
 

Ф А К Т И  П О Д І Ї -  Т В Е Р Д И Й    К Р И С Т А Л  

О Б ' Є К Т И В Н І С Т Ь  І  П Р А В Д А  Н А Ш  

А Р С Е Н А Л   

Зміст: 

 1 жовтня— День Вчителя 

 14 жовтня - День 

Українського Козацтва.  

 14 жовтня - Ми маємо 5 

важливих Свят  

 «Республіка Мрія» 

святкує День Народження  

 Участь у програмі 

«Рецепти смачного 

тексту» 

 

В Запорізькому НВК 19 

учні вітали вчителів з 

професійним святом 

 

1 жовтня в Запорізькому НВК 

19 відбулося справжнє свято. 

Учні вітали своїх вчителів з 

Днем Працівників Освіти. 

Саме так в Україні офіційно 

зветься День Вчителя. 

Ідея святкувати День вчителя 

задля вшанування працівників 

освіти з'явилася в багатьох 

країнах у XIX століття — 

переважно заходи 

присвячувалися видатним 

місцевим педагогам або 

визначним історичним подіям 

галузі. 

За один вечір школа ЗНВК 

19  уквітла візуалізацією 

вдячності нашим любим 

Вчителям. Учні дуже норовили 

здивувати, тому після 

закінчення восьмого уроку 

лишилися прикрашати школу 

до святкування. 

Цогорічний День Працівників 

Освіти відзначений 

креативними та 

несподіванними привітаннями. 

 

Як це було дивіться у 

нашому маленькому 

відеозвіті. 

https://youtu.be/jKtO4e7eHxc 

Автор відео: Єгор Гірін 

Автор статті: Орест Нікулін  

 

Вчителю за доброту й 

терпіння, 

За всі знання і за уміння 

Ми дякуєм! В осінній 

теплий день 

Бажаєм радощів, натхнень! 

 

За вашу працю непросту 

За вчительську любов святу 

Ми вам бажаєм сил, 

здоров’я, 

Учнівської пошани і 

любові! 

 

Хай Бог дає портфелі 

грошей, 

Хай будуть учні всі хороші, 

Нехай освіта стане 

перспективною, 

А не лише важливою й 

потрібною! 

 

 



14 жовтня - День 

Українського 

Козацтва. 

9А заздалегіть 

підготувався до 

святкування цієї 

дати. 

Будучі в гостях у 

Запорізького кінного 

театру, учні 9А 

взяли інтерв'ю у 

сучасних майстрів-

козаків та записали 

привітання для 

нашої кращої школи. 

Також 9А 

змайстрували 

козацький стяг, щоб 

найглибше поринути 

в атмосферу саме 

того свята, смак 

якого Свобода,  

Козацтва 

відзначається в 

Україні згідно з 

Указом 

Президента 

України від 

07.08.1999 № 

966/99 в день 

свята  Покрови 

Пресвятої 

Богородиці 14 

жовтня. 

Ніхто не зможе 

заперечити 

історичне 

значення й заслуги 

козацтва в 

утвердженні 

української 

державності та 

його вагомий 

внесок у сучасний 

процес 

державотворення. 

такого способу 

життя українського 

етносу, який  

 допоміг йому 

вижити в умовах не 

тільки відсутності 

власної держави, 

але й за часів 

тотального 

знищення всього 

національного, 

самобутнього. Тому 

вітаємо усіх 

українців, всіх, хто 

хоч раз завітав до 

нашого міста, всіх, 

хто хоча б чув про 

нашу Хортицю, 

всіх, хто хоч трохи 

відчуває себе 

козаком!  

Вітання з днем 

Українського 

козацтва: https://

www.youtube.com/

watch?

v=rz1HWLujh90 

Оберегом кожної 

нації є її культура та 

духовні цінності, 

що передалися нам 

від пращурів. Як 

відомо, це свято 

найшло своє 

продовження і в 

часи Запорізької 

Січі. Наші козаки 

вважали  

Пресвяту 

Богородицю своєю 

заступницею. 

Звертаючись до неї, 

вони казали: 

"Покрий нас чесним 

своїм Покровом та 

захисти нас від 

усякого зла!" Тож 

вітаю всіх козаків із 

цим радісним 

святом і бажаю 

міцного здоров'я, 

щастя, здоров'я, 

наснаги у 

відродженні 

найкращих 

національних 

традицій, плідної 

праці на благо 

народу, задля слави 

нашої рідної 

України! 

 

 

 

 

Вітаємо, ЗНВК 19! 

З Днем 

Українського 

Козацтва, Козаки! 

Організували 

інтерв'ю: Олександр 

Захаренко, Орест 

Нікулін 

Автор відео: Орест 

Нікулін 

9А заздалегіть підготувався до святкування Дня Українського Козацтва 

Честь та Єднання . 

Адже, 

Козацтво - це 

центр, перехрестя і 

зміст переважної 

більшості 

соціальних 

процесів, 

національної й 

територіальної 

консолідації 

України. 

Тим паче, кому ще 

так пасує 

святкувати День 

Козацтва, як не 

нам, Запоріжцям, 

справжнім 

нащадкам козаків? 

Козацькому Роду 

нема переводу! 

Трохи історії: 



Щіро вітаємо  з 

Днем захисників і 

захисниць України! 

Дякуємо за Захист 

Нашої Країни! 

Дякуємо за Честь 

тим людям, які 

відстоювали Нашу 

Землю! 

Дякуємо за Пам'ять 

тим, кого немає 

через війну! 

Дякуємо за Повагу 

тим, хто й 

понині у зоні 

бойових дій! 

Дякуємо за 

Патріотизм! 

Дякуємо за 

Гідність! 

Дякуємо за 

Наші Серця!

Українці 

вперше 

відзначали 

свято Дня 

захисника 

України 14 

жовтня під 

таким гаслом 

Покрову. 

— «Сила 

нескорених» 

Вибір дати 

мотивував Голова 

Українського 

інституту 

національної пам'яті 

Володимир 

В'ятрович  - в день 

історичної традиції 

вшанування 

українського війська 

на Покрову.  

Тож, 

Свято встановлене 14 

жовтня 2014 р. указом 

Президента України 

Петра Порошенка з 

метою вшанування 

мужності та героїзму 

захисників 

незалежності й 

територіальної 

цілісності України, 

військових традицій і  

звитяг Українського 
народу, сприяння 
подальшому 
зміцненню 
патріотичного духу 

в суспільстві та на 
підтримку 
ініціативи 
громадськості.  
Добра справа, адже 
багато жінок 
нарівні з 
чоловіками беруть 
участь у захисті  

суверенітету й 

територіальної 

цілісності України. 

Наші батьки також 

стали частиною цієї 

історії. 

Воїн Давиденко 

Дмитро 

Андрійович  - 

батько учениці 9А 

класу Давиденко 

Поліни 

Воїн Грінь 

Віктор  Васильович 

- батько учениці 9А 

класу Грінь 

Віолетти 

Воїн Захаренко 

Олександр 

Володимирович - 

батько учня 9А 

класу Захаренко 

Олександра 

Дякуємо за Честь, 

за Гідність, за 

Захист! 

Автор: Орест 

Нікулін 

Відео-

привітання:https://

www.youtube.com/

watch?

v=D2bS_sImPjE 

Учні 9А класу вітають з Днем Захисників і Захисниць України  



.листівка ОУН, 
випущена в 1947 
році 

14 жовтня 
Запоріжжя святкує 
визволення від 
німецько- 
фашистських 
загарбників. 
Під час Другої 
Світової  війни два 
роки Запорізька 
область була 
окупована 
фашистськими 
військами. 
Запоріжжя займало 
значне місце у 
планах німецького 
командування. Для 
оборони Запоріжжя 
німці створили 
Запорізький 
плацдарм, що став 
частиною системи 

німецьких 
оборонних споруд 
«Східний вал», який 
керівництво 
нацистської 
Німеччини 
оголосило 
неприступною 

на зимівлю по своїх 

теплих хуторах, 

залишаючи на Січі 

тільки заставу з 

небагатьох воїнів. 

Військовий 

символізм свята 

взяли собі на 

озброєння і бійці 

армії УНР в 1917-

1920 роках. 

А в 1940-х 

Покрову 

стали 

вважати 

своєю бійці 

Української 

повстанської армії. 

"14 жовтня 1942 

року в лісах Полісся 

з окремих збройних 

груп повстала 

Українська 

Повстанська Армія" 

- стверджує 

пропагандистська .  

Як добре, що наша 

школа переймається 

датами 

патріотичного та 

історичного 

значення та 

прищеплює цю 

любов учням. 

Подивіться лишень 

на цей тиждень. До 

дня 14 жовтня - 

Покрова, День 

Захисників та 

Захисниць України, 

День Українського 

Козацтва, День УПА, 

День визволення 

Запоріжжя від 

німецько-

фашистських 

загарбників. 

 5 найважливих дат і 

все встигли. 

 Що саме 

популізували цого 

дня наші вчителі: 

За християнськими 

легендами, Покрову 

почали святкувати в 

Візантії в X ст. в 

пам'ять про чудесне 

визволення 

Константинополя від 

завойовників. 

За однією з легенд 

Цармісто оточили 

чужинці і жителі 

міста зібралися на 

нічну службу, щоб 

молитися про своє 

спасіння. Їх молитва 

була почута. Під 

склепінням храму  

У 

боях за визволення 

Запоріжжя взяли 

участь війська 12-ї 

армії генерал-майора 

О. Данилова, 8-ї 

гвардійської армії В. 

Чуйкова  і 3-ї 

гвардійської армії Д. 

Лелюшенка, 23-й 

танковий і 1-й 

гвардійський 

механізований 

корпуси, повітряне 

прикриття 

штурмуючих військ 

здійснювала 17-а 

повітряна армія під 

командуванням 

В.Судця. 

Перша спроба 

прорвати німецьку 

оборону на 

Запорізькому 

плацдармі була 

здійснена вже 1-2 

жовтня 1943 року. 

Однак цього разу 

німецьким військам 

вдалося утримати 

свої позиції. Наступ 

на Запоріжжя  

 з'явилася 

Богородиця, щоб 

захистити 

городян під своїм 

покровом. Цей 

знак жителі 

Візантійської 

столиці 

трактували 

однозначно: місто 

буде врятоване. 

Незабаром дійсно 

прибули воїни-

захисники і 

прогнали 

чужаків. 

За часів 

Запорізької Січі 

свято отримало 

назву Козацька 

Покрова. Для 

запорожців 

Богородиця була 

заступницею і 

покровителькою, 

а Покрова 

символізувала 

своєрідний 

небесний щит, 

захист від ворогів 

- як свого часу 

для жителів 

Константинополя

. 

Історики пишуть, 

що для 

запорожців цей 

день був 

найбільшим 

святом. На 

Покрову 

вибирали нового 

отамана. А ще в 

9-А звітує про 14 жовтня - Ми маємо 5 важливих свят  



 окремих напрямках 
зіткнення і обстріли 
тривають. 
На підтримку 
ініціативи 
громадськості та з 
метою вшанування 
мужності та 
героїзму захисників 
незалежності й 
територіальної 
цілісності України, 
військових традицій 
і звитяг 
Українського 
народу, сприяння 
подальшому 
зміцненню 
патріотичного духу 
в суспільстві указом 

Президента України 
14 жовтня 2014 р. 
встановлене Свято, 
яке з цьго року має 
повну назву "День 
Захисників і 
Захисниць України!"  

14 жовтня дійсно 
героїчна дата, тому 
цей день найвдалий 
для згадування всіх 
Героїчних Подій 
Нашої Землі. 1 

4 жовтня - 
найвдалий день та 
вшанування Наших 
Героїв та виховання 
патріотизму у 
наступних поколінь. 

Учні 9А 
щиросердечно 
відзначили цей день.  

 і оборони України 

від 13 квітня 2014 

року "Про 

невідкладні заходи 

щодо подолання 

терористичної 

загрози і 

збереження 

територіальної 

цілісності України" 

». 12 травня були 

незаконно 

проголошені ДНР і 

ЛНР. У червні 

українські сили 

розгорнули наступ 

по всьому фронту і 

до початку серпня, 

вчетверо 

скоротивши 

територію, яка 

контролювалася 

повстанцями з 

початку бойових 

дій, практично 

взяли Донецьк і 

Луганськ в кільце 

оточення. 

Але в середині 

серпня в ході 

розпочатого 

 перевагами 

російськіх військ в 

оточенні ( «котлах») 

опинилися кілька 

тисяч українських 

військових. На 

початку вересня 

було укладено угоду 

про перемир'я, після 

чого інтенсивність 

бойових дій 

знизилася, проте на  

 

відновився 10 жовтня 

і не припинявся до 

повного визволення 

лівобережної частини 

міста 14 жовтня 1943 

року.  

Не чекали, не 

готувалися, але на 

нашу землю знов 

прийшла біда. 

7 квітня 2014 року в 

зв'язку із 

захопленнями 

адміністративних 

будівель в Харкові, 

Донецьку і Луганську 

було оголошено про 

створення 

антикризового штабу і 

про те, що «проти тих, 

хто взяв в руки зброю, 

будуть проводитися 

антитерористичні 

заходи». 14 квітня на 

сайті президента 

України було 

опубліковано текст 

указу № 405/2014 про 

початок 

антитерористичної 

операції: «Ввести в 

дію рішення Ради 

національної безпеки  

 Напередодні 

виявили ініціативу 

прикрасити школу. 

Завзято  взялись за 

створення вітальних 

відеолистівок. 

 З цікавістю слухали 

презентації 

Давіденко Тетяни 

Павлівни та взяли 

участь в історичній 

вікторині.Також, 

дівчата привітали 

своїх хлопців-

козаків, майбутніх 

захисників України, 

наслідувачів 

героїзму наших 

предків та батьків. 

 

9А проголошує: 

Вітаємо! 

Пам'ятаємо! 

Пишаємося! 

Відео:https://

www.youtube.com/

watch?v=a8Yi435ipPI 

 

 



самоврядування як 

таку собі нову 

універсальну форму 

активності 

учнів?

Учнівське 

самоврядування – це 

спосіб організації 

життя шкільного 

колективу. 

Вчителі 

вважають, що 

саме воно 

сприяє 

вдосконаленню 

Дитячо-юнацька 
екологічна 
громадська 

організація 
«Республіка Мрія» 
сьогодні святкує 
День Народження 
http://
school19.zp.ua/
istoriya-respubliky-
mriyi/  

Що потрібно знати 
про «Республіку 
Мрія»? - це 
ідеальна картина 
світу, яка воліє 
розвитку людини 
нової ери. Воліє 
розвитку людини, 
яку всі будуть 
називати ім’ям – 
Громадянин Мрії. 

В нашій школі всі з 
2го по 9й класи 

входять до складу  

«Республіка Мрія». 

Класи ми називаємо 

містами. У кожному 

місті є свої органи 

самоврядування – 

мерії (активи класу). 

Органом 

самоврядування всієї 

Республіки є 

президентська рада. 

Президент 

обирається кожні два 

роки.Йому 

допомагає шкільний 

парламент, який 

збирається для 

обговорення 

актуальних для учнів 

проблем. 

Отаке у нас 

учнівське 

самоврядування. Що 

«Республіка Мрія» святкує День Народження  

учнівське 

самоврядування є 

прикладом творчої 

самореалізації 

особистості. 

Що потрібно знати 

про дії та прикладну 

справу «Республіки 

Мрія»? 

Проект «Республіка 

Мрія» допомагає 

учням зрозуміти свої 

права та обов’язки. 

Формує почуття 

керівника спочатку у 

класі, а потім у 

школі, місті, 

державі.Вчителі 

націлені на 

виявлення та 

підтримку лідерів 

молодіжного руху та 

розвиток творчих рис 

характеру. 

Проект сприяє 

формуванню навичок 

самоврядування, 

соціальної активності 

й соціальної 

відповідальності в 

процесі практичної 

громадської 

діяльності учнівської 

молоді. Привертає 

увагу широких кіл 

громадськості до 

проблем молоді у 

вільний від навчання 

час. Популярізує 

формування 

здорового способу 

життя та 

розширення 

кругозору.Практику

є формування норм 

культури поведінки 

і спілкування, 

розвиток вміння 

вести дискусію, 

висловлювати свою 

думку. 

Сприяє об’єднанню 

старшокласників 

для добрих, 

корисних, цікавих 

справ.Що потрібно 

знати про найвищу 

мету проекта 

«Республіка Мрія» 

у ЗНВК19? 

Вихований на 

демократичних 

цінностях 

громадянин Мрії 

зможе в 

майбутньому 

ефективно 

вирішувати 

глобальні проблеми 

суспільства і 

планети Земля.  

З Днем 

Народження, 

«Республіка Мрія»!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами 
участі в конкурсі 
"ГайдА на кухню" 
9А отримали 
запрошення до 
участі у 
міжрегіональній 
навчальній онлайн 
програмі з 
написання 
сучасного 
текстового контенту 
на кулінарну 
тематику "Рецепти 
смачного тексту". 

Програма "Рецепти 
смачного тексту" 
складається з 4х 
онлайн-зустрічей по 
1,5 години кожна. 

До початку 
тренінгів було 
надано підготувати: 
1. Назву команди на 
кулінарну тематику. 

2. Обрати лідера/

лідерку команди. 

3. Підготвувати 

презентацію 

команди 

тривалістю до 1 

хв., представлення 

усне під час 

знайомства на 

тренінгу.  

Звісно, 9А 

приймає участь у 

такій великій події. 

І назвали ми себе 

"Попкорн з сиром". 

Склад команди: 

редколегія 

шкільної газети 

"Кристал", а саме: 

Нікулін Орест 

Карпенко Марія 

 

9А приймає участь у міжрегіональній навчальній онлайн програмі з 
написання контенту на кулінарну тематику "Рецепти смаччного тексту" 

Калашник Валерія 

Давиденко Поліна 

Малигіна Вікторія 

Єременко Анна 

Наша команда 

"Попкорн з сиром" 

тому, що сучасність, 

актуальність, 

креативність саме 

про нас. Ми не 

звична страва? Саме 

так!!! Але легкі на 

підйом як попкорн! 

Вибухні "родзинки" 

як попкорн! Нас 

може і мало, але ми 

впевненно займаємо 

багато місця у світі, 

як попкорн! І 

смакуємо кожному 

як попкорн з сиром! 

Сьогодні пройшов 

перший урок. Скажу 

чесно, хвилювався 

дуже, не звик 

публічно виступати.  

 

 

Тим паче, захід на 

всеукраїнському 

рівні. Але сто 

відсотків - варто 

того! Класні 

вчителі-

координатори, 

цікаво вели 

конференцію. 

Сподобався 

перший урок, легко 

та доступно 

надавали матеріал, 

зрозумілі завдання, 

вчителі 

підтримували під 

час виконання. 

 

То як Вам наша 

презентація 

команди на 

всеукраїнському 

рівні? 



«Червона» зона в  

Запоріжжі. 

При 

запровадженні ―червоного

‖ рівня епідемічної 

небезпеки зберігаються всі 

попередні обмеження, а 

також забороняється: 

-робота закладів 

громадського харчування, 

окрім адресної доставки та 

замовлень навинос, 

-робота ТРЦ та інших 

розважальних закладів, 

кінотеатрів, театрів тощо, 

-робота закладів освіти, 

окрім дитячих садків і 

початкових класів шкіл, 

робота непродовольчих 

ринків і магазинів, 

спортзалів, басейнів і 

фітнес-центрів, 

проведення масових 

заходів, окрім офіційних 

спортивних заходів і 

матчів командних ігрових 

видів спорту без глядачів, 

робота закладів культури, 

окрім історико-культурних 

заповідників, проведення 

кіно- та відеозйомки. 

Детальніше дивіться на 

сайті:https://covid19.gov.ua/

karantynni-zakhody 

Редколегія «Кристал» 

Давиденко Тетяна Павлівна 

Калашник Валерія 

Нікулін Орест 

Карпенко Марія 

Давиденко Поліна 

 

 

 

Гороскоп на листопад 2021 
Овен. Листопад для Овнів 
відзначиться високим рівнем 
особистої активності та 
ентузіазму.  
Телець. У листопаді Тельцям 
найкраще проводити вільний час 
у звичній домашній атмосфері. 
Близнюки. У листопаді 
Близнюки будуть вимагати від 
навколишніх підвищеної уваги до 
себе. 

Рак. У листопаді багато Раків 
відчують сильне бажання 
проводити більше часу в затишній 
домашній атмосфері. 

Лев. У листопаді Левам 
необхідно приборкати свій 
характер, інакше емоції 
захлиснуть і штовхнуть на 
скоєння вчинків. 

Діва. У листопаді Діви можуть 
відчути, що навколишні не 
настільки уважні до них або 
взагалі їх не помічають. 

Терези. Терези в листопаді 
рішуче налаштовані на зміни. 
Можна затіяти ремонт або 
перестановку. 
Скорпіон. Скорпіонам в 
листопаді варто більше часу 
присвячувати собі та втіленню 
своїх планів. 
Стрілець. У листопаді у 
Стрільців буде спокуса робити все 
по-своєму, а це може не 
сподобатися навколишнім людям. 
Козеріг. У листопаді Козеріг, знак 
не надто довірливий, може 
покластися на допомогу і думку 
партнерів. 
Водолій. Листопад для Водоліїв 
стане цілком продуктивним 
місяцем. Перестаньте нервувати. 
Риби. Листопад пройде для 
представників знака Риби 
непогано, але вам захочеться 
сперечатися з усіма – і вдома і на 
роботі, що, безсумнівно, є 
помилкою 

           Веселі Гуморезки 

Не встиг 

Став Микола на порозі: 

- Я ішов од бабці 

і посередині рову 

посковзнувсь на кладці… 

- Як? У рів та в нових штанях? - 

До Миколи мати. 

- Мамцю, сталось все так швидко 

- 

Я й не встиг їх зняти.  

                            *** 

Мирон як Мирон 

- Як там, Савичу, мій внучок? - 

запитав дідусь. – 

Чи побачу його вченим? 

Чи діждусь? 

- Та нічого, - каже вчитель, - 

Мирон як Мирон. 

Щойно в мене відпросився 

на Ваш похорон.  

                          *** 

Хто винен? 

В Андрійка м´ячик голубий – 

Прудкий він і стрибучий! 

Та раптом шкоди наробив – 

Андрійко в шибку влучив! 

«Ні, шибки я не розбивав, - 

Андрійко гірко плаче, 

- Я просто в м´ячика тут грав, 

А в шибку влучив… м´ячик…»  

                         *** 

Найсильніший. 

Запитали раз у Васі: 

— Найсильніший хто у класі? 

— Певно, я, бо позавчора 

Говорили всі на зборах, 

Що вже третій рік підряд 

Сам тягну весь клас назад… 

Інформація з сайту:http://

www.megaznaika.com.ua/lyrics/

najsylnishyj-myhajlo-hyzhko/ 

Розважальна сторінка 


