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 Урок історичної пам'яті для п'ятикласників “Війна в історії моєї родини” відбувся 5 

травня. Напередодні учні отримали завдання підготувати розповідь про те, як саме Друга 

світова пройшлася про долях їхніх пращурів. Майже половина учнів класу за допомогою 

батьків підготували короткі розповіді. Серед них були історії про мужніх солдатів та офі-

церів, які завершили війну в Німеччині, або втікали з  німецького полону, щоби продов-

жити боротьбу. Були розповіді про жертв насильницького вивозу на роботи до Німеччини 

молоді з українських земель та жахіття окупаційного режиму.  Наприклад, прадідусь Ні-

кольнікова Івана - Оленев Олександр Георгієвич пройшов усю війну. Отримав чисельні 

нагороди за свої подвиги. В родині ретельно зберігають документи та старі фотографії. 6 

травня представники 5-б класу Іванченко О., Ляхович М. та Юхно Я. взяли участь у ви-

готовленні квітки пам'яті  під час проведення онлайн майстер класу "Мак пам'яті" 6 

травня.  Друга світова війна стала найбільш кривавою в історії людства. Україна вшано-

вує пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв. День пам’яті та прими-

рення та День перемоги символізує не тріумф переможців над переможеними, а має бути 

нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв’язувати скла-

дні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. У війні 

взяли участь 80 % людства, бойові дії велися у 2/3 існуючих на той момент держав. Війна 

розпочалася 1 вересня 1939 року із вто-

ргнення військ нацистської Німеччини 

до Польщі, а завершилася 2 вересня 

45-го беззастережною капітуляцією 

Японії. За деякими дани-

ми, жертвами цієї війни стали понад 80 

мільйонів людей. Не забувати про цю 

страшну трагедію наш прямий обов'я-

зок.  

 Друга світова війна  

в історії родин п'ятикласників 
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Підбиваємо  

підсумки року 
Завершився 2020-2021 навчальний рік, 

який проходив в умовах  та став справ-

жнім викликом для учнів та педагогів 

ЗНВК № 19. Останній тиждень навчан-

ня був дуже насиченим подіями: ми 

здавали підручники,  дописували конт-

рольні, взяли участь в нагородженні 

учасників проекту “Вісник Мрії-новий 

формат”, провели дві години за ви-

вченням правил безпечної поведінки 

перед літніми канікулами та підбивали 

підсумки навчального року.  

26 травня в Запорізькому НВК № 19 відбулося нагоро-

дження ТОП-5 переможців конкурсної програ-

ми шкільного медіахолдінгу "Вісник Мрії - Новий Фор-

мат".  У п'яті-

рку кращих 

увійшли: 1 

МІСЦЕ -  

"КРИСТАЛ", 

2 МІСЦЕ -  

"24/7", 3 МІС-

ЦЕ -  

"ПРОМІНЬ СОНЦЯ", 4 МІСЦЕ -  "КРЕАТИВ" та 5 МІС-

ЦЕ -  "БРИГАНТИНА". Наша газета на почесному 2 місці 

по школі!.....Юні журналісти Ластівка Вероніка, Іванченко 

Олександр , Єфіменко Варвара, Ляхович Марина отрима-

ли з рук ТВО директора ЗНВК № 19 Л.П. Буркот грамоти, 

подарунки та солодкий приз. А класний керівник та голов-

ний редактор Старова І.В. 5 днів до тарифної відпустки! 

Після свята нагородження ві-

дбулася урочиста  виховна го-

дина, на якій учні 5-б класу  

підбили підсумки виховної 

роботи. За результатами на-

вчання 4 учні отримали оцінки високого рівня: Бідна Вікто-

рія, Іванченко Олександр, Єфіменко Варвара та Юхно Яро-

слава. Однокласники поздоровили їх та навзаєм отримали 

короткі поради, як стати більш 

успішним у школі. Сашко нага-

дав однокласникам, про те, що 

“є таке слово—треба”. Вікторія 

побажала 

“дружити із вчителя-

ми”, Варвара запропо-

нувала роз- почати з виконання до-

машнього завдання,  а Яся пора-

дила “не лі- нитися та не відкладати 

на потім”. 15 учнів класу вийшли на кінець року з оцінками 

високого та середнього рівнів. Усі шанси стати відмінником 

має Гончар Марк, але це вже завдання на наступний рік. За 

підсумками  самоопитування визначилися 10 активістів 

класу: Бідна Вікторія, Бейдик Олександра, Єфіменко Варва-

ра, Іванченко Олександр, Юхно Ярослава, Ляхович Марина, 

Патриніка Максим, Семенова Маргарита, Ластівка Вероні-

ка та Гончар Марк. Учні отримали грамоти та подарунки 

від батьків. Адміністрація школи відзначила грамотами 6 

активістів збору макулатури “Макулатуринг 2021”: Долга-

нова Єгора, Бідну Вікторію, 

Синянського Ярослава, Тка-

чука Назара, Іванченко Оле-

ксандра та Нікольникова 

Івана. Подяки за допомогу в 

організації життєдіяльності 

класу та школи отримали мами Сторчака Іллі та Калошиної 

Ганни. 27 травня п'ятикласники отримали табелі, провели 

генеральне прибирання свого кабінету, зібрали свої речі та 

пішли відпочивати на канікули. Бажаємо їм не гаяти часу та 

відпочити на повну! До зустрічі! 

Автор Старова І.В. 
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Дива Запорізького краю 

(до 100 річниці перейменування  

Олександрівська на Запоріжжя) 

Урок 

історичної 

памяті 

�

 Незвичайний урок історії рід-

ного краю пройшов для учнів 5-б 

класу у травні. Він був присвяче-

ний 100 річниці перейменування м. 

Олександрівська на Запоріжжя. Ді-

ти познайомилися з головними істо-

ричними, природними та архітекту-

рними дивами нашого регіону. 

До історичних пам'яток ми віднес-

ли: святилища та реконструкцію 

Запорізької Січіна о. Хортиця, за-

лишки Дніпровської лінії фортець 

к.18 ст. та будівлі 

менонітів, замок 

Попова у смт. Ва-

силівка та будівлі 

Соцміста, а ще ма-

хновські місця Гу-

ляйполя. 

� До архітектурних шедеврів міста ми віднесли: проспект Соборний, будівлю Міської думи поч.  20 ст., 

менонітський “замок Вальмана”, будинок купця Лещинського, круглий будинок у Соцмісті. Бажаємо усім чита-

чам теж дізнаватиься про ці-

каві факти історії та культури 

Запорізького регіону. 

 

 

 

 

� До природних 

див Запорізького 

краю можна віднес-

ти: коси Азовського 

моря (Бердянська, 

Обіточа, Федотова), 

Кам'яну могилу 

( с.Терпіння на Мели-

топольщіні), Кам'яні 

могили у Розівському 

районі, острів Хорти-

ця, цілющі джерела у 

с. Терпіння. 
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Коли твій прадідусь - 

справжній герой! 

 

Урок 

історичної 

памяті 

Прадідуся Ринді Євгена - Тикву Іллю Миколайовича 

призвали на фронт у липні 1941 року  зовсім юним. Він 

потрапив до артилерійського училища під Сталінгра-

дом. Майже без зброї, курсантів відправили обороняти 

місто, але вони потрапили до полону. У полоні вони 

жили просто неба та харчувалися залишками кукурудзи 

на колгоспному полі. Групі полонених, серед яких був і 

прадідусь Жені Ринді, вдалося втекти та пробитися до 

своїх. Їх ретельно перевіряли, а потім дозволили охоро-

няти німців та полонених румун. Додому він повернув-

ся вже у 1949 році. Про таке життя можна знімати ціка-

вий пригодницький фільм! 

Прадідусь Нікольникова Івана - Оленев Олександр Георгійович народив-

ся 28.07.1920 р. у  Ленінградській області. Зробив військову кар'єру. Мав 

військові звання ст. лейтенант, капітан, майор. Пройшов усю Другу Сві-

тову війну. Отримав нагороди: орден Вітчизняної війни II�ступеня, орден 

Червоної Зірки, орден Олександра Невського, орден Вітчизняної війни I�

ступеня. Також мав медалі: «За бойові заслуги», «За перемогу над Німеч-

чиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «За взяття Берліна»,�

«За визволення Варшави».�В родині ретельно зберігають документи та 

старі фотографії, в одному з листів можна прочитати про подвиг Олекса-

ндра Георгійовича. Прочитайте ї ви в документі на цій сторінці. Нам бу-

ло дуже цікаво доторкнутися до історії цієї родини…. 

А ось прадідусь учня 5-б класу Марка 

Гончара Мартиненко Михайло Єлісійо-

віч, який воював на другом Українському 

фронті та  війну закінчив під Братисла-

вою, привіз додому з війни  цю малу пі-

хотну лопату, яка пройшла з ним усю вій-

ну...У родині зберігають її як пам'ять... 

Автори Нікольніков Іван, Риндя Євгеній,  

Гончар Марк 



5  

Зірка травневого номера газети – учениця 5-б 

класу Калошина Ганна. Наш кореспондент 

взяла в неї інтерв'ю. Пропонуємо вашій увазі 

відповіді на питання. 

 

1. Подобається тобі ходити на танці? 

 Так, я почала ходити змалку,але робила іноді пере-

рву. 

2. Багато людей ходить із тобою на танці? 

Так, майже вся наша школа)) 

3. Ти їздила на змагання з танців? 

Так, їздила, і моя перша нагорода була у м. Меліто-

поль, це було 1 місце. Я була дуже задоволена. 

4. В тебе є нагороди? 

Так є і багато: 1, 2 та 3 місця… 

5. Є в тебе подружки, які ходять з тобою на танці? 

Так, багато, бо на танцях ми - одна родина. 

6. Тяжко тобі танцювати? 

Так, бо з швидким ростом виявили і проблеми з ко-

лінами. 

7. Як ти вважаєш - скільки тобі треба тренуватися, 

щоб дуже гарно танцювати? 

Вік живи- вік 

учись! 

8. Є в тебе кон-

куренти?   

Вони є у всіх. 

Завдяки їм я 

тренуюсь ще 

більше. 

9. Де ви танцю-

єте?    

В рідній  школі  

ЗНВК № 19. 

10. Який одяг 

вам потрі-

бен?  

Гарний та зруч-

ний. Я не схиблена на одязі. 

11. Хочеш ще кудись ходити, окрім танців? 

Ні, немає часу. 

12. У якому стилі ви танцюєте? 

Хіп-хоп, джаз-фанк, техно. 

13. Який стиль танців тобі подобається більше? 

 Мені подобається техно. 

14. Як довго ти вже танцюєш?  

Я танцюю 3 роки. 

15. Скільки часу на день в тебе уходить на танці ?   

2 години по 3 рази на тиждень. 

16. Є щось що 

тобі не подо-

бається?   

Ні. 

17.  Щоб ти хоті-

ла побажати 

юним танцю-

ристам? 

Бажаю їм терпін-

ня, наснаги та  

успіху! 

Дякую за відпо-

віді ! 

 

Зірка номеру -  

Калошина Ганна 

Автор  Ляхович Марина 

Зірка  

номеру 



6  

Як ми Великдень 

відзначали! 

Фотоколаж 

номера 
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Школа в минулому та  

сучасності: погляд батьків. 

Погляд 

батьків 

Невеличке опитування батьків учні 5-б класу провели під час 

вивчення теми “Освіта в минулому та сьогоденні” на уроці з іс-

торії України. Пропонуємо переглянути результати. 

 

Відповіді на питання “Що було позитивним в навчанні бать-

ків”: 

 було багато різних свят, де діти були замість артистів, конкур-

си, дискотеки, були ансамблі, екскурсії, веселі старти; 

  смачна їжа в їдальні яка коштувала копійки; 

  літні шкільні табори: з класним керівником ходили на пляж, 

грали у різні ігри, нас годували сніданком та обідом; 

  діти у школі  були добріші ніж зараз, ходили у походи класом; 

  влаштовували вечори у класній кімнаті; 

  уроки трудового навчання, там ми готували їжу, вчилися ши-

ти, в'язати; 

 -�можливість мати спілкування з іншими учнями;  

 �дружній клас та гарні вчителі;  

  уроки фізкультури; 

 дружній клас, хороші вчителі; 

 дружба, перші місця, досягнення цілей; 

 відчувалась необхідність надбання знань та більш науковий 

підхід до навчання; 

 у наш час в школі було дуже багато дітей, котрі приймали 

участь у шкільному житті, це були різноманітні конкурси, 

спортивні змагання, олімпіади, концерти, взагалі завжди було 

весело, пізнавально; 

  по знанням – вчителі завжди викладали дуже гарно, старались 

дати  більше матеріалу на уроці, а кому було не зрозуміло 

 Відповіді на питання “ Що би ви хотіли б змінити у сучасній 

школі”: 

 не знаю що відповісти, але стара програма школи була кра-

ще; 

 щоб держава більше фінансувала навчання;  

 щоб при школі були гуртки, на які можливо було дитині хо-

дити при школі, більш доцільну програму для деяких предметів. 

 забагато свободи та творчого підходу призводить до того, 

що дитина не відчуває рамки, а тому не до кінця розуміє завдан-

ня; 

 хотілося щоби�діти мали змогу більше творчо або 

спортивно розвиватися; 

 щоб ввели такий предмет, як навчання дітей біблійним істи-

нам; 

  щоб більшість уроків проходила на відкритому повітрі; 

  змінити їжу в їдальні на смачну; 

  зробити гуртки за захопленням учнів; 

 викорінення усіх поборів та будь-яких збирань коштів; 

  на батьківських зборах щоб була єдина тема " успішність 

учнів"; щоб вчителі більше "віддавалися" на уроках та був вір-

ний підхід до учнів; 

 дуже мало спортивних гуртків, не проводяться спортивних 

змагань  

 зробити сучасний ремонт в школі та оновити обладнання. 
 

Відповіді на питання: “Що не подобалось батькам в їх-

ньому шкільному житті”: 

 не все завжди виходило в навчанні;  

 коли день був не твій і в щоденнику стояли одні 

двійки;  

 було недостатньо можливостей для виконання  

лабораторних та практичних робіт, досліджень тощо;  

 відсутність творчих кружків; 

 відсутність вільного доступу до інтернет мережі. 

  якщо б у нас був такий доступ до інтернет мере-

жі… як у сучасних дітей, то б це покращило наші 

знання 100%, але наші діти, нажаль, цього не розу-

міють, в них є дуже багато можливостей, якими во-

ни не вміють користуватися, Інтернетом користу-

ються більшість для ігри, а не для отримання 

знань. 

 Відповіді на питання: “Що подобається в сучасній школі”: 

 важко відповісти, як батьки ми залучені до шкільного 

навчання тільки тоді, �коли допомогаємо робити домашні 

завдання;  

 зараз легше навчатись завдяки сучасним технологіям, є віль-

ний доступ до інформації через мережу Інтернет, вільне спілку-

вання з іншими батьками та вчителями через Вайбер та телефон;  

  зворотній зв'язок із класним керівником та з деякими вчите-

лями; 

  намагання згуртувати учнів робити одну справу разом  ); 

 заохочення до відповідальності; 

 розвиток, є багато доступних джерел інформації; 

 нові прилади для спростовування інформації; 

 ставлення вчителів до учнів, як до особистостей, які мають 

свою думку; 

 дітей більше спонукають до самостійного вирішення питань  

   творчій підхід до знань…   
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Олександр Іванченко  

подорожує  

Україною ! 

Прекрасна  

та  

незалежна ! 

 

3 травня я з 

батьками їз-

див у м. Васи-

лівка. Нашою 

метою було ві-

двідати зоо-

парк  і садибу 

Попова.  

Зоопарку Ва-

силівки вже 16 

років. Почалось все з однієї левиці, яка стала матер 

ю великого прайду,  а зараз це великий реабілітацій-

ний центр для хижих тварин.  Тварини  часто потра-

пляють із інших зоопарків, цирків і навіть від при-

ватних фотографів, коли з 

різних обставин звірі біль-

ше не можуть жити у ко-

лишніх господарів. Зараз у 

зоопарку не тільки хижа-

ки, є різні тварини. Також 

є зараз піврічні два тигре-

ня і одне левеня, які безту-

рботно граються один з 

одним. Цікавий факт, гос-

подар зоопарку Олександр 

Пилишенко увійшов до 

книги Рекордів України та Національного Реєстру 

рекордів. Рекорди були встановлені в двох номінаці-

ях – «36�днів в клітці з левицею»�і «Перша людина в 

світі, яка прийняла пологи у левиці»�.�Вдалося трохи 

поговорити з Олександром, він розповів, що зоопарк 

планують розширити. З цією метою вже облаштову-

ється територія навпроти зоопарку. Будуються 

більш вільні вольєри і, можливо, з'являться нові 

тварини.  

автор Іванченко Олександр 

Ще в той же саме день ми відвідали Василівський історико- 

архітектурний музей – заповідник «Садиба Попова».��Зроби-

ли фото  та погуляли навколо замку. Інформація з сайту му-

зею: “Василь Степанович Попов — очільник Військово- похі-

дної канцелярії князя Г.О. Потьомкіна- Таврійського, в май-

бутньому таємний радник при імператриці Катерині ІІ та ім-

ператорах Павлі І та Олександрі І. За ім’ям засновника посе-

лення, майбутнє місто, отримало назву Василівка. Наприкін-

ці ХІХ ст. на території маєтку онуком Василя Степановича 

генерал -майором Василем Павловичем Поповим було зведе-

но палацовий комплекс, будівлі якого поєднали в собі псевдо-

мавританський та неоготичний архітектурні стилі. Комплекс 

було збудовано за проектом визначного архітектора 

Л.М. Бенуа. Його будівництво тривало 5 років (1889 — 1894 

рр.)”. Зараз вчені проводять розкопки на території и знахо-

дять старовинні ходи, стіни і кладки, які були раніше завале-

ні вибухами. Замок дуже красивий, і я обов'язково приїду сю-

ди ще раз, щоб побувати всередині.  

Коли ми поверталися назад, вирішили заїхати на Панське 

озеро. Це рукотворний басейн, температура води якого не 

змінюється протягом усього року і становить 13-16 градусів 

вище нуля. Його вода славиться цілющими властивостями і 

омолоджуючим впливом на людину.  Озеро вимощено каме-

нем. Перша закладка була проведена тут ще в середні віка. 

Укладення другого шару вже у 18 столітті. Третій шар вже су-

часний. Озеро підживлюють 

не менше 25 підземних джерел. 

Природа навколо озера дуже 

красива. Є довга доріжка по 

якій можна відправитися на 

прогулянку заповідним лісом.  

Не треба їхати далеко, цікаве 

поруч з нами! 
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Бідна Віка ділиться  

думками щодо  

 “Макулатурингу 2021” ! 

Пропонуємо Вашій увазі коротке інтерв'ю з однією із активних учасниць акції 

«Макулатуринг 2021»  від 5-б класу—Вікторією Бідною. 

1. Скільки макулатури вдалося тобі зібрати ?  

 Коли вдома зважували та рахували на швидкоруч, то виявилось—97 кілограмів. 

2. Хто і як допомагав тобі ? 

 Макулатуру допомагали збирати батьки, у тому числі на роботі. 

 3. Як ти вважаєшь, для чого треба збирати макулатуру ?  

 Макулатуру важливо збирати для екології, оскільки перероблюючи паперові відходи ми 

зменшуємо кількість непотрібного сміття, його перероблюють на новий папір та картон. 

4. Що відчуваєшь, дізнавшись про 2 місце у школі з макулатурингу нашого класу ? 

4. Трішки засмутилась))) Ми прагнули до першого. Але й друге теж дуже добре, пиша-

юсь цим. 

Наші 

добрі 

справи 

День вишиванки 2021 

Уже 15 років в Україні та скрізь у світі, де живуть українці, відзна-

чають День вишиванки. Уперше ідея присвятити один травневий 

день традиційному українському одягу виникла 2006 року у студе-

нтському середовищі Чернівців і швидко поширилася країною.  

Відтоді, щороку, українці та усі, кому подобається вишиванка, одя-

гають цей одяг і носять удома, в офісах, на вулицях.   Учні 5-б кла-

су теж підтримали цю гарну традицію та у четвер прийшли у ви-

шиванках... Не усі, але багато хто має у гардеробі цей традиційний 

одяг українців. 


