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Періодине видання  

      8-А класу 

    Жовтень 2019 

  нашому класу активно допомагали 

мами наших учнів—Софіян А.В. і Зі-

пайлова М.С. Ми щиро їм за це вдячні. 

  Наші дівчатка виявилися справжніми 

продавчинями, тому і товар розпродали 

досить швидко, заробивши для класу 

гроші. 

  Крім того, зароблені гроші теж підуть 

на добрі справи. Адже всі прагнуть зро-

бити нашу школу ще кращою, ще 

більш привабливою для школярів та 

їхніх батьків. 

 Отже, ярмарок видався на 

славу, як кажуть: і себе пока-

зали і на інших подивилися. 

Сподіваємось, що традиція 

проводити покровський ярма-

рок збережеться ще на довгі 

роки. 

     Лєра Корнієнко 

     Саме так, весело і цікаво, проходив 

цього року ярмарок на території нашої 

школи. Сама природа допомагала нам в 

цьому, бо день видався сонячний і теп-

лий.  

   Спочатку відбувся невеликий концерт, 

в якому брали участь наші школярі. Було 

багато цікавих сценок, пісенних номерів, 

але окрасою концерту став виступ ансам-

блю “Козачата”, учасником якого є учень 

нашого класу Кондратенко Микита. Ко-

лектив прекрасно виконав  запальний ко-

зацький танець, яким підняв настрій усім 

гостям ярмарку.  

    Ну а далі відбувся справжнісінький  

“дорослий” ярмарок, на якому купити 

можна було багато і смаколиків, і різно-

манітних виробів. Наші школярі в тісній 

співпраці з батьками влаштували прекра-

сне свято, в першу чергу  - свято хорошо-

го настрою. Адже приємно було спосте-

рігати, як користуються попитом вироби, 

створені  власними руками.  

   Підготувати вироби і оздобити столи  

  

 

 



 2 

  Я досить давно хотіла створити 

цю рубрику, але все сумнівалася: 

чи буде вона цікавою для інших і 

чи не випередили мене? Але, судя-

чи з того, що ви бачите її тут, я все 

ж таки зважилася. 

  В цій рубриці я буду вам 

розповідати про різні країни світу 

і місця, які 

варто 

відвідати, 

якщо ви 

зважитеся 

з'їздити в 

ці країни. 

Я  б могла 

почати 

розповіда-

ти про 

Німеччи-

ну, 

Англію, 

Ісландію 

та будь-

яку іншу країну, але як можна їха-

ти в інші країни, при цьому тол-

ком не знаючи своєї батьківщини - 

України. Почнемо з визначних 

пам'яток Запоріжжя, адже це наше 

рідне місто. 

  Запорізька земля - чудове місце, 

щоб за кілька днів здійснити подо-

рож з минулого в сьогодення не 

тільки цього легендарного україн-

ського міста, а й цілого краю. У 

цьому допоможуть природні і ру-

котворні пам'ятки, яких, як не див-

но, в місті заводів і металургів ви-

стачає. 

Острів Хортиця  

 (для любителів чудес природи) 

    Найбільший острів на Дніпрі, 

одне з «Семи чудес України», 

твердиня козацтва, унікальна ре-

креаційна зона ... До заповідної 

Хортиці підходить кожне з цих 

визначень. Тут мандрівників чека-

ють скельні острівці, численні 

балки і урочища (серед 

найвідоміших - урочище Сагай-

дачного і Воронка), легендарна 

«Козача могила», ущелина «Січові 

  ворота» і залишки військових  

укріплень, городище «Совутина 

скеля» тощо. До того ж заповідна  

земля острова - це перетин різ-

них природних зон, де ростуть 

рідкісні навіть для материка рос-

лини. 

Запорозька Січ 

 (для любителів пригод і таєм-

ниць) 

    Ви любите пригоди, історію, 

все незвідане і таємниче з мину-

лого? Тоді ласкаво просимо на 

Січ! Козацькі курені, оборонна 

вежа, Покровська церква та інші 

будівлі - все це відтворено спеці-

ально для того, щоб відвідувачі 

історико-культурного комплексу 

«Запорізька Січ» на насправді 

відчули дух козацького лицар-

ства. До того ж неподалік знахо-

дяться відкрите кам'яне святили-

ще (воно налічує понад 5 500 

років!), Тарасова стежка (земля, 

яка дійсно пам'ятає кроки Кобза-

ря - цій історії більше 170 років), 

а також 

Музей 

історії 

запорізь-

кого ко-

зацтва. 

Дніпро-

гес 

 - для лю-

бителів 

індустріа-

льного 

туризму 

Дніпров-

ська гідроелектростанція (саме 

так розшифровується 

«Дніпрогес») - це історія героїки, 

трагедій, сили природи і краси, 

створеної людиною. Все в одно-

му. В історії ГЕС знайшли місце 

як людський геній, так і безмеж-

на жорстокість. Як перемога тех-

ніки над природною силою 

Дніпра, так і романтична краса 

запорізької землі, що відкри-

вається з греблі Дніпрогесу Пот-

ужні сили річки, вируючі під 

греблею, відчуває кожен, хто 

просто стоїть поруч. До речі, 

Дніпровську ГЕС включають в 

спеціальні індустріальні 

екскурсії заводами 

(«Запоріжсталь», «Дніпроспец- 

сталь»  та ін.)  

ся. Наприклад, 

недавно в неї по-

трапили два вій-

ськових вантаж-

них автомобілі 

із ... Швейцарії! 

Яким чином? Це 

вам уже розка-

жуть на місці. 

Ford Model A 

(США), 

Volkswagen Тур 

82 (Kübelwagen, 

Німеччина), Мо-

сквич 408 Elite і 

ГАЗ-М20 (СРСР). Коли будете 

йти до «Фаетону»  на «просто за-

глянути» навіть не розраховуйте. 

  Парк «Дубовий гай»  

(для любителів добре відпочити 

на природі).  

  Універсальний варіант для до-

звілля та відпочинку в місті - за-

порізький центральний парк ку-

льтури і відпочинку «Дубовий 

гай». Тут проводять багато розва-

жальних заходів, концертів, квес-

тів і т.п А річковий порт поруч з 

гаєм пропонує прогулянки по 

Дніпру на катері. Діти люблять 

це місце за атракціони, мотузко-

вий парк та кінні прогулянки, мо-

лодь - за тінисті алеї і романтику, 

дорослі - як куточок природи і 

оазис релаксу просто посеред мі-

ста. Зимові розваги, весняна сві-

жість, літній веселощі і барвиста 

осінь - в улюбленому парку запо-

ріжців завжди цікаво і є чому по-

радіти. 

і цікавими  виробничими об'єкта-

ми. Поруч розташований річко-

вий порт, звідки Дніпром можна 

помандрувати на катері. 

Музей зброї  

(для любителів військової  

справи ) 

 Два невеликі зали приват-

ного музею історії зброї 

(разом всього 100 м2) вмі-

щують в себе понад 4 000 

експонатів! Все починається 

з кам'яно-мідного віку - і аж 

до сучасних зразків. До того 

ж тут представлено не тільки 

зброю з території сучасної Украї-

ни, а й експонати із Західної та 

Центральної Європи, Близького 

Сходу, Японії і Китаю, Кавказу, 

Африки, Америки, Тихоокеансь-

кого регіону та ін. 

    Знаходиться музей історії зброї 

в комплексі з магазином зброї 

"Діана" на проспекті Леніна, 189 

(зупинка транспорту «Площа 

Леніна»). 

Музей «Фаетон»  

 (для автолюбителів) 

  Музей «Фаетон» - це мож-

ливість по вуха зануритися в 

історію авто-мото справи. Музей 

техніки, автоклуб, гараж, рестав-

раційний центр, громадська ор-

ганізація - це все про «Фаетон». 

Тут зібрано понад 150 одиниць 

техніки з різних країн світу, а 
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«Фонтан життя»  

 (для любителів мистецтва) 

 Площа Мая-

ковського 

завжди була 

оазисом твор-

чості і мисте-

цтва в індуст-

ріальному За-

поріжжі. Тут 

здавна прово-

дили вистав-

ки-продажу 

художники і 

скульптори, а 

з недавніх пір 

ще й встановлюють ялинку. Фон-

тан на Маяковського завжди лю-

били молодята і діти, адже на пло-

щі часто можна було зробити ціка-

ве фото. Після реставрації площа 

Маяковського прикрасив «Фонтан 

життя» (званий в народі 

«Стоунхендж») - місце з багатою 

символікою і оригінально проду-

маною концепцією. Багатство на-

шої землі, історія, камені, чумаць-

кий частка - що тут тільки не відо-

бражено ... 

Куди сходити з дитиною в 

Запоріжжі 

Діти люблять пригоди на природі, 

нові враження, цікаве спілкування 

і, звичайно, все нове і ще не дослі-

джене. 

   У Запоріжжі 

і малюки, і 

підлітки знай-

дуть, як наси-

чено провести 

час. Подорож 

дитячою залі-

зницею Всьо-

го в 500 м від 

центрального 

залізничного 

вокзалу знахо-

диться одне з 

найбільш за-

хоплюючих «дитячих місць» в мі-

сті - Запорізька дитяча залізниця.  

Її маршрут 

тягнеться 

близько 8-9 

км, і це най-

довша дитяча 

залізниця  

України. На 

маршруті є 

досить дов-

гий (80 м) 

тунель, окре-

мі станції-

зупинки. До 

того ж рух 

тут триває цілий рік, в тому числі і 

взимку. На території ЗДЗ (поруч з 

головною станцією) малюків мож-

на здивувати доглянутим тераріу-

мом, акваріумом, зоокуточка, зи-

мовим садом і галявиною казок. 

Ботанічний сад - дітям! 

 Запорізький міський дитячий бо-

танічний сад - куточок дивовижної 

природи, а також місце, де дитина 

розвивається в її ритмі в позашкі-

льний час. Ботанічний сад впрова-

джує модель екологічної освіти, 

навчає творчих дітей в гуртках і 

об'єднаннях. Це єдиний в Україні 

саме дитячий сад. 14,6 га вміща-

ють оранжереї «Зимовий сад» і 

«Кактусарій», дендропарк, теплиці 

«Лимонарій», «Хризантеми» 

«Кали», «Розарій», «Папороті» та 

ін - всього близько 4 тисяч різних 

рослин. Серед них - рідкісні хвой-

ні дерева, тропічні і субтропічні 

рослини, а також понад 130 сортів 

троянд. 

Вознесенівський парк і його 

романтика 

  Це порівняно новий міський 

ландшафтний парк, немов сплете-

ний з безлічі пагорбів, доріжок, 

квітів і фонтанів на невеликому 

озері. Прикрасами парку є «Міст 

до тещі і свекрухи» (або «Міст за-

коханих»), оригінальний фонтан-

чик, дерев'яна водяний млин і на-

віть пам'ятник Святославу Хороб-

рому. Парк розміщений нижче ка-

скаду фонтанів «Веселка», відомої 

в Запоріжжі зони відпочинку, май-

же на самій Дніпровській набере-

жній. Діти люблять це місце, але і 

не тільки вони - Алея молодят і 

ціла композиція парку приваблю-

ють пари з усього міста на чарівні 

фотосесії. 

Чудеса кінного театру 

 Кінний театр «Запорізькі козаки» 

пропонує великим і малим відвіду-

вачам широке фольклорно- 

етнографічне розмаїття. Про-

грама театру включає так звану 

«вольтіжеровку», 

«джигітовку» (трюки на конях), 

яскраві козацькі ігри та розва-

ги. Також хлопців і чоловіків 

тут символічно присвячують в 

козаки. На території театру мо-

жна покататися на конях і діз-

натися історію Хортицького 

кінного полку. Пригощає гос-

тей кафе «Козацька застава». 

 Сьогодні я розповіла вам про 

наше рідне місто, точніше про 

цікаві місця в Запоріжжі. І хоті-

ла б закінчити словами Петра 

Ребра:  

Ні, ти не 

знаєш 

добре 

України 

… 

Ні, ти не 

знаєш доб-

ре Украї-

ни, 

Якщо на 

Запоріжжі 

не бував, 

Де небо – 

то від 

хвиль Дніпрових синє, 

То золоте – від степових за-

грав; 

Де на весь світ поралить ко-

лосками 

У січах кров’ю зрошена зем-

ля, 

Де царство дум, де навіть ко-

жен камінь 

Народу невмирущість про-

славля; 

Де сяйво з вод ви-

сотують турбіни 

А Хортиця сур-

мить, як пароп-

лав... 

Ні, ти не знаєш 

добре України, 

Якщо на Запорі-

жжі не бував. 

Чекайте на продо-

вження! 

Даша Литовченко 
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“Словом, як шовком вишиває, а 

ділом, як шилом шпигає”; 

“Хто не додержує свого слова, 

той сам себе зневажає”.  

 

   Справжнім хітом інтернету стала ця 

фотографія видавленої на тарілку зуб-

ної пасти, зібравши більше півмільйо-

на лайків. Як це часто буває, справа 

не в художній цінності фотографії, а в 

мудрому підписі до нього. 

 

  Емі Чіт Гарднер давала дочці поради 

перед першим відвідуванням школи і 

останнім завданням для неї...було ви-

давити на тарілку тюбик зубної пасти. 

Коли дочка впоралася із завданням, 

Емі попросила малятко повернути па-

сту в тюбик. 

 

  - Але це неможливо! Вже не буде 

так, як раніше! - вигукнула дочка. 

- Цей урок повинен навчити тебе від-

повідально поставитися до своїх слів, 

- спокійно сказала їй Емі, - "у тебе бу-

де можливість використати свої сло-

ва, щоб скривдити, принизити, обмо-

вити і ранити інших. Також у тебе бу-

де можливість використати свої сло-

ва, щоб зцілити, заохотити, надихнути 

і полюбити інших. 

 

 Подібно до цієї зубної пасти, як тіль-

ки слова вилетять з твого рота, ти не 

зможеш узяти їх назад. Використовуй  

 

 

 

свої слова дуже обережно, Бреонна. 

Прийми сьогодні рішення, ЩО в шко-

лі ти даруватимеш у своєму шкільно-

му житті. Стань для своїх одноклас-

ників людиною, яка буде відомою 

своїми м'якістю і співчуттям. Викори-

стай своє життя в якості життєдайно-

го джерела для світу, який так відчай-

душно потребує цього. Ти ніколи, ні-

коли не пошкодуєш, що вибрала доб-

ро". 

   Саме такі прості приклади повинні 

заставити замислитися кожного з нас 

над тим, ЩО ми говоримо і ЯК ми 

говоримо. Адже не дарма говорять, 

що словом можна врятувати людину, 

словом можна і вбити.  

  Не дарма ж про слово стільки прика-

зок: 

“Слово не горобець, вилетить– не пій-

маєш”; 

“Випущене слово, як і стрілу, не заве-

рнеш”;  

“Вода все сполоче, тільки злого слова 

ніколи”;  

“Вразливе слово від дітей гірше за бо-

лячку, бо не гоїться.; 

“Гостре словечко коле сердечко”; 

“Ласкаве слово веселить цілий день”; 

“Слово - не стріла, а глибше ранить”; 

Батько дивиться у зошит. 

— Двійка, двійка… Стид і страм! 

Я, їй-право, побоявся б показать таке 

батькам.— 

А Івасик-першокласник перед ним 

стоїть, як туз. 

— А чого,— пита,— боятись? Я тобі 

не боягуз. 

Питається сина батько Опанас: 

— Ну так де ж твій табель за дев’ятий 

клас? 

— На деньок у мене попросив Марат. 

— А чого це раптом? 

— Каже, напрокат. 

Учиться він класно, на «чотири» й 

«п’ять». 

Хоче моїм табелем предків полякать. 

Приходить Вовочка додому і 

говорить батьку: 

- Тато, тебе в школу викликають. Я 

парту в кабінеті хімії підірвав. 

На наступний день: 

- Тато, тебе в школу викликають. Я 

кабінет хімії підірвав. 

На третій день: 

- Тато, тебе в школу викликають. 

- Більше не піду! 

- Ну і правильно, нічого тобі на руїни 

ходити! 

Тож перш, ніж щось сказати, 

подумай про те, як почувати-

меться людина після почутого. 

            (з Інтернету) і  

          Поліна Корабльова 

ОГОЛОШЕННЯ 

На зупинці біля школи купа оголошень , 

Та одне цікаве дуже розглядав найдовше. 

«Загубив наш учень вчора сумку із книжками , 

Просьба , люди , хто щось знає, зв’язуйтесь з батьками . 

Сумка має чорну ручку , синя , однотонна ”, 

Нижче почерком дрібним був номер телефона . 

А ще нижче хтось надряпав дуже неуміло 

Ще й доповнення маленьке , чесне й дуже сміле: 

«Люди добрі , не нервуйте моїх маму й тата , 

Тож щоденника не треба зовсім повертати”. 

На уроці літератури  

Бородулін, до дошки! Вірш вивчив? 

- Я ... Це ... Як його ... 

- Не вивчив? Сідай, два! 

- За що? І слова не дали сказати! .. 

- Добре, починай. 

- Що починати? 

- Вірш! 

- Я не вивчив. 


