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Як святкували День української 

писемності в ЗНВК№19 

До Дня української писемності, який святкують 9 листо-

пада, в нашій школі було заплановано декілька цікавих за-

ходів, в яких ми прийняли участь.  Для 5-6 класів був ор-

ганізований квест «Наша мова калинова», який проходив 

на перервах. Діти виконували цікаві завдання та створили 

газети.  

Учні  7 – 11 класів записували відео ролики «Вірші про 

мову» та розмістили їх на порталі шкільної преси. Дівчата 

нашого класу декламували вірш Юрія Рибчинського 

«Мова, наша мова» та з допомогою батьків зняли відео, а 

Мелешко Ілля змонтував ролик і виклав його в інтернеті.  

Ще одним завданням було прикрасити двері красної 

кімнати у національному стилі. 

Також булла організована виставка стіннівок про видат-

них письменників. Ми готували її про Лесю Українку. 

Ще учні нашого классу прийняли участь у написанні 

всеукраїнського диктанту національної єдності, який вся 

Україна писала все 19 раз. 

А чи знаєте ви, що назву «українська мова» вживали, по-

чинаючи з XVI ст., на позначення мови українських зе-

мель Речі Посполитої, однак до середини XIX ст. основ-

ною назвою мови, що тепер зветься українською, було по-

няття «руська мова». Це почало вносити плутанину від 

моменту приєднання України до Московії та згодом 

Російської імперії, оскільки росіяни у XVIII ст. стали по-

значати свою мову схожим прикметником (рос. «русский 

языкъ»). Після певного періоду вагань, під час якого мову 

України намагалися відрізняти від російської за допомо-

гою різних назв, поняття «українська мова», зрештою, по-

ступово перемогло в усіх українських регіонах. 

Упродовж століть українська мова, так само як і її носій – 

український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з 

боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю владою 

опинялася Україна. Нині українська мова має державний 

статус, але зазіхання на неї з боку кремлівських 

можновладців та місцевих українофобів і русифікаторів 

не припиняються. Отже, варто докладати зусиль, аби 

українська мова не тільки зберігалася, але й розвивалася. 

Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-де. 

В іншому разі вона стане виключно «солов’їною». 

Щороку саме в День української писемності та мови 

стартує Міжнародний конкурс знавців української мови 

імені Петра Яцика.     

                                                   Давиденко Поліна 



Як учні Запорізького НВК 

№19 приймали участь у 

Козацьких розвагах 

Виховання в людині патріота своєї батьківщини, любові 

до рідного краю, любові до України варто починати з 

раннього дитинства. 

Отже, вже сьогодні, в роки навчання необхідно вихову-

вати глибокі почуття патріотизму та національної гідно-

сті, найкращі якості захисника Батьківщини, високий 

рівень загальної культури та народних знань, народної 

етики, моралі, мистецтв. Тому 9 листопада в  ЗНВК 

№111 відбулися  “Козацькі роваги”  серед 8 шкіл 

м.Запоріжжя. 

Від нашої школи 

було по 2 пред-

ставники з кожно-

го класу, почина-

ючи з 5 по 10 .  

Калашник Вале-

рія і Сапунов Ми-

хайло були дели-

говані вчителем 

фізкультури Бєй 

Володимиром Іва-

новичем  від на-

шого 7-А  класу. 

 

 І хочемо вам ска-

зати, було нам 

там нелегко, дуже сильних супротивників зустріли ми 

там.        

В змаганнях  було декілька конкурсів. Це- естафета. чо-

вниковий біг , стрибки в довжину та на скакалці, і пере-

тягування канату. От саме в перетягуванні канату, збірна 

ЗНВК 19 здобула почесне третє міс-

це.                                                               

На жаль ми  не змогли зробить фото , тому що ми біга-

ли,стрибали,тягнули ).   Завзято змага-

лись!                                                                                       

                                                Автор: Калашник Валерія 

В День Дублера учні 7-А кла-

су отримали досвід вчите-

лювання 

12 листопада в нашій школі пройшов День дублера: 

тобто,  учні виконували роль вчителів за раніше спла-

нованому плану уроку.   Нам, учням 7 класу, випало 

нелегке випробування -  викладати історію України в 

11 класі. В ролі вчителів були Давиденко Поліна та Ка-

рпенко Маша.   

     На уроці розглядали Україну періоду “відлиги”. 

Тобто той час, коли пер-

шим секретарем ЦК 

КПРС був Микити Хру-

щов.  

Дівчата підготували тео-

ретичний матеріал, доку-

ментальні відеоролики та 

презентацію. Одинадця-

тикласники дізналися, 

о хрущовська „відлига” – 

це історична доба після 

смерті Сталіна, яка позна-

чилася частко-

вою лібералізацією політичного режиму, його десталі-

нізацією і спробою проведення економічних реформ, 

пошуком нових підходів до 

організації державного 

управління.  

. 

Ми зрозуміли, як нелегко 

концентрувати увагу учнів, 

скільки потрібно часу на пі-

дготовку уроку,  але нам ду-

же сподобався цей досвід. 

 

 

Автор: Поліна Давиденко 

 

 



  В Запорізькому НВК №19 пре-
зентували оновлений гімн 

 
Сьогодні в нашій школі відбулася презентація оновле-

ного гімну Республік Мрії. В актовій залі зібралися 

представники всіх міст країни і виконали гімн, автора-

ми слів якого стали Кокоріна Олена Миколаївна та Ста-

рова Ірина Вікторіна. З цього часу гімн  звучатиме укра-

їнською мовою. Жителі Республіки отримали море по-

зитивних емоцій та заряд енергії від тісного спілкуван-

ня. А ось і слова: 

У світі навколо див багато, 

Кожному ти радій! 

Хлопці найкращі та дівчата 

В нашій країні Мрій! 

Простір натхнення та новацій 

Створений для дітей. 

Він перетворює на свято 

Кожен звичайний день. 

 

ПРИСПІВ: 

Мрія в душі живе, 

До перемог веде. 

Впевнено морем знань глибоким 

Наш корабель пливе.  

Кличе нас Мрія знов, 

В світ мальовничих фарб! 

Запам'ятаємо з тобою: 

Дружба – найкращий скарб! 

 

Будь наполегливим, завзятим 

І небайдужим ти. 

Всіма чеснотами багатим, 

Дружбою дорожи! 

Духом не падай ти ніколи 

Кожному дню радій! 

Якщо ідею добру маєш, 

Не зволікай, а дій! 

 

 

 

                                                              Давиденко Поліна. 

                               Фото: Давиденко Тетяна Павлівна 

7-А клас взяв участь у челен-

джі відеопроектів «Обережно 

вогонь!» 

7-А клас при-

йняв виклик і 

взяв участь у 

челенджі віде-

опроектів ме-

діаосвітніх 

центрів Шкі-

льного Медіа-

холдінгу «ВМ-

НФ» Запорізь-

кого НВК №19 «Обережно вогонь!» в рамках мі-

сячника безпеки життєдіяльності. 

Вогонь – то дуже небезпечно! 

Наш обов’язок не тільки пам’ятати цей страшний 

факт, а й передавати та регулярно нагадувати мо-

лодшим. І, звісно, бути уважними з вогнем. 

Пропонуємо Вашій увазі авторські здобутки со-

ціальної реклами від 7-А класу, які на наш погляд 

обов’язково мають бути в арсеналі соціуму за те-

мою «Обережно вогонь!» 

Соціально-повчальний вірш та плакат для малю-

ків на тему «Обережно вогонь!» - автори 

Орест та Маргарита Нікуліни. 

 

 

 

                                               Орест Нікулін  



 

Ми пам’ятаємо… 

До Дня пам’яті жертв голодомору  в нашій школі 

були проведені тематичні години, на яких учні діз-

налися чому голодомор став можливим, якими ме-

тодами проводився та які наслідки мав для україн-

ців. 

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорі-

чно в четверту суботу листопада на підставі прези-

дентських указів 1998 та 2007 років. 

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 

1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, 

наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - 

геноцид українського народу, здійснюваний тоталі-

тарним комуністичним режимом СРСР. 

Голодомору передувала насильницька колективіза-

ція сільських господарств, "розкуркулення" селян, 

хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. 

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 міся-

ців, - це свідома і цілеспрямована політика сталін-

ського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася 

починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна ак-

ція була спрямована на упокорення українського се-

лянства, знищення самостійних селянських госпо-

дарств - соціально-економічних підвалин українсь-

кої нації. 

Українські селяни стали наступними жертвами 

сталінського режиму після тотальних репресій 

щодо української інтелігенції та духовенства. У 

пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні по-

мирало 24 людини. За короткий проміжок часу 

Москва вбила мільйони українців. 

Упродовж десятиліть Голодомор в радянській 

Україні замовчувався.  

Дослідження з цієї трагедії розпочалися лише на-

прикінці 80-х років минулого століття. Нині в 

Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється 

як акт геноциду українського народу, здійснений 

урядом СРСР шляхом організації штучного масо-

вого голоду, який призвів до багатомільйонних 

людських жертв у сільській місцевості на терито-

рії Української РСР. За даними останніх соціоло-

гічних опитувань, 77% українців вважають цю 

трагедію геноцидом. 

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Го-

лодомор 1932-1933 років геноцидом українського 

народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодо-

мор 1932-1933 років в Україні на міждержавному 

рівні, крім України, визнають 15 держав-членів 

ООН і держава Ватикан. 

Ми закликаємо вас сьогодні о 16:00 запалити  сві-

чку пам’яті  та вшанувати хвилиною мовчання мі-

льйонів українців, вбитих під час геноциду. 

                                              Давиденко Тетяна 



В ЗУВК№19 прошла пред-

метная неделя матема-

тики.  

В ЗУВК№19 предметные недели являются традицией. 

Учителя пытаются заинтересовать учеников, показав 

предмет с другой стороны. А для учеников – это допо-

лнительная возможность проявить себя. 

Эта неделя была неделей математики. 

  

Что такое математика? Это цифры и формулы. 

А еще это доказательство самых очевидных вещей са-

мым неочевидным способом. Как же тяжело даются 

некоторым эти теоремы! 

Так какой же была эта неделя? 

Эта неделя была неделей веселых уроков. Ирина Спи-

ридоновна провела нам аж 4 интересные и динамич-

ные викторины. Мы всем классом с большим удоволь-

ствием отвечали на вопросы и решали задачи. Наш 

учитель удивила нас загадками, которые мы услышали 

первый раз. Как она их нашла? 

Предметная неделя математики мне понравилась. Не-

деля новых знаний… и неделя хороших оценок для 

учеников 7-А класса. 

Каждый из нас всего за 4 дня стал намного умнее. 

Итак, 7-А «закрывает» профильную неделю математи-

ки авторским выпуском «Сборника задач»: 

Задача «Три мухи»  

 

  

На потол-

ке кабинета 

№43 сидели три мухи. В кабинет следом за Татьяной 

Павловной спокойно зашли ученики 7-А класса. Вдруг 

один ученик забежал в   

 

кабинет со скоростью 15 км/ч. Испуганные мухи, все 

три, одновременно полетели. 

Какова вероятность, что в какой-то момент времени 

они вновь окажутся в одной плоскости? 

Задача «Сосисочка» 

  

В школьной столовой ученики 7-А заметили, что дед-

садовцу за обедом стало скучно и он стал играться с 

едой. Из толченого картофеля ложкой карапуз слепил 

куб. А сосиску вилкой разрезал вдоль пополам, и при-

ложил к стороне куба так чтоб получился треугольник. 

Докажите, что треугольник является равнобедренным. 

 Задача «Пандус» 

  

 В ЗУВК№19 установили пандус под углом 300. 

Найди смежный угол к пандусу. 

 Задача «За сестрою» 

   

Ежедневно ученики 7-А класса прочитывали по 7 

страниц рассказа «За сестрою». 

Какое количество дней понадобится ученикам 7-А 

чтобы осилить весь текст, если в учебнике рассказ ра-

сположен со страницы 74 по страницу 104? 

                                                               Никулин Орест 
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7-А поздравляет с Днем Рождения 

своего КЛАСС!ного руководителя 

Татьяну Павловну 

У 7-А класса сегодня знаменательная дата. 11 

ноября несколько лет назад родилась Давиден-

ко Татьяна Павловна, самый дорогой нам чело-

век. 

Татьяна Павловна – классный руководитель не 

от слова «класс», а от слова «классный». 

Нам очень повезло с нашим классным руково-

дителем. И в день ее рождения хотим посвя-

тить самые искренние поздравления! 

Любимая наша Татьяна Павловна, спасибо за 

Ваше бесконечное терпение и преданность лю-

бимому делу, за Вашу невероятную энергию и 

способность просвещать даже самые скучные и 

унылые дни! 

Мы очень це-

ним все, что 

Вы делаете 

для нашего 

класса каж-

дый день.  

Желаем вам 

много счастья 

и чтобы каж-

дый день был 

полон прекра-

сных сюрпризов в Вашей карьере!  

 
Самый главный, самый важный 

Самый нужный нам учитель — 

Не директор и не завуч, 

Классный наш руководитель. 

Поздравляем с днем рождения, 

Вам желаем быть счастливой, 

Доброй, ласковой и строгой 

И конечно, справедливой. 

Сил, здоровья и терпения, 

Вам на долгие года, 

Молодою и красивой 

Оставаться навсегда. 

 

Татьяна Павловна, мы Вас любим! 

Ваш 7-А класс. 
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