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22 грудня відбулася новорічна розважальна 

програм для учнів 6-б класу. Учні розділи-

лися на три команди на чолі з капітанами 

та обрали собі веселі назви. Ведучими свята 

стали Синянський Ярослав та Ляхович Ма-

рина. Конкурси дозволили проявити усі та-

ланти, які ретельно приховувались від од-

нокласників протягом 1 семестру. Діти спі-

вали новорічні пісні та малювали ялинку, 

показували  театральні імпровізації та тан-

цювали, грали у веселі конкурси. Наприкі-

нці заходу поздоровити з Новим роком шес-

тикласників прийшли справжні Дід Мороз 

(Сашко Шальнев) та Снігуронька (Олексій 

Голда). Після свята учні із задоволенням 

сфотографувались на 1 поверсі біля шкіль-

ної ялинки. Переможених не було, усі учас-

ники свята отримали солодкі подарунки та 

залишились задоволеними. 
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У січні відбулася персональна виставка 

малюнків Семенової Маргарити. Також 

вона стала зіркою нашої газети. Пропону-

ємо невеличке інтерв'ю. 

1.Ходила ли ты на какие-то дополнитель-

ные занятия по рисованию ? 

Нет не ходила. 

2.Сколько времени у тебя уходят на рису-

нки ? 

Смотря какой рисунок…В среднем от 30 

мин. 

3.Какой стиль рисунков тебе нравится больше всего ? 

В стиле графики, не люблю разрисовывать рисунки. 

4.У тебя есть рисунки связанные с тобой ?  

Нет. 

5.Часто ли ты рисуєш ? 

В последнее время редко. 

6. Какой у тебя самый красивый рисунок ? 

Любимый рисунок это, наверное, пейзаж, который я рисовала на холсте. 

На нём изображен восход и силует дерева. 

7.Какая тема рисунков для тебя более сложная, а какая лёгкая ? 

Более сложная- это животные  а лёгкие темы это портреты и пейзажи. 

8.Ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы стать ху-

дожницей ? 

Наверное задумувалась раньше, но сейчас не хочу. 

9.У тебя много рисунков ? 

У меня их много, но чаще я их рисую в скетч буке или в 

альбоме... 

10.Ты украшаешь комнату своими рисунками ? 

Да, у меня вся стена в моих плакатах. 

11.У тебя заказывали рисунки ?  

Нет. 

12.Сколько лет ты уже рисуешь? 

Сколько лет я рисую сказать точно не могу, но я рисую с детства. 

13.Нравится тебе учиться ? 

50 на 50. 

13.Какой твой любимый предмет в школе ?  

Нету;-; 

14.Хотела бы ты стать отличницей ? 

Думаю  что все хотели бы :) 

15.Что тебе больше всего нравится в классе ? 

Даже не знаю... Просто привыкла и он стал, как родной. 

16.Хотела бы ты ходить в столовую всем классом, как в начальной шко-

ле?  

Нет. 

17.Что ты думаешь о однокласниках ? 

Есть нормальне, а есть те, которым нужно побеситься... 

18.Есть ли у тебя домашнее животное ? 

Да у меня  есть кот. 

19.Как его зовут ? 

Кокос, но чаще называем Кося, Кокося. 

20. И какой у него характер ? 

Он сумасшедший, бывает сидит рядом и просто так может укусить за 

руку.. А так его можно потискать, любит чтобы ему спину чухали. 

21.Часто ли он тебя кусает ? 

И не часто и не редко. 

22.Сколько лет твоему животному? 

Годик. 

23.Сколько всего у тебя было домашних животных ? 

Если рыбок не считать, то хорёк и  кот. 

24.Было ли у тебя новогоднее настроение ? 

В ноябре было, а в декабре пропало. 

25.Весело тебе было праздновать Новый год ? 

Да. 

26.Какое блюдо тебе понравилось больше всего ? 

Картоха и оливье. 

27.Готовила ли ты что-то на новогодний стол ? 

Что-то я, а что-то мама. 

28.Как много у вас было салютов ? 

Римские свечи  и бенгальские огни. 

29. Нравится ли тебе зима? 

50 на 50. 

30. Весело ли гулять зимой ? 

Смотря когда, если со снігом, то  главное не грохнуться, а если грохнул-

ся, то смеха много, а когда слякоть, то не очень гулять. 

31.Как часто ты гуляешь на улице ? 

2 раза в неделю точно. 

32.Кем бы ты хотела стать когда вырастешь ? 

Не знаю. 

33. Кто твои лучшие друзья? 

Из класса Полина, Саша. Я с ними чаще 

общаюсь чем с другими. 

34.Мечтаешь ли ты о совместном доме с 

лучшими друзьями? 

Не знаю… 

 

Спасибо за ответы ! 

Семенова Маргарита 

Автор Ляхович Марина 

 

Зірка номера 
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Персональна виставка 

Семенової  Маргарити 

Наші 

таланти 

 

У цьому році традиційні персональні виставки талано-

витих художників 6-б класу розпочато Семеновою Мар-

гаритою. Виставка її малюнків та картин відкрилась 24 

січня 2022 року та пропрацює до 4 лютого.  

Вона дозволить усій школі побачити роботи нашої тала-

новитої однокласниці. Оформити виставку допомогла 

педагог-організатор Кокоріна Олена Миколаївна.  

Ми поцікавились, чому Маргарита обрала для хоббі са-

ме малювання ? Далі пряма мова. “Я люблю рисовать 

потому что у меня это получается и мне нравиться это 

делать. Я не люблю раскрашивать рисунки, поэтому ча-

ще они у меня нарисованы только грифелем. Но когда я 

рисую пейзажи или что-то другое, что требует раскрас-

ки, то я их рисую акрилом, акварелью, гуашь и другое. 

Рисую я по выходным и иногда в блокноте после уро-

ков». 
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Участь учнів 6-б класу  

в святкуванні Дня Соборності 

Фотозвіт 

номера 

 

 

 

Автори фото  Голда Оліксій та  Ластівка Вероніка, використано фото Єлькіна А.В. 
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Вшановуємо пам'ять  

борців за Україну 

Урок 

історичної 

пам'яті 

31 січня в онлайн режимі відбулася виховна година для учнів 6-б класу. Учні змагалися за звання найро-

зумнішого, відповідаючи на 11 запитань. Запитання були підібрані до фактів, які стосувалися дня Собор-

ності України (22 січня) та дня пам'яті героїв Крут (29 січня). За підсумками змагання 11 балів набрали 

учениці 6-б класу Семенова Маргарита та Горб Анастасія. Вони отримають приз—мотивуючі наліпки 

українською мовою. Спробуйте і ви відповісти на окремі питання. 

 

1. Кому належить фраза: «Україна для українців і 

доки хоч один ворог чужинець лишиться на 

нашій території, ми не маємо права покласти 

оружжя. І пам’ятаймо, що слава і побіда - це 

доля борців за народну справу.Вперед! Бо нам 

ні на кого надіятись і нічого озиратись назад !»  

2. Чи правда, що Центральна Рада відправила під 

Крути на вірну смерть 300 14-17-річних юнаків

-добровольців Студентського Куреня ?  

3. Скільки людей взяли участь в створенні ланцю-

га єднання  1990 року за офіційними даними? 

4. Чи збереглися відео про  події Злуки  до нашого 

часу ? 

5. За що закликали боротися учасники бою під 

Крутами ? 

6. Чи дожив до незалежності хоч один з учасників 

бою під Крутами ? 

7. Чому в радянські часи не відзначалися події 

Злуки УНР та ЗУНР ? 

Закликаємо усіх небайдужих залучитися до акції ! 

АТБ-Маркет разом із Всеукраїнським благодійним 

фондом “АТБ” та благодійним фондом "Таблеточки" 

долучилися до допомоги онкохворим дітям, яким осо-

бливо зараз не вистачає ліків.  
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Безпечний Інтернет 

Валентинів день 

Памяті Небесної сотні 

Масляна прийшла ! 

Головний  редактор:  

Старова І.В. 

Журналісти :        

Іванченко Олександр 

Єфіменко Варрвара 

Ляхович Марина 

Долганов Єгор 

Фотокор  

Ластівка Вероніка 

 

 

 

 

 

 

2 місце в шкільному Макулатурингу  

та 1 місце в конкурсі  

новорічних газет ! 

            

Наші  

перемоги! 

Напередодні Нового року учні 6-б класу Долганов Єгор, Калошина Анна та Горб Анас-

тасія взяли участь у записі новорічного привітання. Технічну допомогу учням  надав 

Єлькін Андрій В'ячеславович. Після розміщення в ютюбі ми набрали 34 вподобайки  

та 178 переглядів! Ролик можна подивитись за посиланням https://

youtu.be/151TrMJ5ogY. Не забуваймо про вподобайку для наших учасників ! 

Вітаємо учнів та батьків, які разом зібрали 223 кг. макула-

тури!  Ми зайняли 2 місце по школі, поступившись тільки 

8-а класу !  У цьому році участь у акції взяли: Патриніка 

Максим, Горб Анастасія, Єфіменко Варвара,  Риндя Єв-

ген,  Цинка Євген,  Долганов Єгор, Іванченко Олександр, 

Швець Орина, Ластівка Вероніка, Синянський Ярослав. 

Дякуємо батькам   та учням ! 

Відео новорічне привітання Медіа проекти 

Новорічна газета 6-б класу була створена спільними зусил-

лями учнів, які відповідали на питання, шукали рецепти, 

малювали тигра та робили багато іншого. Результатом ста-

ло 1 місце у своїй віковій групі та загалом по школі за кі-

лькістю балів. Вітаємо усіх учнів  з перемогою ! 


