була домогосподар-
кою. А от у школі майбутній інженер ціка-
вився не точними науками, а спортом. Хло-
пець любив грати у футбол, хокей, та особли-
во полюбляв заняття боксом. Його мама 
поїхала в США з України в 1992-му разом з 
сином і спочатку підробляла нянею. Ян теж 
не цурався будь-якої роботи і мив підлогу в 
супермаркеті. Паралельно багато читав, ціка-
вився комп’ютерною літературою. Універси-
тет Сан-Хосе він так і не закінчив, але 
натомість вступив в хакерський клуб w00w00 
і отримав роботу в Yahoo. У 2009-му разом з 
Брайаном Ектоном Ян придумав безкоштов-
ний месенджер для смартфонів, який пізніше 
продав Марку Цукербергу за божевільні 19 
мільярдів $. 

Ганна Безсонова У 2007 році Без-

сонова стала абсолютною чемпіон-

кою світу з художньої гімнастики в 

місті Патри. У 2004 р стала бронзо-

вим призером Олімпіади в Афінах. 

До теперішнього часу в її колекції 

знаходиться 24 медалі чемпіонатів 

світу, 2 олімпійські медалі, 24 ме-

далі чемпіонатів Європи та 10 ме-

далей Кубка світу.                                           

Квітка Цісик Американська оперна 

співачка (сопрано) українського по-

ходження. Зробив успішну кар'єру в 

4різних музичних жанрах: популяр-

на музика, 

класична 

опера, 

українсь-

ка народ-

на музика 

ірекламні джингли для ТБ і радіо . 

https://ukr.media/ukrain/253586/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%90%D0%86
http://zpkozak-kray.blogspot.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/
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       Я обожнюю збирати різні 

саморобки з конструктору 

LEGO. Це дуже цікаво, з нього 

можна зібрати будь-що. 

Нещодавно я зібрав великии  корабель 18 століття, звіс-

но, я витратив багато часу, але це було так цікаво, що 

мені хотілося якомога швидше побачити результат . 

Існує  навіть електролего з якого можна зібрати навіть 

машинку на дистанціи ному керувані.  Переглядаючи 

відео з  інтернету я бачив відеоролік, у якому люди зби-

рали повноцінні автомобілі та навіть такі копії , які мог-

ли ї здити. Один чоловік навіть зробив справжній будинок 

із LEGO , у якому жив.  

Існують навіть мульт-

фільмита комп'ютерні 

ігри про LEGO . 

Історія виникнення са-

мого LEGO  теж дуже 

мені подобається – са-

мий пізнаваний бренд у 

світі іграшок, був ство-

рений в 1932-м року Оле Кирком 

Кристиансеном (Ole Kirk Christi-

ansen) з невеликого містечка Би-

лунд у Данії який був столяром за 

професією і жив в данському селі, 

вирішив випускати прасувальні 

дошки, драбини та іграшки з де-

рева. Через два роки, в 1934 р. 

його компанія домоглася велико-

го успіху, і їй було придумано 

назву «Lego», що в перекладі з 

данської означало «грати з задо-

воленням».  

 Взагалі, я не можу просто взяти і 

зібрати що-небудь, я маю чимось 

надихнутись: грою, фільмом, ві-

део. 

 LEGO—НАЙКРАЩА ГРА, РАДЖУ ВСІМ. Сподіваюся, у 

майбутньому  це захоплення принесе мені успіх.  

Божков Роман  

текст 

Цитати українськоя: 

―Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі при-
думали.‖, – Генрі Девід Торо.  

―Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям.‖, – Стів 
Джобс.  

 ―Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами.‖, – Джим Рон  

―Спочатку визначтесь зі своїм ідеалом: поставте мету. Потім запасіться не-
обхідними засобами для її досягнення: мудрістю, грошима, методами та ма-
теріалами. І, нарешті, використовуйте всі свої кошти для досягнення мети‖, –
 Аристотель.                                                                                                                                
―Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися 
успіху набагато важливіше за все інше‖, – Авраам Лінкольн. 

44. ―Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи 
ентузіазму.‖, – Вінстон Черчилль.http://vsviti.com.ua/interesting/society/81550  

Читайте в наступному но-
мері: 
1. Ми—учасники  квесту 

до Дня соборності 
України. 

2. День закоханих-історія 
свята. 

3. Хобі п'ятикласників 
4. Леся Українка– лірична 

пісня України 
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Думаю многие смотрели фильм 

"Капоэйра",если нет я вам немного расскажу 

об этом виде боевого искусства  и почему 

я  выбрал этот вид спорта!!!                                 

Я Волков Руслан, ученик 5 -в класса в возрасте 

8 лет начал посещать секцию Капоэйра Раиз 

под руководством тренера Панасовского Конс-

тантина Константиновича. На занятиях мы 

изучаем не только вид боя,  но и культуру Бразилии, португальский язык, 

игру на национальных инструментах этого народа! Мои достижения обоз-

начаются цветными шнурами, точнее их градацией! В даный момент я уже 

имею 3й шнур,  который не так то просто заслужить! Раз в год к нам приез-

жает мастер Баиларино и проводит семинар , и  мы показываем ему всѐ че-

му научились за год,  после  чего выносится решение по градации цвета 

шнура!!!   Главное ,что я хотел рассказать ,что у меня появилось очень мно-

го друзей не только в Украине, но и в других странах, ведь Капоэйра прак-

тикуется во всех уголках Земли!!!                                                                                              

За все мои достижения я хочу сказать спасибо своей семье, особенно бабу-

шке и тренерам!      Спорт-это сила!                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волков Руслан 

Я и Капоэйра   

http://vsviti.com.ua/interesting/society/81550

