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 У середу 3 березня для п'ятикласників відбулася виховна година в ігровій формі "Правда 

чи ні ?". Учнів було розподілено на три команди, які змагалися в знаннях фактів з життя Лесі 

Українки (25 лютого  відзначалось 

150 річчя з дня її народження) та Та-

раса Шевченка (9 березня– день на-

родження). Завдання були складни-

ми, але діти радилися один з одним, 

та видавали свої, часто вірні, відпо-

віді. По два представники від кожної 

команди виконували творче завдання 

- розмальовували ілюстрації до 

"Лісової пісні" Лесі Українки та вір-

ша Т.Шевченко "Мені тринадцятий 

минало...". Цікаво, 

що усі роботи ви-

йшли різними, але 

на високому вико-

навському рівні. 

Гравці від кожної 

команди  читали ви-

разно останній мо-

нолог Мавки з 

"Лісової пісні" Лесі 

Українки та уривок 

із поеми 

Т.Шевченка «І мерт-

вим, і живим, і не-

народженим...». Усі із захопленням слухали сучасний реп, створений за творами цих великих 

українських письменників. Перемога дісталася ко-

манді "Кенгуру", яка і отримала приз за гарну гру. 
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 3 призове місце 

в “Шевченківських 

Пакетах” ! 

 

Наши 

перемоги! 

16 березня, у вівторок, завершило свою роботу журі конкурс-

ного проекту "Колективна творча медіасправа 

"Шевченківські пакети" Запорізького НВК №19. Були визна-

чені медіаосвітні центри - лідери, які створили кращі 

"Шевченківські пакети". Ними стали МЦ "Бригантина", МЦ 

"Кристал", МЦ "247", МЦ "Промінь сонця", МЦ "Нове міс-

то".  У четвер відбулося урочисте нагородження усіх учасни-

ків у вестибюлі школи. Серед 13 проектів наш пакет зайняв 

призове 3 місце. Представник від нашого класного  колективу 

Синянський Ярослав отримав диплом та солодкий приз з рук 

заступника директора Болкової Зінаїди Василівни. 

Газета 24/7 вийшла на 2 місце  

 серед  Шкільного Медіахолдінгу ”ВМ-НФ“! 

Завершився 23-24 сезон конкурсної програми Шкільного Медіахолдингу "ВМ-НФ". Нещодавно відбулося ви-

значення ТОП-5 кращих медіа освітніх центрів ЗНВК №19. Газета 5-б класу “24/7”, яка є новачком проекту, за-

ймає 2 місце по школі. Поздоровляємо нашу редакційну колегію у складі: журналістів Іванченко Олександра, 

Єфіменко Варвари, Ляхович Марини та фотокора Ластівки Вероніки. 
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Звездой январского номера стала ученица 5-б класса Ляхо-

вич Марина. Она ответила на вопросы нашей журналист-

ки Єфіменко Варвари. 

1. Как бы ты сказала о себе пятью словами?  

Веселая, ленивая, дружелюбная, добрая, верная. 

2. Что ты чувству-

ешь, когда заходишь 

в класс? 

Спать хочется:> 

3. Какой твой самый 

необычный страх? 

Что моя кошка 

научится кунг-фу┐

(￣ヮ￣)┌  

4. Какое твоё люби-

мое телешоу? 

Хм...наверное это 

“Мастер шеф”. 

5. О чем бы ты хотела, чтобы 

люди перестали тебя спраши-

вать? 

Конечно это домашнее зада-

ние. 

6.На какого персонажа филь-

ма или книги ты больше все-

го похожа? 

Даже незнаю…. 

7. Каким достижением ты гор-

дишься, но большинство лю-

дей посчитало бы это глупым 

или странным? 

Я смогла выйти в подъезд на 

секунду с кошкой. 

8.Есть что-то глупое или сме-

шное, что заставляет тебя бо-

яться? 

Такого нет. 

9. Каким должен быть настоящий друг? 

Добрым, верным, честным, отзывчивым и щедрым. 

10. Кто тебя вдохновляет в жизни? 

Мои подружки Настя, Яся, Саша, Вика, Инесса. 

11. Какие предметы ты бы добавила, а какие сократила в 

школе ? 

Меня всё устраивает. 

12. Где ты хотела бы побывать? 

В Коноху. Нужно ехать 299 км . 

13.Чего бы никогда не сделала? 

Не воровала бы.  

14. Пожелания для твоих одноклассников. 

Дорогие одноклассники записывайте домашнее задание 

особенно Ярик:> 

15.Пожелания для учителей. 

Желаю вам пережить наш класс. 

16.Пожелания маме.  

Маме я желаю самого лучшего в жизни:> 

Ляхович Марина 

Автор Єфіменко Варвара 

 

Звезда 

номера 
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З 8 березня! Фоторепор-

таж 

 До свята весни ми вирішили поздоровити наших матусь та бабусь, які звикли відзначати 8 березня 

як Міжнародній жіночий день. Для них кожен учень створив привітальну листівку власними руками. 

Для того, щоби усі відчули святкову атмосферу в школі, наші дівчата створили гарну газету. Намалюва-

ли газету юні художниці Коняхіна Полина, Єфіменко Варвара, Ластівка Вероніка, Семенова Маргарита 

та Бейдик Олександра. У відеоролику з привітаннями для усіх дівчат та жінок ЗНВК № 19 знявся учень 

нашого класу Кулініч Єгор. Батьки вирішили поздоровити дівчат та хлопців  саме на це свято, тому со-

лодкі подарунки отримали усі! 
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Вікторія Бідная та  

Олександра Бейдик про захоплення 

Наші 

захоплення 

Автор Ляхович Марина 

1. Чи багато в тебе малюнків? 

Так, достатньо багато. 

2. Про що ти малюєш найбільше? 

Найбільше всього я малюю пер-

сонажів аніме, іноді природу та 

просто людей. 

3. Чим тобі складніше, а чим лег-

ше малювати? 

Складніше всього мені малювати 

олівцями, так складніше робити 

фон та переходи відтінків. Легше 

малювати красками та маркера-

ми. 

4. Багато людей бачили твої ма-

люнки? 

Ні, я ніколи не показувала свої 

малюнки широкій аудиторії, 

тільки моїм рідним та кільком 

друзям. 

5. Ти виставляла свої малюнки у 

якісь соціальній мережі? 

6. Так, бувало декілька разів. 

Чи тобі легко малювати? 

7. Не важко, але часто мені щось починає не подобатись у малюнку і я можу 

його декілька разів виправляти, щось перемальовувати. 

8. Чи ти вважаєш, що тобі ще треба трохи довчитись малювати? 

Так, мені ще багато чому треба навчитись. Взагалі я мрію навчатися малюван-

ню у художній школі. 

9. Ти пробувала малювати себе або своїх рідних? 

Так, я малювала портрет мами та свій, так званий автопортрет) 

10. Скільки разів на день ти малюєш? 

Один, два рази на день, але це може тривати і пів дня. Напевно не було жодно-

го дня, щоб я щось не намалювала, хоча б маленьку картинку. 

11. Чи вдавалося тобі малювати 3D малюнки? 

Так, я малювала3Dквадрат. 

12. Як тобі легше малювати в компанії чи самій? 

В компанії звісно веселіше, але іноді роботи потребують зосередження і усаміт-

нення. 

13. Якими кольорами ти зазвичай малюєш? 

Найчастіше я використовую червоний, чорний, жовтий, синій та сірий кольо-

ри. Чому – не знаю, просто, мабуть, подобаються. 

14. Чи ти думала колись про те, що зможеш стати 

популярною, завдяки малюнкам? 

Думала. Але не знаю, поки що, як цього досягти. 

Мені часто про це говорять мої рідні. Мабуть у ме-

не все ще попереду) 

15. Чи малюєш ти малюнки своїм родичам на свя-

то? 

Коли була маленька – так, але зараз чогось ні. 

Останній малюнок був для мами, коли вона хворі-

ла, щоб підтримати її. 

16. Хтось колись казав тобі, що ти малюєш дуже 

гарно? 

Так, це часто кажуть однокласники і мої рідні, во-

ни найбільші мої шанувальники. 

17. Тебе просили щось намалювати на замовлення? 

За гроші – ні, а за просто так просили декілька ра-

зів.  

1.Чи багато в тебе ма-

люнків?  

Недуже багато. 

2. Про що ти малюєш 

найбільше?  

 Я більше малюю про 

природу. 

3. Чим тобі складніше, 

а чим легше малюва-

ти?  

Мені складніше малю-

вати фломастерами. 

4.Багато людей бачили 

твої малюнки?  

Небагато. Тільки родина та подружка. 

5. Ти виставляла свої малюнки у якісь соціальній мере-

жі?  

Ні. 

6. Чим тобі легко малювати?  

Фарбами. 

7.Чи ти вважаєш, що тобі ще треба трохи довчитись ма-

лювати?  

Так, вважаю. 

8.Ти пробувала малювати себе або своїх рідних?  

Так. 

9. Скільки разів у день ти малюєш?  

Один - два рази на день. 

10.Чи вдавалося тобі малювати 3D малюнки? 

Трішки. 

11.Як тобі легше малювати в компанії чи самій?  

В компанії двох  людей. 

12.Якими кольорами ти зазвичай малюєш?  

Червоним та блакитним. 

13. Чи ти думала колись про те, що зможеш стати попу-

лярною завдяки малюн-

кам?  

 Ні 

14. Чи малюєш ти малюнки 

своїм родичам на свято?  

Так. 

15. Хтось колись казав тобі , 

що ти малюєш дуже гарно?  

Тільки подружка та матуся. 

16 .Тeбe просили щось на-

малювати на замовлення? 

- Ні. 
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5-б клас згадує смачні 

традиції Масляної  

Виховна 

година 

 

 Приємна та смачна традиція відзначати Масляну (Масницю, Колодія) вже кілька років існує у ЗНВК 

№ 19. Але у цьому році відзначити свято із розмахом не дозволив карантин.  9 березня для учнів 5-б кла-

су батьки підготували частування, мами та бабусі наготували  різноманітних млинців та передали ва-

рення. Учні у складі трьох команд змагалися за головний приз: малювали опудало зими, співали пісні, 

розгадували загадки, підбирали пестливі слова для дівчат та кидали сніжки у зиму в образі сніговика. 

Але головне - знайомилися з українськими традиціями святкування Масляної,  проводжали зиму та зу-

стрічали красуню-весну.  Існує дуже багато назв для цього старовинного слов'янського свята в Украї-

ні: Ма́сниця, Ма́сляниця, Пу́щення, Сиропу́ст, Масляна, Колодій,  Си́рна неділя, Ба́бське свя-

то, Зага́льниця. Для кожного дня існують власні традиції. Нагадаємо про ці традиції і читачам.  

 Понеділок − зустріч. В перший день прийнято зустрічати гостей, пекти млинці, прикрашати оселю 

опудалом з соломи. Вівторок − загравання. У цей день незаміжні дівчата можуть влаштовувати так звані 

оглядини. Звати в гості знайомих хлопців або ж вирушати з ними кататися з гірки. За старими повір'я-

ми, якщо в цей день не з'їхати на санях з гірки, то можна "образити" Масляну. Середа − ласунка. Третій 

день Масниці славиться "тещиними млинцями", коли матір дружини запрошує зятя і годує його млин-

цями. Також кличуть у гості всіх бажаючих і пригощають їх. Вважається, що кожна господиня повинна 

мати свій власний секретний рецепт млинців. Четвер − розгуляй день, коли Масляна набирає свою силу. 

Крім поїдання млинців, необхідно влаштовувати різні гуляння. П'ятниця − тещин вечір. Цього вечора 

зять пригощає тещу, яка йде до нього на млинці, а не навпаки. Якщо дотримуватися цього ритуалу, то у 

тещі із зятем налагодяться стосунки, буде мир і взаєморозуміння. Субота − посиденьки зовиці. Молода 

дружина цим вечором повинна покликати до себе сестру чоловіка (зовицю) і пригостити її смачними 

млинцями і обов'язково подарувати цінний подарунок. Прощена неділя - завершальний день Масниці. 

Назва цього дня говорить сама за себе. У неділю прийнято просити один в одного прощення, таким чи-

ном звільнятися від гріхів перед Великим постом.  

 Зовсім небагато часу знадобилось на те, аби столи залишилися порожніми, а дітлахи ситими. Велика 

подяка батькам учнів, яки допомогли організувати це неймовірне та смачне свято!  

 Використано матеріали https://lady.tochka.net/ua/38248-maslenichnaya-nedelya-po-dnyam/ 

 
автор Старова І.В. 
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Ми– благодійники! 

Ви не знаєте, що робити з копійками, які вилучають з обігу? 

Тоді вам до нас!!!!! Усі знають, що з 1 жовтня в Україні почи-

нають вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок, а та-

кож монети по 1 гривні та купюри до 2003 року випуску.  На 

заклик 7-а класу долучитися до добрих справ, п'ятикласники 

принесли копійки,  які з часом підуть у смітник, або будуть 

лежати у домівці. Засновники акції пообіцяли, що зібрані ко-

шти  можуть врятувати життя онкохворій дитині. Приєднуй-

тесь до цього місяця добра, створюйте дописи 

з #копійкиРЯТУЮТЬжиття, щоб більше людей підтримали 

цю акцію.   

У нашому класі участь у добрій справі взяли наступні учні: 

Іванченко Олександр, Цинка Євген, Калошина Анна, 

Гончар Марк, Патриника Максим, Шальнев Олександр, 

Швець Орина, Сторчак Ілля, Берднік Іван, Горб Ана-

стасія, Бідна Вікторія, Цинка Євген та Риндя Євген.  

А ще учень Нікольніков Іван приніс іграшки для дошкільно-

го відділення нашого ЗНВК № 19. Окрема щира подяка Іва-

нові! 

Скарбничка 

добрих 

справ 

Безпека в малюнках учнів 5-б класу 

Перед святами та весняними 

канікулами учні  уважно про-

слухали інструктажі та перег-

лянули відеоролики з правил 

пожежної безпеки, дорожнього 

руху, безпечного перебування 

вдома  та на вулиці. За підсум-

ками бесід діти намалювали 

самостійно небезпечні ситуації 

та правила . Представляємо ро-

боти Ластівки Вероніки, Коня-

хіної Поліни, Ляхович Марини, 

Семенової Маргарити та 

“невідомого автора”. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWw4pVr-cbTa2CTd5VwtpvSVW7FCkawzhtAfvWefzfOsxZ3PP1lUwTZgmcbzaewxObxtEAKpFcpLmNwNj20go

