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 Цікаво  та  змістовно  нашій  школ
і пройшов  Місячник безпеки 
життедіяльності, 
під  час  якого  були проведені 
заходи цілеспрямованої 
профілактичної роботи зі 
школярами, виховання поважного 
ставлення до безпеки людини, 
усвідомлення необхідності 
вироблення навичок дотримання 
правил поведінки у надзвичайних 
ситуаціях, що виникають під час 
порушення життєвого процесу у 
побуті, під час трудової діяльності 
чи в соціальному середовищі. 

 
Наш клас підготував відео-ролик 
соціальної реклами «Пустощі 
дітей з вогнем» який був 
розміщенний на сайті школи. 
Крім цього,ми оновили куточок 
безпеки життедіяльності, 
провели конкурс дитячого 
иалюнку «ДСНС-очима дітей» 

 

*** 
 

 

Містер класу - 2019 
 

 

 

 

 22.11 хлопчики довели, що вони дійсно розумні, 

веселі, кмітливі, сильні. Після проведених 

конкурсів ми визначили Містера нашого класу. 

Їм став Булаковський Максим. 

Сьогодні справжніх хлопців свято, 
А в нашім класі їх багато: 
Сміливих, веселих і мужніх, 
Кмітливих, шляхетних і дружніх. 
Хто сказав, що справжні хлопці 
Лиш в казках існують? 
Хто сказав, що в нашім класі 
Дівчата сумують? 
Якщо є такі розмови, ми відповідаємо: 
Кращих хлопців й веселіших за наших не 

знаємо! 

 

  

аждый  

бязательно  

алантлив 

6-В класс 
 

 



 
 

 
Ребята, поверьте на слово бывшей 
школьнице — у вас нат этот счёт уже 
скоро будет возникать другой вопрос: 
как провести свободное время с 
пользой, по-умному; вы станете его 
очень ценить, ждать момента, когда 
вы, наконец, освободитесь от 
всевозможных дел. 
Вот тогда-то все и осознают: каааак 

классно было в детстве  И 
становится очень жаль потраченное 
зря время. Уже через год после 
окончания школы толпы ребят грызут 
локти — почему я не учился (про 
армию я вообще молчу), почему я не 
ходил на бокс, почему я не умею 
танцевать/петь и т.д.  Так что, ребят, 
имейте в виду — кто инвестирует в 
себя больше в тот период, пока время 
у него есть — будет круче в тот 
период, когда времени уже ни у кого 
нет. Вы будете знать — надо было 
тоооо, надо было сё… А времени на 
это у вас уже не будет. 
   У любого школьника есть друзья, 
какие-то любимые занятия, кружки по 
интересам/секции, задания 
родителей и всякая «куча дел», но 

свободное время дома есть у 
каждого. А вот как его провести: 
«убить» или «инвестировать»? 
«Убить» можно множеством способов 
— онлайн игры , рассматривание 
демотиваторов, «зависание» в 
контакте… Не то чтобы это сильно 
плохо (хотя, бывает, время 
«убивают» и откровенно «плохо»), но 
это не даёт хорошего отдыха и 
пользы от этого какой-то на будущее 
тоже особо нет. 
   А вот чем заняться в свободное 
время с пользой — вопрос 
суперсложный. И очень 
индивидуальный. Всякие там ответы 
школы или родителей в духе «сходи 
на плавание» они, может, и не сильно 
глупы, но не индивидуальны. Может, 
тебе куда полезнее сходить в это 
время на танцы или создать команду 
КВН. А может и не полезнее. Для 
этого нужно знать ответы на очень 
серьёзные вопросы. На вопросы, на 
которые и половина взрослых не 
может внятно ответить. «Чего я 
хочу?», «Что мне интересно?», «Что 
помогает мне отвлечься, 

расслабиться, отдохнуть?», «Что я 
хочу делать в жизни, как хочу пройти 
свой путь?», «Что мне для этого 
нужно знать, уметь?» и т.д. 
   Ответить всё равно придётся 
самому. Я могу только подсказать — 
интересно то, что важно. Важно то, 
что мы точно считаем полезным. На 
уроке можно просто уснуть, если он 
посвящён какой-то очевидно 
бесполезной теме. Всё, мозги 
отключаются, нам не интересно. 
Потому что бесполезно. А с каким 
интересом мы слушаем любой бред, 
хоть любое слово на тему: что обо 
мне думает Маша/Саша? Это для нас 
ваааажно, а потому — интересно. 
   Уже очень скоро вы будете по праву 
гордиться собой, если будете тратить 
своё свободное время с пользой для 
самого же себя. Иногда, может, 
сиюминутная польза бывает в том, 
чтобы просто отдохнуть — нужно 
знать много вариантов отдыха и 
знать, какой поможет сейчас 
расслабиться и набраться сил 
больше всего. Но красота детства в 
том, что у ребят есть свободное 

Наші улюблені конкурси 
 

 

     

 

 
 

 

 

 
 

 

Тесты на эрудицию
 

 

 
 
 
 
Скільки кроків  
робить  горобець 
за день?(жодного, 
бо він стрибає) 
Яке море без 
води?(на карті) 

 

«Романтический 

ужин», «Старший 

брат», 

«Стилисты», 

«Комплименты», 

«Эрудиты» 

 

 
 
   

 
Що посеред 
Києва стоїть? 
(Буква «Є») 
 Що росте 
догори 
коренем? 
(Бурулька) 
 
 
Якого каміння 
не має в морі? 
(Сухого) 
 На дубі три 
гілки, на 
кожній по 6 
яблук. Скільки 
всього на дубі 
яблук? (На дубі 
яблука не 
ростуть) 
 

 

З якого 
посуду не 
їдять? (З 
порожнього) 
 Що сходить 
без насіння? 
(Сонце) 
 
Маю батька 
і матір, але я 
їм не дочка. 
Хто я? (Син) 
  Що завжди 
правду 
каже? 
(Дзеркало) 
 

Как с пользой 
проводить 
свободное время 

Классный 

руководитель 
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время каждый день, и много. Не 

особо-то они устают  Так что для 
них основная проблема — найти что-
то для себя, что будет и интересно, и 
полезно. И печально, что помочь им в 
этом поиске мало кто может. 

   А если кто-то «проникся» 
прочитанным, то предлагаю ему 
обратить внимание. Один из 
ключевых вопросов на 
собеседовании: «Как ты проводишь 
свободное время?». Когда ты 

свободен — ты выбираешь. И этот 
выбор, этот поступок — лучшая твоя 
характеристика, по ней проще всего 
понять «кто ты есть». 

   
  Что скажете? Это мы обсудим на классном часе.. 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Ну что, как там у вас с базовыми знаниями? Все пучком, или же в пустой голове 

гуляет эхо, пугая пауков, которые уже успели свить паутины на неработающих 

извилинах? Давайте проверим! 



 
 

В Запоріжжі для школярів стартують 
популярні медіа-конкурси 

 
Як повідомляє Департамент освіти і науки Запорізької міської 
ради, конкурсні проекти будуть відбуватися: 
 
V Міський  конкурс шкільних газет та сайтів «Mediaschool - 2020» з 
11.12.2019 до 20.04.2020 року за тематичним напрямом 
«Запоріжжя: місто лідерів»; 
 
ІV Міський  конкурс відеороликів «З любов`ю до рідного краю» з 
11.12.2019 до 20.04.2020 року. 
 
Конкурси проводяться з метою розширення використання 
шкільних засобів масової інформації, формування інформаційного 
освітнього середовища; розвитку системи  національно-
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, виявлення їх 
творчих здібностей, виховання любові до рідного краю, поваги до 
національних традицій. 
 
 
Реєстрація учасників V Міського конкурсу шкільних газет та сайтів 
«Mediaschool – 2020»  буде здійснюватися до 20.02.2020 року за 

посиланням: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1W6BLSVHTeZQHzVMvUW8E47a17Ey_aKv4O8vXO0GuR1g/edit?ts=5dc4274e ; 
 
Учасники можуть обирати наступні номінації Конкурсу 
«Mediaschool - 2020»: 
 
перша номінація – Краще фото «Кожне завтра 
розпочинається сьогодні»; 
 
друга номінація – Кращій журналістський матеріал  
«Супергерой мого міста»; 
 
третя номінація – Кращій блог «Крафтова Україна: у 
спектрі можливостей»; 
 
четверта номінація – Краща газета «Квиток до успіху»; 
 
п’ята номінація (спеціальна) – Кращий зразок 
друкованої продукції «Перші кроки до мрії»; 
 
Реєстрація учасників ІV Міського  конкурсу 
відеороликів «З любов`ю до рідного краю» буде 
здійснюватися  до 20.02.2020 за посиланням: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1BbU4QiwyY8cNSuZs2j
Ca0IM348CZo0cN81ZCc0pSmiI/edit?ts=5dc3d4df . 
 
Учасники можуть обирати наступні номінації Конкурсу 
відеороликів «З любов`ю до рідного краю»: 
 
перша номінація - «Ecolife» - ініціативи, пов’язані з 
розвитком екологічності м. Запоріжжя: формування 
здорового способу життя, брендування соціально 
корисної поведінки, протистояння девіантній 
поведінці, тощо; 
 
друга номінація - «Медіація – мистецтво перемовин» - 
ситуація, де правильно побудоване спілкування все 
змінило на краще; 
 

третя номінація - «Волонтерство як прояв 
громадянської позиції» - відеонариси про успішні малі 
та великі проекти, випадки самоорганізації молоді, які 
ти вважаєш гордістю Запорізького краю; 
 
четверта номінація - «50 ідей для добрих справ» - 
відеоскетчі, лайфхаки які можуть допомогти 
покращити рідне місто. 
 
До участі в роботі журі Конкурсів запрошені фахівці із 
соціальних комунікацій вищих навчальних закладів, 
провідні журналісти міських засобів масової 
інформації. 
 
Заплановано висвітлення заходів в межах плану 
проведення V Міського конкурсу шкільних газет та 
сайтів «Mediaschool - 2020» та ІV Міського  конкурсу 
відеороликів «З любов`ю до рідного краю» на 
інформаційних веб-ресурсах та у засобах масової 
інформації.   
 
Проектами конкурсів передбачено проведення освітніх 
заходів за участю провідних фахівців медіа-справи. 
 
Зареєструватися на  професійні  дегустації-інновації V 
Міського конкурсу шкільних газет та сайтів 
«Mediaschool – 2020» можна до  05.12.2019   року за 
посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1CJSgEz096PKROK8_e
tWcRO8F5kqQyINSuHP2anzWqYE/edit?ts=5dc3d58f ; 
 
Зареєструватися на майстер-класи ІV Міського  
конкурсу відеороликів «З любов`ю до рідного краю» 
можна до  05.12.2019 року за посиланням 
 
https://docs.google.com/forms/d/1agElcwLD1z4DTrd9NZ
fJkU22I8D4R7tMdTOSwmEgVHM/edit?ts=5dc4278d ; 
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