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1 вересня учні 6-б класу  вперше при-

йшли до  школи після літнього відпо-

чинку. "День знань" для дітей розпо-

чався традиційним тематичним уро-

ком. У 2021-2022 навчальному  році 

він був присвячений 30 річниці неза-

лежності України. Класний керівник 

допомагала учням дізнаватися про ви-

датні досягнення українців у науці та 

спорті, культурі та споконвічному 

прагненню до волі та збереження влас-

ної держави. Діти дивувалися успіхам 

різноманітних стартапів з України, під-

бирали якості українців до першої літе-

ри назви кожної області, переглядали 

відео з найгарнішими природними та архітектурними 

пам'ятками нашої країни. Протягом уроку кожен бажаю-

чий записав привітання на великій листівці до дня наро-

дження України.  

 На другому уроці відбулася організаційна класна 

година. Похвальні листи за підсумками навчання у 5 кла-

сі було урочисто надано Єфіменко Варварі, Іванченко 

Олександру та Бідній Вікторії. Також було нагороджено 

переможців конкурсу на краще фото з літнього відпочинку: Іванченка Олександра, Ляхович 

Марину та Голду Олексія. Батькам учнів, які допомогли підготувати клас до навчального року, 

передано через учнів подяки. Від класного керівника діти 

дізналися про предмети та вчителів, особливості кабінет-

ної системи та необхідність і далі дотримуватись санітар-

них правил в умовах адаптивного карантину. Для учнів 6-

б класу було проведено традиційне анкетування, вирішені 

організаційні питання. За підсумками таємного голосуван-

ня було оновлено  актив класу на новий рік. Мером міста 

стала Юхно Ярослава, її заступницею обрали Бідну Вікто-

рію, старостою  6-б класу буде працювати Гончар Марк. 
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1.Як тобі вдалося стати відмінником у 4 класі? 

Я став відмінником тому, що я був старанним та ретельно ви-

конував усі завдання. 

2.Чи задоволений ти своїми результатами у 5 класі? 

Я вважаю, що я міг би досягнути більшого, якби додав більше 

зусиль. 

3. Які предмети тобі даються легко, а які важко? 

Я не можу виділити особливо важкі або легкі предмети. Все 

залежить від конкретного завдання чи теми, а також моєї ува-

жності. 

4. Чому окремі завдання  складні для тебе? 

Чесно кажучи, іноді я не дуже уважно слухаю пояснення, тому 

пропускаю  щось важливе. 

5. На що ти витрачаєш вільний час? 

Я люблю грати у комп'ютерні ігри та проводити час із друзя-

ми. 

6.Чи любиш ти подорожувати? 

Люблю, але, нажаль, в мене рідко з'являється така можливість. 

7.У тебе є справжні друзі? Чому саме вони стали твоїми дру-

зями? 

Так, є такі люди, яких я можу назвати справжніми друзями. З 

моменту знайомства у нас виявлялося багато спільних інте-

ресів та поглядів. 

8.Ти вважаєш себе гарним  другом? 

Іноді моя поведінка залишає бажати кращого, але я думаю, що 

я хороший друг. 

9.Яка в тебе улюблена книга? Чому саме вона ? 

Я люблю серію книжок про Код да Вінчі, тому що там багато 

цікавих героїв, несподіваних мандрівок та пригод. 

10.Який фільм тобі найбільше сподобався? 

Можливо, це буде звучати дивно, але найбільше враження на 

мене справили перші два фільми з серії про Термінатора. Во-

ни відрізняються не тільки крутим екшеном та харизматичним 

головним героєм, але й ставлять важливе питання про свободу 

вибору власної долі. 

11. Які жанр фільму тобі подобається більше? 

Екшн (wink) 

12. В яку гру можеш грати довго та чому ? 

Roblox. Тому що на цій платформі можливо грати онлайн вод-

ночас у багатьох різних іграх. Я можу завести друзів по всьо-

му світу та обирати сюжет за власним смаком. 

13.Маєшь якісь захоплення поза школою? 

В мене не так багато вільного часу. 

14. Щоб ти хотів змінити в школі? 

Я би хотів здобути більше вільного часу (wink) 

15. Чи можна використовувати телефон в навчанні ? 

Телефон може бути корисним у навчанні, але також він дуже 

відволікає, якщо на ньому встановлені якійсь ігри. 

16. Хто в родині найбільше підтримує тебе у навчанні ? 

Мати та бабуся. 

Дякуємо за відпо-

віді ! 

Шальнев Олександр 

Автор Ляхович Марина 
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Фотоконкурс 

«Наше шалене літо !» 

Фотозвіт 

номера 

Переможці у конкурсі на краще фото з літнього відпочинку : 

Голда Олексій, Іванченко Олександр, Ляхович Марина  ! 

Пропонуємо переглянути карщі фото, які були надані на конкурс. 
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Новий учень 

Юрчак Михайло 

Знайомтеся ! 

Новенький ! 

 

 
1. Привіт, з якої школи ти прийшов до нашого класу ? 

З Біленьківської ЗОШ Запорізької області. 

 

2.Чи займаєшся ти поза школою, наприклад спортом ? 

Зараз ні, але планую іти на бокс у найближчий час. 

3. Чи є в тебе домашні улюбленці ? 

Так, в мене є хом'як та черепаха. 

 

4. Який шкільний предмет тобі подобається ? 

Фізкультура та інформатика. 

 

5. Чи є в тебе улюблена книга чи манга ? Фільм ? 

Так, мені дуже подобається фільм «Сам вдома». 

 

6. Чи маєшь ти якесь хоббі ? 

Я люблю займатися спортом та монтувати відео. 

 

7. Чи подобається тобі наш клас ? 

Так 

 

8. Яку музику ти слухаєш ? 

Мені подобається різноманітна музика, під настрій. 

 

9. Хто з батьків допомагає тобі у навчанні ? 

Мені допомагає тато. 

 

10. Чи любиш ти подорожувати? 

Так. 

 

11. Що цікавого з тобою відбулося цього літа ? 

Першого разу поїхав до Бердянська та стріляв там зі зброї. 

 

12. Чи вже запам'ятав ти когось з однокласників,  

чому саме їх ? 

Запам'ятав усіх, а найбільш Марка Гончара, 

тому що він розповідав та показував мені все у школі. 

 

Дякуємо за відповіді ! 

Автори Єфіменко Варвара та Іванченко Олександр 
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 Читайте в номері за  

жовтень 2021 року 

День вчителя 

Память про Бабин Яр з нами 

День 14 жовтня в історії 

Покровський ярмарок 
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Бідна Вікторія 

Фотокор 

Ластівка Ве-

роніка 

 

 

Аніме фестиваль  

у Запоріжжі  

 

Вже другий раз у цьому році у мене з'явилась можливість відвідати аніме фестиваль. Вперше 

я потрапила туди у липні цього року і ось знов у вересні. Така подія - це гарна можливість зу-

стрітися з однодумцями, любителями аніме та к-поп музики. Кожного разу я вдягаю новий 

косплей. Багато хто з відвідувачів приходять туди саме в костюмах. Перед початком концерт-

ної програми у відвідувачів є можливість придбати смаколики та різні речі на аніме ярмарку. 

Також на фестивалі є можливість бажаючим прийняти участь у різних конкурсах та послуха-

ти улюблені пісні. Загалом аніме фестиваль- це гарна можливість весело провести час та 

знайти нових друзів. Автор  Бідна Вікторія 

У мене була інша мета відвідування фестивалю. Запроше-

ною зіркою став корейський співак song wonsub송원섭 , 

який відомий каверами та власними піснями. Він має влас-

ний канал з 531 тис. підписників, переважно з країн пост-

радянського простору. Його кавери на пісні Віктора Цоя, 

групи Океан Ельзи, КАЗКА та інші неймовірно популярні. 

Зараз Ван Соб подорожує по містах України та бере участь в концертах. Під 

час свого виступу  Ван Соб спілкувався з публікою, а після влаштував підпи-

сував плакати своїм шанувальникам. Автор Старова Ірина 

      Історичний проект  

                        “Первісна людина” 

 

Ділимося 

враженнями 

https://www.youtube.com/c/songwonsub%EC%86%A1%EC%9B%90%EC%84%AD

