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О р е о          
Запорізький навчально-виховний комплекс №19 

Філія №3                                      Випуск №5 Січень 2018 

 Перемагай зі смаком! 

Зі Старим Новим роком!!!  

Вітаємо вчителів та друзів зі святом!! 

 

В цей Старий Новий рік 

Побажаємо знову: 

Нехай він щастя принесе, 

Будуть всі здорові! 

Нехай збуваються мрії 

І Ваші бажання, 

Щоб життя з усіх боків 

Ставало красивішим!   

З любов’ю, 7-А клас 
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Творчі канікули 

На зимових канікулах 

Віка Лубченко відвідала   

смт Славське Львівської 

області. Вона взяла участь у 

конкурсі «Різдвяний олімп» 

і зірвала 1 місце за сольні 

номери «Хмари» та 

«Квіткарка». Також разом зі 

своїм колективом Віка 

здобула 1 місце  за номери 

«Нотний переполох» та 

«Веселий DJ». Щирі 

привітання!!! Ми 

пишаємося талановитою 

Вікою!!! А ще вона побула 

на гірськолижному курорті 

«Захар Беркут» і отримала 

справжнє задоволення від 

відпочинку по-карпатськи!! 

Настя Моцак і Денис 

Немчин усі канікули 

провели на сцені у ДК  

ім.Т.Г.Шевченка. Вони 

насолоджували глядачів 

танцювальними номерами 

«Диво» та «Татарський 

таночок». Ми горді за вас, 

справжніх артистів! 

Особисто я побувала 

теж у Львові. Разом зі своєю 

театральною студією при 

театрі молоді була 

учасницею Всеукраїнського 

багатожанрового 

мистецького фестивалю-

конкурсу «Розмаїті 

Самоцвіти».  Отримала 

море задоволення від 

подорожі! Посіла 2 місце 

серед конкурсантів 

середнього віку в номінації 

читці/акторська 

майстерність. А також  3 

місце за виступ у дуеті. І ще 

одне 2 місце отримала за 

композицію «Життя». 

Нескромно, так?! І це лише 

початок. Маю  наміри 

впевнено крокувати 

уперед! Щира подяка 

батькам за підтримку! 

Щиро рада за учнів, 

які знайшли свій талант і 

досягли перемог! 

Спробуйте і ви 

розкрити себе! 

Анастасія Болотіна 
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Відпочинок у Європі 

 

Зимові канікули 

Ніколь Дубовій пощастило 

провести в Європі. Разом з 

родиною вона відвідала 

Німеччину, побувала у 

Празі! Це місто, за 

словами Ніколь, нагадує 

Львів. Такі самі вузенькі й 

чарівні вулички з великою 

кількістю магазинів! Потім 

Ніколь подорожувала 

Францією, 

насолоджувалася 

Парижем! Це неймовірно 

чарівне місто, яке 

захоплює і захоплює 

своєю красою!!! На 

кожному кутку можна 

купити Ейфелеву вежу чи 

будь-який інший сувенір, 

який нагадуватиме про 

цю подорож! Незабутнім 

було сходження на 

символ сучасної Франції – 

справжню Ейфелеву вежу, 

розміщеної на Марсовому 

полі, з якої 

видно весь 

казковий 

Париж!!! «Тепер 

я розумію 

конструктора Густава 

Ейфеля, цього відчуття не 

передати як круто на 300-

метровій вежі» - сказала 

Ніколь. Бажаю всім такої 

подорожі!! 

Анастасія Болотіна
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Крокуємо до Різдвяної зірки!

16 січня в школі 

відбувся конкурс «Різдвяна 

зірка» або  «Крок до зірок». 

Це улюблене свято, де 

кожен може проявити себе, 

і цього року було 

конкурсантів 32 серед учнів 

1–8 класів. А це свідчить 

про те, що кожен розумів 

серйозність 

підготовки. 

З нашого 

класу взяли 

участь 7 учнів, 

які не гаяли часу, 

а пильно 

готувалися до 

виступу. Цього 

разу мені до душі було 

співати. Оцінювали конкурс 

4 судді: Тетяна Михайлівна, 

Наталія Вікторівна, Світлана 

Вікторівна та Раїса 

Дмитрівна. Ми всім класом 

уболівали за своїх 

талановитих однокласників. 

І ось результат: 

танцювальний дует Віки 

Лубченко та Ніколь Дубової 

посів 1 місце! І на цьому 

приємне не закінчується: 

вокальне тріо, в якому я 

випробувала свої голосові 

зв’язки разом із Ренатою 

Кобою та Машею 

Сліпцовою, посіло також 1 
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місце!!!! Настя Болотіна 

виборола 2 місце в 

номінації театральне 

мистецтво! Міша Іващенко 

посів 3 місце в 

інструментальній номінації! 

Ми пишаємося своїм 

класом! Щира подяка 

однокласникам, ми вірили у 

вас! Це був незабутній день, 

мабуть, ще й через 

солодкий сюрприз 

– Чупа-чупс, який 

ми отримали у 

винаго

роду! 

Отже, 

перемагайте зі смаком!!!  

Коваль Карина 
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Пізнавальний квест «Моя Україна» до Дня 
Соборності 
 
29 січня учні 

школи з 5 по 9 

клас брали 

участь у квесті 

«Моя 

Україна». З 

кожного класу 

було по 5 

учасників. За 

наш клас у бій 

пішли Катя 

Уткіна, Ніколь 

Дубова, Віка 

Лубченко та Карина 

Коваль. І я доповнив цю 

п’ятірку найсміливіших і 

найрозумніших!:) 

Кожному класу був 

виданий аркуш зі 

станціями. За 1 зміну ми 

повинні пройти 2 станції. 

Отже, завдання були 

розподілені у квесті на 2 

зміни, значить, 4 станції, 

тобто 4 цікавих перерви! 

Після дзвінка на перерву 

ми рвонули на першу 

станцію, де треба було 

намалювати плакат про 

Україну. Потім ми 

опинилися на іншій 

станції, завданням якої 

було розставити аркуші, 

на яких були надруковані 

свята, за порядком 

календаря. Ми 

впоралися! Продзвенів 

дзвінок, і ми 

побігли в клас. На 

великій перерві 

ми встигли решту 

2 станції пройти, 

відповідаючи на ті 

чи інші питання 

про Україну. Було 

складно, але ми 

старалися! О 13:30 ми 

зібралися в музичній залі 

на танцювальний 

флешмоб, завданням 

якого було повторювати 

за відео. Це було 

драйвово. За 

результатами конкурсу 

наш клас посів 3 місце! 

Солодку перемогу – 

тортик – цього разу 

отримав 9 клас за 1 

місце!! Вітаємо їх! А нас 

нагородили грамотою, і 

це теж добре, адже ми 

цікаво й весело провели 

час! Щира подяка 

однокласникам 

за участь у квесті! 

Завдяки цьому 

конкурсові ми 

дізналися більше 

про свою 

Батьківщину!  

Антон Востріков  
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Cилачі нашого класу !!!! 
 
Наша школа цікава тим, 

що в ній не тільки 

навчання й навчання, а й 

різноманітні конкурси, 

квести, спортивні 

змагання. І мені це 

подобається, а особливо 

армреслінг, який відбувся 

30 січня! Бажана кількість 

учасників від класу – 4 

людини: 2 хлопці, 2 

дівчини. Силачами 

нашого класу виявилися 

Настя Моцак, Денис 

Немчин і Антон Востріков, 

які взяли участь у 

конкурсі! Хочу зазначити, 

що були гідні суперники, 

але наші однокласники 

змагалися на повну! 

Оцінювалися суддею – 

вчителем фізичної 

культури Почерняєвим 

Денисом 

Володимировичем 

окремо 2 категорії: 

дівчата, хлопці. Серед 

дівчат одразу вибилися в 

лідери Настя Моцак, Єва 

Пекульська (6 кл), Сабіна 

Халілова (9 кл). Але 

незабаром Настя Моцак 

стала переможницею! 

Вітаємо тебе з 1 місцем! 

Увага, хлопці, будьте 

обережні, не ображайте, 

все ж таки сила є!  

Серед хлопців ситуація 

була складніша. 

Суперники дуже 

різнилися за вагою! Отже, 

Денис Немчин показав 

непогані результати і 

посів 3 місце! 1 і 2 місця 

посіли восьмикласники! 

Вітаємо хлопців! Щира 

подяка однокласникам за 

участь! До наступних 

перемог!!! 

 

Вікторія Лубченко

 


