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 В Україні про Чорнобиль 

молодь знає зі шкільних підру-

чників та з розповідей очевид-

ців трагедії. Традиційно про 

Чорнобильську катастрофу в 

школах згадують напередодні 

чергової річниці вибуху на ЧА-

ЕС. Нагадаємо, що 26 квіт-

ня  2021 року виповнилося 35 

років з моменту аварії 

на Чорнобильській АЕС, яка 

вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і 

потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.  Оскільки у квітні у 

школі відбувається традиційний еко-

логічний марафон  «Планета Земля – 

територія Мрії»,  ми  спробувати діз-

натись, а  що саме діти вже знають 

про Чорнобильську катастрофу.  

 До уроку історичної пам'яті пя-

тикласники отримали завдання: 

знайти будь яку інформацію щодо 

аварії на ЧАЕС у 1986 році. А на са-

мому уроці 21.04.2021р. діти отриму-

вали очікувані та несподівані запи-

тання від класного керівника, а потім порівнювали свої відповіді із реальністю. Стало 

зрозумілим, що більшість учнів знає про обставини, які призвели до аварії та наслідки 

вибуху на ЧАЕС. Також вони вважають героями усіх лікві-

даторів аварії, особливо пожежних, шахтарів та доброволь-

ців з усіх куточків СРСР. Здивування п'ятикласників ви-

кликала інформація про те, що навіть після Чорнобиля у 

світі відбуваються аварії, пов'язані із атомною енергети-

кою, як у Японії 2011 року на Фукусімі.  Активно відповіда-

ли на питання Берднік Іван, Ткачук Назар, Єфименко Вар-

вара, Калошина Анна, Патриника Максим, Шальнев Оле-

ксандр та інші учні. Під час уроку кожен створив власну 

тематичну  “хмаринку слів” та отримав можливість перег-

лянути навчальний мультфільм про ці події, люб'язно на-

даний вчителем  основ здоров'я  Болковою З.В. 
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Наш девіз: “На хвилях життя 24 на 7 !” 

Автор Старова Ірина 
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“Старо-Бердянське лісництво”  

(проект «Чудеса природи Запорізького краю»  

до 100-річчя перейменування м. Олександрівська  

в м. Запоріжжя ) 

 

Екомара-

фон 

� Старо-Бердянське лісництво було закладено менонітським землевласником і гро-

мадським діячем Йоганом Корнісом, за дорученням міністра державного майна Росій-

ської імперії графа Кисельова. У 1845 році для лісової плантації була виділена ділянка 

на 108 десятин на лівому березі річки Молочна дорога, від м. Мелітополя до с. Орло-

во. Вже 4 квітня 1846 року було закладене перше дерево, яке зз часом перетворилося у 

невеликий гай, площею близько 2 га.     До Кримської війни 1853-1856 років  плантації 

щорічно зростали  на 3-6 гектарів лісонасаджень, але під час війни посадка саджанців 

припинилася і після цього вже не була систематичною. Лісовий масив отримав назву 

Бердянської зразкової лісової плантації, так як знаходився в межах Бердянського пові-

ту (тоді межа між Бердянським та Мелітопольським повітами проходила вздовж Мо-

лочної річки). У 1859 р. Плантація була перетворена в Бердянське навчально-степове 

лісництво. В 1867 році лісництво було нагороджено бронзовою медаллю на всесвітній 

виставці в Парижі.   З 1879 року лісництвом керував видатний лісовод П. М. Сивицкий. 

За час його керівництва, площа лісопосадок збільшилася в два рази.       

 28 жовтня 1974 року Старо-Бердянське лісництво отримало статус заказника зага-

льнодержавного значення (постанова Ради Міністрів УРСР № 500).  Сьогодні в лісниц-

тві росте більше 165 деревних та кустарних порід. Переважно це дуб, в’яз, ясень, біла 

акація, кримська сосна, але зустрічаються і такі екзотичні породи, як софора японська, 

залізне дерево, маклюра помаранчева, бундук, айлант, гледичія, шипшина китайська, 

амурський бархат. В лісництві мешкає більше 40 видів звірів, в тому числі косуля, біл-

ка, куниця, борсук, кабан, заєць, лисиця. Є 50 видів птахів, в тому числі вухата сова, 

омелюх, снігур, жовтоголовий корольок.  Сьогодні в лісництві проходять екологічні ак-

ції, проводяться лісові школи для юних екологів. 

У підготовці матеріалу взяли участь учні:  

Риндя Євген, Покрепова Інесса, Сторчак Ілля, 

 Нікольніков Іван та Шальнев Олександр. 

http://melitopol-forest.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/27390_800x600_1.jpg
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В апрельском номе-

ре газеты звездой 

стал ученик 5-б кла-

сса Синянский Яро-

слав.  

Он ответил на воп-

росы журналистки 

газети “24,7” Варва-

ры Ефименко. 

 

1. Как бы ты описал 

себя в трех словах? 

Ленивый, добрый, 

общительный. 

 

2. Если бы ты мог путешествовать во времени, с кем бы ты 

встретился и что сделал бы? 

Я бы встретился с Богданом Хмельницким и вступил бы в 

войско к козакам. 

 

3. Какое событие в жизни было самым эмоциональным для 

тебя? 

Когда родители разъехались по разным странам (я уехал с 

мамой) 

 

4. К чему ты больше прислушиваешься? К голосу разума 

или сердца? 

Разума. 

 

5. Опиши свои идеальные выходные. 

Погулять, пообщаться с друзьями. Съездить куда-то. 

 

6. Какие качества ты ценишь 

в друзьях? 

Верность, интересность, 

доброта. 

 

7. Назови любимый фильм, 

книгу, игру, музыку? 

“Водитель”,� книги нет, Pubg�

mobile,�Issam�Alnajjar. 

 

8. Думаешь ли ты сейчас, как 

проведеш летние каникулы?

Нет . 

 

9. Что тебе нравится, а что не 

очень в дистанционном обучении?� 

Появляется больше свободного времени. Но  большинство 

уроков становится не понятно. 

 

10. Какой должна быть современная школа? 

Кабинеты должны быть с чистыми партами и�без жвачек. 

Со стульями тоже самое. Ничего не должно быть 

сломано. Стадион должен быть огорожен и с новыми 

интересными тренажёрами. 

 

11. С каким известным человеком (знаменитостью) ты хо-

тел бы познакомиться лично? 

Симпл, Джонни Деп, Джонни Flakjk. 

 

12. Посоветуй одноклассникам, как лучше учиться. 

В любом случае рано или поздно придётся ходить к 

репититорам. 

 

13. Твои любимые и нелюбиме предметы в 5 классе. 

Нелюбимые: математика, русский, зарубежная литература, 

укр мова. Любимые: физкультура, история.  

 

14. Назови 5 самих близких для тебя людей. 

Мама, папа, друг Олег, бабушка, крёстный 

Спасибо за ответы ! 

Синянський 

Ярослав 

Автор Єфіменко Варвара 

 

Звезда 

номера 
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Наші домашні 

        улюбленці 

Фоторепор-

таж 

Веня– франц. бульдог Маша—метіс 

Рікко-лабрадор 

Слівка-сфінкс 

Рубіна-дон. сфінкс  

Макс—дворянка 

Том-нібелун 

Лев– турецька ангора 

Кєша-хвилястий папуга 

Полкан-дворянин Юнік-пацюк 

Тіма-дачний кіт 

Капучін-фр.бульдог 

Рижик-дворянин 

Дагі-нім.овчарка 

Кокос- мао 

Маша-лі хуа 
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Томік та Зефір 

Панді-шотл.прям. 
Бонні-лабрадор 

Лео- лабрадор 

Амур– дворянин 

Ріцу- дворянин 
Жора-шотл.блакитна. 

Бем– хаскі 

Анфіса 

Кокс-шотл.прям. Дана-такса 

Алан дворянин 

Мілка-дворянка 
АланАлан 

Люцифер-дворянин 

Фіона-шотл. прям. 

Вася-дворянка 

Лучано-кенар 
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Риндя Євген та Кулинич Єгор 

про захоплення 

Наші 

захоплення 

Автор Ляхович Марина 

Как  давно ты занимаешься  и 

где? 

-Я�занимаюсь�музыкой�уже�2�

года. 

Что нравится, а что не очень в 

музыкальной школе? 

-Мне�нравится�всё�в�музыка-

льной школе. 

Как ты все успеваешь? 

-Стараюсь�найти�время�для�

учёбы, музыки и отдыха. 

В будущем планируешь свя-

зать свою жизнь с тем, чем 

сейчас занимаешься? 

-Спорный�вопрос,�пока�ещё�

не решил. 

Какие предметы тебе даются 

легче, а какие сложно? 

-Мне�сложно�с�украинским�

языком, легко и интересно 

мне это: информатика и история. 

Назови своих 5 самых близких людей 

-Мама,�папа,�сестра�– это мои самые близкие люди, а так у меня бо-

льше пяти. 

Какой фильм произвел на тебя сильное впечатление? 

-”Мир Юрского периода “и “Гарри Поттер.” 

Где, кроме Запорожья, ты хочешь побывать? 

-На�Луне 

Какая твоя любимая игра? 

-У�меня�нет�какой-то�опреде-

лённой игры, я люблю сам при-

думывать игры или играть с  

друзьями. 

Какую современную музыку ты 

любишь? 

-�Не�выбрал. 

Что ты выберешь: ходить в 

школу или учиться дистанци-

онно? 

Ходить в школу и учится дис-

танционно. 

Что бы ты посоветовал учени-

кам своего класса? 

Не знаю 

1. Тобі подобається займатися 

плаванням? 

– Так подобається.  

2. Скільки ти вже займаєшся 

плаванням?  

– Пів року.  

3. Коли ти ходиш на плавання?  

– По вівторках та четвергах.  

4. В тебе є там друзі?  

–Так, є. 

5. Ходить хтось с тобою на пла-

вання?  

– Так.  

6. Ти був у театрі?  

-�Так,�неодноразово. 

7. Ти там виступав?  

-��Так,�виступав. 

8. Скільки в тебе було виступів?  

–П'ятнадцять. 

9. Які ти грав ролі?  

– Серьожа у виставі «Анна Каре-

нина»,�хлопчик у номері на Пок-

ровському ярмарку, помічник 

Кобзаря (концерт присвячений 

дню незалежності України).  

10. Про тебе колись хтось писав?  

-�Ні. 

11. Ти показував виступи своїм 

друзям, однокласникам? -  

-Ні. 

12. Як ти потрапив до театру?  

– У театрі працює мама і вона 

мене запропонувала роль.  

13. Чому ти пішов на плавання? 

– Тому що я хочу бути здоровим. 

14. Ти ходиш на змагання з пла-

вання? – 

-�Ще�ні. 

15. В тебе були якість нагороди по плаванню?   

– Поки що ні. 

16. Чи були в тебе нагороди з театру?  

 - Ні. 

17. Тобі подобалось бути у театрі?  

– Так, дуже. 

18. Хотів би ти якогось більшого рівня в театрі?  

-�Так. 

19. В тебе були конкуренти в теат-

рі?  

-�Ні. 

20. Як ти вважає, чи тобі треба щось 

довчити у плаванні?  

– Звісно, я тільки почав свій шлях . 

21. Є в тебе суперники в плаванні?  

– Звісно є. 

22. Ти ходиш на плавання просто 

так чи з якоюсь метою?  

–Дуже хочеться бути першим.  
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Максим подорожує  

Україною ! 

Прекрасна 

та  

незалежна ! 

 

Нова рубріка «Прекрасна та незалежна!», яку ми розпочинаємо саме у 

квітневому номері, буде присвячена нашім подорожам Україною. Відкриває ру-

брику розповідь Максима Патриники про його подорож маршрутом козацького 

війська Богдана Хмельницького під час Національно-визвольної війни середи-

ни 17 століття. 

«Мені запам'яталися найбільше кілька місць. Місце битви під Пилявцями, 

де була захоплена велика військова здобич. У Берестечку ми зайшли в музей, 

там була історія Берестецької битви де козаки програли. Якби козаки виграли, 

то Україні було б уже приблизно 370 років. А ще ми там знайшли карту Хмель-

ницького, там було багато зброї з поля битви і речей козаків. У Тараканівський 

форт ми не потрапили, тому що пожежники витягали машини з бруду, була роз-

мита дорога”. 

автор Патриника Максим 
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 Читайте у номері за  

травень 2021 року 

Свято Великодня  в родинах 5-б класу 

День Перемоги День памяті 

Традиційні рубрики 

Наша редколегія 

Головний редактор:  

Старова І.В. 

Журналісти: 

Іванченко Олек-

сандр 

Єфіменко Варвара 

Ляхович Марина 

Фотокор Ластівка Ве-

роніка 

 

2 місце по школі 

у “Макулатурингу 2021” 

В рамках екологічного марафону «Планета Земля – територія 

Мрії»�у квітні відбулася шкільна акція «Макулатуринг 2021».  

Від 5-б класу в акції взяли участь учні: Нікольніков Іван, 

Шальнев Олександр,  Ткачук Назар, Цинка Євгеній,  Іванчен-

ко Олександр,  Сторчак Ілля, Синянський Ярослав, Горб Ана-

стасія, Риндя Євгеній, Долганов Єгор.  

Результати по школі наступні: 1 місце – 7-А (231 кг).  

ІІ місце – 5-Б (221 кг), ІІІ місце - 1-Б (131 кг). Разом усіма 

учасниками по школі зібрано 1103 кг макулатури. .  

Величезна подяка дітям та батькам 5-б класу , які знайшли 

можливість взяти участь в екологічній акції!!! 

Наші 

добрі 

справи 

 


