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Періодичне видання 6-В класу Запорізького НВК №19               Жовтень, 2019 

Любимое осеннее меро-

приятие граждан Меч-

ты—Покровская ярмар-

ка. В эти дни город Запо-

рожье объят праздника-

ми. День освобождения 

города, День защитника 

отечества, День города … 

И традиционная ярмарка 

добавляет к торжествен-

ным и памятным датам 

по-своему радостное 

настроение.  

6-В класс наравне со все-

ми учащимися Запорож-

ского УВК №19 тщатель-

но готовился к ярмарке.  

Читайте 

сьогодні 

про  

Нужно было пригото-

вить такие вкусности, 

чтобы посетители при-

лавка захотели всё это 

купить и остались дово-

льными. Кроме того, 

нужно было украсить 

прилавок, сделать его 

привлекательным.  

Ведь какой праздник 

без соответствующего 

убранства.  

По словам шестикласс-

ников, такие мероприя-

тия обязательно нужно 

проводить чаще. Ведь 

помимо хорошего  

На Покровському ярмарку було цікавоНа Покровському ярмарку було цікавоНа Покровському ярмарку було цікаво   

Що, Де,  

Коли ... 

 
Сторінка 4 

Я́рмарок («річний ринок»)— це тимчасовий періодичний захід, в 

рамках якого продавці демонструють та продають товар спожи-

вачам. 

12-13 жовтня 2019 року в Запоріжжі відбувся День міста-2019 та 

Покровський ярмарок.   

На території стадіону біля каскаду фонтанів «Райдуга» – по колу 

стадіону будуть розташовані презентаційні локації від районів 

міста. По центру стадіону – зона відпочинку, фуд-корти. Велика 

сцена з концертною програмою. 

Каждый Обязательно талантлив 

настроения, в ходе 

осенней ярмарки уда-

лось потренироваться в 

кулинарном искусстве, 

перепробовать множе-

ство пирогов, тортиков, 

печений и сладких 

напитков.  

Пусть ярмарки будут 

чаще , осенью—

Покровская, зимой—

новогодняя, весной—

мамина (к 8 марта), - 

предлагают учащиеся 6

-В.  

Продолжение на 3 с.  



15 жовтня - Всесвітній День 
миття рук. Організація Об’єднаних На-
цій і, зокрема, Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня 
«Всесвітнім днем миття рук». 

Як відзначають експерти ООН 
та ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитя-
чих життів щодня. «Брудні руки» є од-
нією з головних причин високої дитячої 
смертності в Азії та Африці. Через не-
миті руки в організм людини потрапля-
ють збудники холери, вірусної пневмо-
нії, гепатиту, грипу та гострих респіра-
торних захворювань. 

Не можна не помітити, що така 
проста гігієнічна процедура, як миття 
рук, здатна попередити не тільки зара-
ження організму шкідливими вірусами 
та інфекціями, але і зробити життя лю-
дини більш комфортним, приємним і 
безпечним.  

Класи ЗНВК №19 готували: 
Плакати, Слогани, Виступ агітбригади, 
Новини на портал шкільної преси, 
Презентацію плакату на виставці пла-
катів. 

Потрібно було виконати конкур-
сні багаточисельні завдання.  

Й все це потрібно було зробити 
за один день.  

Учні 6-В класу гарно постарали-
ся—готувались так, щоб отримати 
схвальні оцінки журі.  
 

Що саме пропонувалося у загальношкі-

льному конкурсі інформаційно-

просвітницьких активностей!  

Виготовити плакат з оригінальним закли-

ком та здати його у виховний центр. 

Придумати три ексклюзивних салогани, 

які закликають мити руки або дотримува-

тися правил гігієни. 

Провести агітаційну бесіду з молодшими 

школярами на тему «Чому треба вмива-

тися?» або «Гігієною займайся і здоро-

вим залишайся!». 

Підготувати та опублікувати на Порталі 

шкільної преси новину про активності 

класу з нагоди Всесвітнього дня миття 

рук. 

Презентувати свій плакат для відео сю-

жету ЗНВК №19! 

Розповісти про зміст плакату та прогово-

рити авторські слогани.   

Відео соціальної реклами 6-В класу:  

https://youtu.be/ZMm0hBQH1XU  

#GlobalHandwashingDay  

Руки мой перед едой, грязь грозит тебе бедой! Руки мой перед едой, грязь грозит тебе бедой! Руки мой перед едой, грязь грозит тебе бедой!    
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Звичайне миття рук з милом дозволяє видалити більшу 

частину (до 99%) транзиторної мікрофлори з забрудне-

них рук. 

Дуже важливо дотримуватись техніки миття рук, дослі-

дження показали, що при рутинному митті рук подушеч-

ки пальців та внутрішні поверхні залишаються контамі-

нованими. 

Техніка миття рук 

Зняти персні та інші прикраси, так як вони затрудняють 

ефективне видалення мікроорганізмів. 

Під помірним тиском теплої води слід енергійно нами-

лити руки і терти одна об одну не менше 15 сек., після 

чого руки сполоснути. Треба намагатися охопити всі по-

верхні долонь і пальців. 

Висушити руки паперовим рушником, яким закрити 

кран.[1Б]. 

Не слід користуватись для висушуванням рук загальним 

рушником багаторазового користування. 

Персні, лак для нігтів затрудняють видалення мікроор-

ганізмів. 

Використовувати для миття рук необхідно рідке мило з 

дозатором. Дозатори багатократного використання з 

часом контамінуються, тому не слід добавляти рідке 

мило в частково заповнений дозатор. Дозатор необхід-

но вимити, висушити і тільки після того наповнювати 

свіжою порцією мила. 

Среди наиболее распространенных болезней грязных рук специалисты выделяют 

такие острые инфекции, как дизентерия, гепатит А, эшерихиоз, глистные ивазии, 

грипп и ОРВИ, сальмонеллез, брюшной тиф и холера. В первую очередь риску зара-

зиться подвергаются люди со сниженным иммунитетом организма. 

Гепатит А 

Одна из самых распространенных кишечных инфекций. Источники заражения: грязные руки, плохо промытые 

овощи и фрукты, а также сточная вода. Заражение вирусом всегда происходит при его попадании в желудочно-

кишечный тракт, но поражаются печень и желчевыводящие пути. Инкубационный период при гепатите А, как 

правило, составляет от 4 до 6 недель. Болезнь начинается с подъема температуры до 38–39 градусов, затем 

присоединяются тошнота, рвота. Ребенок жалуется на головную боль, отсутствие аппетита. Поноса в большинс-

тве случаев не бывает. Сама печень увеличивается в объеме. Моча темнеет, а кал обесцвечивается. Через неде-

лю после начала заболевания желтеют белки глаз и ушные раковины. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23GlobalHandwashingDay


Хто з нас, українців, не знає, що 

таке ярмарок? Таких, мабуть, не 

знайдеш. Адже це свято — наша 

національна особливість, свято 

спілкування і веселощів, прода-

жу товарів та гарного настрою. 

Як кажуть у центрі виховних ін-

новацій Запорізького НВК №19, 

головною ідеєю стало згуртува-

ти батьків та учнів, прищепити 

любов до національних звичаїв 

навіть у найменших вихованців 

школи-комплексу.  

З нагоди ярмарку відбувся свят-

ковий концерт. У ньому зі співа-

ми й танцями взяли участь гро-

мадяни Мрії.  

На Покровському ярмарку було цікавоНа Покровському ярмарку було цікавоНа Покровському ярмарку було цікаво   
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Пирожные со сливами и взбиты-
ми сливками 
тесто слоеное - 1 пласт 
сахар мусковадо - 4 ч. л. 
сливочное масло - 4 ч. л. 
сливы - 4 шт. 
тертый марципан - 2 ч. л. 
яичные желтки - ½ шт. 
молоко - 1 ст. л. 
соль - 1 щепотка 
сливки 33-35% - 100 мл 
сахарная пудра - 1 ст. л. 

Рецепти кращих блюд нашого класуРецепти кращих блюд нашого класуРецепти кращих блюд нашого класу   
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Пирожные из слоеного теста с 
апельсиновым суфле и караме-
лью 
апельсины - 3 шт., сметана 15% - 
250 г, яйца куриные - 2 шт., мука 
1 сорт - 50 г, сахарная пудра ва-
нильная - 5 ст. л., разрыхлитель - 
½ ч. л., тесто слоеное бездрож-
жевое - 500 г, корица молотая - 2 
ст. л., сахарный песок - ½ стака-
на, сливочное масло - 80 г, апе-
льсиновый сок - 1 стакан 

Заварные пирожные с кремом 
Тесто: яйца куриные крупные - 
3 шт., сливочное масло - 100, 
мука - 1 стакан, вода - 1 стакан, 
соль - ½ ч. л.. Крем: ваниль в 
стручках - 1 шт., сахар - 4 ст. л., 
мука - 1 ст. л., кукурузный крах-
мал - 1 ст. л., яичные желтки 
крупные - 2 шт., молоко - 250 
мл. Шоколадный соус: сахар - 
250 г, какао - 2 ст. л., молоко - 
180 мл, бренди - 2 ст. л., соль - 
1 щепотка 

Фруктово-тыквенные пирожные 
 
Пирожные можно отнести в раз-
дел диетических. Приготовить их 
очень легко, но только требуется 
немного дополнительного вре-
мени на тыквенные коржи. 
Для коржей: тыква - 16 шт., саха-
рная пудра - 1 ст. л.. Для крема: 
финики - 1 горсть, апельсины - 1 
шт., коньяк - 4 ст. л., корица - 1 
шт., творожный сыр Хохланд - 
140 г 

Наприкінці концерту всіх запро-

сили на ярмарок, де починало 

вирувати життя.  

На ньому презентували свої ку-

лінарні вміння та щедрі дари 

осені.  

Кожен гість ярмарку мав мож-

ливість поласувати смачними 

стравами  які традиційно влас-

норуч готували учасники.  

Ідеї та креативність кожного під-

розділу Дитячо-юнацької гро-

мадської організації “Республіка 

Мрія” вразили великим асорти-

ментом випічки, різноманітни-

ми акціями та цікавими декора-

ціями. 

“Осінь ніби зупинилася на порозі й щедро обдарувала жовтень золотом, теплом і світлом. Багряно-жовті ліси 

та сади, ясна прозора синь неба, по-літньому тепле сонце. Дари саду, поля і городу радують очі господарям. 

Настав час ярмаркувати, похвалитися врожаєм, продати лишки та пригостити друзів “ 

Дізнайтесь більше на порталі шкільної преси 

ЗНВК№19 http://zps19.at.ua/  

http://zps19.at.ua/


Новини одним стовбцем    
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Самоврядування діє  

5 листопада в Центрі виховних інновацій 
Запорізького навчально-виховного ком-
плексу № 19 відбулося засідання Парла-
менту ДЮГЕО «Республіка Мрія». На ньо-
му депутати від учнівських колективів 5-11 
класів обговорили питання проведення 
тижня учнівського самоврядування. 

Серед цікавих заходів тижня проведення 
дня дублера, презентація оновленого Гім-
ну Мрії, посвята учнів 2-х класів у громадя-
ни Мрії, проведення конкурсу на кращу 
класну кімнату, формування шкільної ви-
борчої комісії по виборам Президента 
ДЮГЕО «Республіка Мрія». 

Депутати Парламенту тренувалися пов’я-
зувати галстуки Мрії, адже саме вони бу-
дуть приймати учнів 2-х класів до Респуб-
ліки Мрії, дружно співали оновлений Гімн. 
Діти обрали Голову Парламенту – ученицю 
11-А класу Мєзєнцеву Софію. Її заступни-
ком стала учениця 7-А класу Карпенко Ма-
рія. 

Попереду багато роботи, в тому числі за-
конотворчої. Побажаємо нашім парламен-
тарям натхнення, плідної роботи, цікавих 
ідей та сил на їх здійснення! 

 Олена Кокоріна, 

Центр виховних інновацій 

Запорізький НВК №19 

У "Республіці Мрія" стартують Вибори 
Президента 

15 листопада 2019 року запланований старт 
Виборів Президента Дитячо-юнацької еко-
логічної  громадської організації "Республіка 
Мрія" Запорізького НВК №19.  

Про це сьогодні повідомили у Центрі виховних 
інновацій навчального закладу.  

Саме 15 листопада в рамках шкільного тижня 
самоврядування відбудеться перше засідання 
виборчої комісії, на якому відбудеться оста-
точне обговорення та затвердження Закону 
ДЮЕГО "Республіка Мрія" про вибори Прези-
дента та оголошені строки реєстрації канди-
датів та початку/завершення передвиборчих 
кампаній кандидатів, а також дата дня прове-
дення Виборів.  

На засідання виборчої комісії запрошуються 
члени виборчої комісії, делеговані класними 
колективами, кандидати на пост Президента 
громадської організації, групи підтримки.  

Про місце та час проведення засідання буде 
повідомлено додатково.  

За словами педагогів-організаторів Запорізь-
кого НВК №19, метою проведення Виборів 
Президента традиційно визнається забезпе-
чення демократичних принципів у роботі дитя-
чо-юнацького об'єднання, що сприяє фор-
муванню соціального досвіду в контексті гро-
мадянського виховання підростаючого по-
коління та удосконалює уявлення понять 
"Громадянин", "Республіка", "Мрія", 
"Демократія", Україна", "Вибори". 

У період проведення передвиборчих кампаній 
кандидатів заплановані тренінги для редко-
легій шкільних ЗМІ, для груп підтримки, для 
кандидатів про те, як ефективно побудувати 
кампанії з урахуванням потреб виборців, про 
те, як шкільні журналісти можуть допомагати у 
процесі донесення меседжів кандидатів до 
виборців, про те, як створювати ефективну 
політичну рекламу (біг-борди, відеоролики), 
як працювати у соціальних мережах.  

Учасники процесу дізнаються, які чисті та 
маніпулятивні технології використовуються у 
сучасному світі задля впливу на виборців, що, 
на думку педагогів Центру виховних інновацій, 
буде підвищувати рівень медіаграмотності 
учнів Запорізького НВК №19.  

З 4 листопада по 15 листопада громадяни Мрії 
та педагоги Запорізького НВК №19 можуть 
вносити зміни в Закон ДЮЕГО "Республіка 
Мрія" про вибори Президента, користуючись 
стрічкою коментарів до цієї новини. 

Як відомо, цей Закон прийнятий у 2002 році, 
але при проведенні кожних Виборів грома-
дянам Мрії надається право вносити до-
повнення, зміни, зауваження, щоб отримати 
найбільш вдалу редакцію документу, яка б 
найкраще відповідала умовам сьогодення.  

Для внесення змін потрібно вказати, ім’я авто-
ра пропозиції, клас, № статті, зміст зміни та 
обґрунтувати Вашу пропозицію.  

Учасники комунікації з удосконалення законо-
давства "Республіки Мрія" нагороджуються 
балами у банки балів медіаосвітніх досягнень 
(20000+) 

Портал Шкільної преси ЗНВК №19  

Підсумки конкурсу інформаційно-

просвітницьких активностей до Дня миття рук 

підведені 

 

Клас (назва газети) Слогани Плакати Ролики на Ютубі

 Новини - агітбригади Сума балів В банк балів 

5-А (Бумеранг) 12 27 25   64 64000+ 

5-Б   20     20   

5-В (Бригантина) 5 30 25 18 78 78000+ 

6-А (Креатив) 18 32 30 18 88 88000+ 

6-Б (Фортуна)   27 20   47 47000+ 

6-В (Вчений кіт) 5 22 20   47 47000+ 

7-А (Кристал) 13 25 28 16 80 80000+ 

7-Б (Фенікс) 6 20 21 11 58 58000+ 

8-А (Промінь сонця)   13 21   34 34000+ 

8-Б (Нове місто) 17 21 21   59 59000+ 

9-А (Солярис) 12 21 21 20 74 74000+ 

9-Б (Улыбка) 7 24 21 15 67 67000+ 

10-А (Спалах) 11 27 21   59 59000+ 

 

Вітаємо переможців—газети “Креатив”, “Кристал”, “Бригантина”!  

Школи міста беруть участь у челенджі 
соціальних відеороликів в рамках 
програми боротьби з булінгом.  

"Ми не можемо стояти осторонь пробле-
ми булінгу", - Шкільний Медіахолдинг 
"Вісник Мрії - Новий Формат" Запорізького 
НВК №19 прийняв челендж соціальних 
відеороликів в рамках Міської програми 
боротьби з булінгом «MEDIAзброя»  

Подивися в очі тих, хто поруч з тобою! Очі 
можуть сказати більше! Не будь бай-
дужим до оточуючих! Простягни руку до-
помоги! 

ЗНВК №19 зробив ролик та передав еста-
фету: 

Запорізький багатопрофільний ліцей 
"Перспектива", 

Запорізький навчально-виховний ком-
плекс "Мрія", 

Запорізький НВК «Вибір» 

Та деяким іншім навчальним закладам 
Шевченківського району міста Запоріжжя.  

Читайте в следующем 
номере! 
 
Тиждень самовряду-
вання  
 
День толерантності  
 
Ми—громадяни Мрії 
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Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка 
дитини» в рамках проекту «Комплексна програма про-
тидії торгівлі дітьми серед шкільної молоді в Запорізь-
кій області» оголошує творчий конкурс соціального ві-
деоролика "Я не для продажу".  Проект здійснюється за 
підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства 
США в Україні.  

Метою конкурсу є створення якісного відеопродукту, зда-
тного привернути увагу та підвищити рівень обізнаності 
громадськості щодо протидії торгівлі дітьми.  

 Метою відео є: 

Висвітлення проблем і наслідків торгівлі дітьми. 

Привернення уваги громадськості до протидії торгівлі 
дітьми. 

Підвищення рівня обізнаності та здобуття соціальних на-
вичок  з протидії торгівлі дітьми. 

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИЗОВИЙ ФОНД конкурсу – 25 000 грн. Пе-
реможцем може стати як одне, так і декілька відео.  

 

Більш детально на порталі шкільної преси   

http://zps19.at.ua/news/2019-10-25-344  

http://zps19.at.ua/news/2019-10-25-344

