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А загалом ми залиши-

лись все тим  же друж-

ним класом. Тому  і цей 

рік проходить у нас ці-

каво. Саме цими ціка-

винками, які  відбулися 

з нами протягом пер-

шого семестру, ми і 

хочемо поділитися з 

читачами.  

 Нам дуже спо-

добався наш новий сві-

тлий  і великий кабінет, 

в якому зручно влашто-

вувати свято, адже на-

шому чисельному коле-

ктиву  потрібно багато 

місця. Ми не тільки 

дружні, а й дуже рухли-

ві, тому  великий кабі-

нет і дає нам можли-

вість весело проводити 

час. 

  Марія Сахнова. 

 

  

  

 От ми і п’яти-

класники. На перший 

погляд, мало що змі-

нилося в нашому жит-

ті. Так само навчання 

розпочинається о 8.30, 

так само урок  триває 

45 хвилин. Але все ж 

таки і змін чимало. Ми 

не тільки змінили ка-

бінет навчання та кла-

сного керівника. Те-

пер у нас багато вчи-

телів, які викладають 

різні предмети. Саме 

це дає нам можливість    

“маневрувати” шко-

лою, адже кожен урок 

проходить в іншому 

кабінеті. І це прекрас-

но! Це дає нам можли-

вість робити своєрідну  

зарядку, так що гіпо-

динамія нам не загро-

жує. 

  

  

 

 Звісно, головне завдання  учнів—

вчитися. Але не менш важливо 

знати правила безпеки жит-

тєдіяльності. Тому на першому ж 

уроці ми опрацювали і правила 

дорожнього руху. Адже кожен з 

учнів  самостійно добирається до 

школи і додому, тому знати пра-

вила пішоходів повинен знати ко-

жен. Нагадаємо деякі з них. 

 1. Йти до школи треба найкорот-

шим шляхом, по вулицях з най-

меншим рухом транспорту. 

 2. Ходити треба тільки по тротуа-

рах, дотримуючись правої сторо-

ни. 

3. По дорогах чи вулицях, де не-

має тротуарів, треба йти з лівої 

сторони, назустріч транспорту. 

 4. Слід бути обережними біля 

під’їздів дворів, звідки неочі-

кувано може виїхати автомо-

біль. 

 5.   Переходити вулицю на пе-

рехрестях по пішохідних дорі-

жках або в місцях, де є вказів-

ники » Перехід». 

 6. При переході слід впевнити-

ся в безпеці: подивитися споча-

тку наліво, дійшовши до сере-

дини дороги,- подивіться на-

право. 

 7. Не перебігати дорогу перед 

близько рухомим транспортом.  

 8. Автомобілі, автобуси, тро-

лейбуси, які стоять, треба об-

ходити ззаду, а трамваї – спе-

реду. 

                   Руфіна Філатова 
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 Для всіх українців 14жо-

втня—велике свято. Адже це і 

День козацтва, День визволен-

ня України у час Другої світо-

вої війни, і День захисників 

Вітчизни.  

 А наші хлопчики—це 

майбутні захисники нашої 

Батьківщини. Саме тому дів-

чатка влаштували їм справжнє 

свято.  

 Хлопці поділилися на 2 

команди — “Джур” і 

“Козачат”. 

 Для визначення резуль-

татів змагань, було вибране  

журі. 

 Спочатку  перевіряли  

уважність хлопців. Для цього 

треба було подивитись презен-

тацію, запам’ятати основні мо-

менти, а потім відповідати на 

запитання вікторини. Адже за-

хисники Вітчизни повинні бути 

не тільки сильними, а й уваж-

ними, спостережливими, уміти 

швидко знаходити вихід з будь-

якої ситуації. 

 Потім хлопці змагалися 

у швидкості, силі і художній 

майстерності. Для цього треба 

було намалювати козака. 

Звісно, це завдання  виконува-

лося в обмеженому часі.  

 Як і кожне змагання, 

наше    закінчилося  

підведенням підсумків і 

нагородженням переможців. 

Капітани нагороджені 

спеціальними медалями, 

виготовленими нашими 

дівчатками, а всі учасники— 

солодкими подарунками. 

 Соня Сахнова 

 

 

 

 

 

 

Ось таких козаків вдалося створити ко-

мандам. 

 

 

Остання субота листопада в Україні  - тра-

гічна дата, адже в 1932-1933 роках загину-

ли мільйони людей від голоду. Саме тому 

ми, як і всі учні школи, вшанували пам'ять 

загиблих. Кожен п'ятикласник створив не-

забудьку як символ тієї трагедії. 

  Катя Шестакова 
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 Мабуть, немає в світі людини, 

яка залишається байдужою до цього 

свята. Незважаючи на те, що біль-

шість з нас уже давно скептично пос-

міхається, коли батьки, підкладаючи 

подарунки під ялинку, говорять, що 

це подарунки від Діда Мороза. Але 

все ж кожен покладає великі надії на 

те, що в Новому році буде краще, ніж 

цього року. Що нарешті здійсняться 

найзаповітніші мрії. І це прекрасно! 

Мрії штовхають людину на активні 

дії. І саме завдяки діяльності наші 

мрії можуть стати реальністю. 

 І наш клас не виняток. Ми ра-

до святкували наближення Нового 

2022 року. Всі активно брали участь 

у конкурсах, танцювали, змагалися. 

Одним словом, веселилися. 

Хоча ми слов'янський народ,  але зав-

жди з легкістю приймаємо традиції 

інших народів. 2022 рік за східним 

календарем  - рік тигра. Тому одним 

із конкурсів було намалювати символ 

року. Ось що з цього вийшло. 

 Насправді рік тигра розпочи-

нається 1 лютого. Так що пропонує-

мо зустріти його ще раз. 

         Соня Сахнова 
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 Щороку Україна відзначає це свято. 

А  початок воно бере  24 серпня 1991 року, 

коли  здійснено Акт проголошення незалеж-

ності України, який українці схвалили на 

референдумі 1 грудня. Ця подія стала відп-

равною точкою для відліку історії сучасної 

Української державності.  

 Звісно, наша школа (і наш клас) не 

могли залишитися осторонь, тому активно 

розпочали підготовку до цього свята. Руфіна 

Філатова і Катя Шестакова виготовили різ-

нокольорові  “долоньки” , на яких кожен п'я-

тикласник написав слова вдячності нашій  

державі. 

 Маша і Соня Сахнови, Руфіна і Катя 

підключилися до шкільного проекту—

створення карти “Соборна Україна”, з яким 

прекрасно справилися. 

 На виховній годині  ми подивилися 

презентацію про цю знаменну подію, клас-

ний керівник розповіла про значимість  Акту 

Злуки для нашої держави. 

 Звичайно, від кожного з нас зале-

жить, якою буде Україна в майбутньому, то-

му саме ми, поки що учні, маємо докласти 

зусиль для того, щоб стати гідними її грома-

дянами. А для цього слід старанно виконува-

ти головне наше завдання. 

              Різні в світі є країни, 

              Різні люди є на світі, 

              Різні гори, полонини, 

              Різні трави, різні квіти. 

              Є з усіх одна країна, 

              Найрідніша нам усім. 

Шеф-редактор: Харенко Тетяна Іванівна, заступник –  Сахнова Софія, кореспонденти – Сахнова Марія, Паталаха Валерія,   фотокореспондент – Філатова 

Руфіна,  керівники рубрик – Сахнова М, Сахнова С., дизайнери – Філатова Руфіна, коректор – Харенко Т.І.,  Відповідальний за тиражування та розповсю-

дження – Паталаха В., Адреса редакції для читачів: 69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13, ЗГ №19, кабінет№ 46 

     Паталаха Валерія 


