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Перемагай зі смаком!
Святий Миколай!!!
Святий Миколай – це добра людина, котра
допомагала людям, які потребували допомоги. І він

приходив до тих, кому необхідно було його заступництво. Його чудес
не злічити. Життя Миколи Чудотворця сповнено любов’ю до
ближнього. Його чудеса відбуваються й сьогодні. Зазвичай слухняні
діти знаходять подарунки під подушкою, а ми знайшли їх у класі!!!
Святий Миколай передав смачні шоколадки Roschen через Ніколетту.
Ми з посмішкою говорили, що цього
року до нас прийшла «Свята Ніколь».
Усі були задоволені подарунками!!
Адже й настрій був чудовий!!! Щира
подяка нашим найкращим батькам
за турботу!!!
Моцак Анастасія

2017

Святкова лінійка
7

грудня

відбулося

святкове

Данило,

Бугайов

нагородження учнів – підсумкова лінійка за 1

Арсеній, Хоміч Дмитро

семестр. Було цікаво та приємно бачити своїх

Гурківський Іван. Ми

однокласників на сцені. За активну участь у

пишаємося своїм класом!!! Новинкою на святі

житті класу і школи, у творчих конкурсах,

був флешмоб. Кожен клас ретельно готував

роботу
редколегії

в

свій танець. Драйвові

та

дівчата нашого класу

самоврядуванні

захопили

були нагороджені

глядачів

грамотами

виступом!

такі

всіх
своїм
Бурхливі

учні нашого класу:

оплески лунали для

Болотіна

Лубченко В., Дубовій

Анастасія,

Н., Коваль К., Уткіної

Лубченко Вікторія,

К.,

Дубова Ніколєтта,

Сліпцовій

Кобі

Ренати,
М.,

Уткіна Катерина, Коваль Карина, Немчин

Вихрівій Д., Гороховській В. Я теж із

Денис, Коба Рената, Переверза Поліна,

задоволенням виконувала цей танок і хочу

Іващенко

Марія,

подякувати дівчатам за старання і єдину

Гороховська Вікторія, Самойличенко Данило.

команду! А також хочу зазначити, що

Особисто я теж відчула цю нотку пошани й

неперевершеним на сцені був виступ 8-А

гордості,

класу. Дівчата разом із хлопцями креативно

Михайло

Сліпцова

отримавши

3

поставили танок! Молодці!! І найголовніше:

грамоти!

А

наш клас отримав грамоту «Кращий у

були

навчанні»!!! Ми дуже зраділи!! Це був

нагороджені

неочікуваний і приємний сюрприз! І це не

наші

все!! Нам вручили ще й смачний додаток до

спортсмени:

цієї грамоти – великий тортик, який видався

Востріков

найсмачнішим!!! Будемо старатися й надалі!

також

Антон,

Куліш

Отже, ми пишаємося своєю школою!!!
Моцак Анастасія

День захисника України
Тебе, мій захисник, вітаю!
І від душі тобі бажаю
Кохання, радості, добра!
І нам – безхмарного життя!!!

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків!
Відважний український воїне,
Нащадок славних козаків!
З нагоди свята Дня захисника України хочемо привітали наших соколів у класі та
побажати їм міцного здоров’я, щастя, мужності, витримки й сили!!! Не забувайте своє
призначення в нашому класі: бути справжніми захисниками наших дівчат!! Ви найкращі та
найвеселіші!!! Вітаємо!
Коваль Карина, Моцак Анастасія

Спортивне змагання «Джура»
6 грудня до Дня захисника у школі
відбулися

змагання

етапу

вправно грав за свій

військово-

8 клас. Знайшовши

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») , щоб

свій м’яч на полі

випробувати хлопців на витривалість, силу,

змагань

вправність, знання історії рідного краю.

повернувшись на свою дистанцію, він збив

Команда з п’яти хлопців створювалася від

сусіда зліва, який теж старанно грав за свій 6

Всеукраїнської

шкільного

сусіда справа, який

дитячо-юнацької

кожного

класу.

Команда

нашого

і

клас. Отже, поки Артем
передав

естафету,

класу була у складі

наступним

Діми

гравцям нашої команди

Чупруна,

двом

Артема

можна було вже не

Шинкаренка, Діми

грати, бо всі команди

Хоміча,

повернулися

Івана

на

свої

Гурківського і Дані

місця. Ми обожнюємо

Куліша,

його добродушні жарти

який

і

очолив команду. Ми всім класом уболівали

на уроках і перервах. Повеселив він нас, як

за нашу команду. Наші соколи старалися…

завжди, добре, але цього разу вже на сцені,

але, нажаль, програли. Знаємо, що головне -

мабуть, він справжній комік. Ми вітаємо з
перемогою 5-А клас, друге місце посів 6-А
клас, третє – 8-А, ну а четверте і веселе – це

участь, але все ж таки було досадно.
Попрацюємо над помилками, зберемося з
силами і ще побачимося! Але наша команда
залишиться незабутньою: хлопці так класно
грали,

піднімали

настрій

собі

та

всім

присутнім у залі. Особисто мені запам’ятався
Артем

Шинкаренко, коли

він проходив

дистанцію, обводячи м’яч навколо фішок. Він
не розрахував силу удару по м’ячу та збив

наше місце, але лише цього разу! До речі,
зазначу ще стосовно 8 класу: один їх учасник
(а вони всі п’ятеро були як на підбір) важив
рівно за три наших учасники!!! 
Коваль Карина

Напередодні свят!!!
Святково прикрашений клас
Середина грудня – і ми вже очікуємо

Переверза,

Вихрєва

свята Нового року! Щоб створити казковий

Даша,

настрій в очікуванні чудес, ми гуртом

Брагінець намалювали

прийнялися

чудовий

прикрашати

Лубченко,

Ніколєтта

клас!

Дубова,

Віка
Карина

Артем

плакат.

Подяка всім, хто також додав своєї творчої

Коваль наряджали
ялинку.

Артем

Брагінець і Діма
Хоміч прикрашали
дошку, усі разом –
стіни,

вікна

та

двері. З новорічних
прикрас виходили
дива:

Даня

Самойличенко,
Діма Хоміч, Віка
Гороховська
створили

ялинки,

Лера Романенко – зірочки, сердечко, Катя
Уткіна – сніжинки, Настя Моцак – оленя…
Рената Коба, Маша Сліпцова, Поліна

нотки в створення святкового настрою!
Адже наш клас посів перше місце за
чудово прикрашений клас!
Коваль Карина

Свято Нового року в класі
Цього року, відчуваючи себе вже
дорослими,

ми

захотіли

самостійно

було. Ведучими були
дві Насті. Суддями були

приготували свято в класі. Отже, Настуся

вже

перевірені

Моцак запропонувала зробити конкурсну

авторитетні свої люди:

програму на основі телепрограми «Хто

Вікуся

Лубченко,
Ніколєтта Дубова, Денис
Немчин.

Свято

відбувалося в актовій залі
школи. Поза конкурсною
програмою
виконала

Ніколєтта
найчарівніший

гімнастичний

танок,

захопивши всіх глядачів!!
Команду дівчат очолила
я-Снігуронька, а команду
хлопців – Дід Мороз. І тут
почалося
зверху?» Цю ідею підтримала творча група

найцікавіше:

вгадати

мелодію,

класу, яку очолила Настуся Болотіна. Учнів

зобразити жестами, скласти слова, дати

класу було поділено на дві команди: дівчат

відповіді на питання, станцювати… Як ми-

і хлопців. За допомогою

дівчата

складного

команда

кастингу

не

стрибали, а
хлопців

було відібрано акторів

перемогла!

на ролі. Я теж вразила

6:7. Діду Морозові було

суддів кастингу, і як

вручено пляшку дитячого

результат

роль

шампанського (лимонад).

Діда

Чи команда хлопців так

зіграв

Антон

шаленіла від конкурсів, чи

як

уже

хотіла підкреслити свою

–

Снігуроньки.
Мороза
Востріков,

Із

що

рахунком

відомий актор у цій

перемогу,

вони

сфері. Труднощі були з

розпили лимонад зразу в

вибором на роль Баби

актовій залі. Ну, а наша

Яги, але коли на сцену

команда

гордо

вийшла Катюша Уткіна та виявила свій

повернулася в клас і разом з усім класом

неабиякий талант, то питань більше не

теж смакувала тортиком за вже святково

накритим столом! Створити свято було

нашим

складно, і ми приклали неабияких зусиль

приємні

батькам
та

солодкі

сюрпризи!!
наступаючим

З
Новим

роком!!!
Коваль Карина

до цього. Нам не все вдалося, і є над чим
ще працювати, але позитив отримав
кожен! І цей день пролетів весело! Щира
подяка акторам і всім учасникам свята,
чарівній Катерині Михайлівні, а також

Вітаємо!!!
Окреме привітання для Артема
Брагінця, який виборов VI місце за
модель

класу

«Ministik»

у

міських

змаганнях з авіамодельного спорту у
рамках міського техномарафону «Від
науково-технічної творчості до високих
технологій»! 19 грудня у Запорізькому
центрі «Грані» Артем був одним із 20
учасників Станції юних техніків. Літак
Артема виконав заліковий політ!! І ми
бачили політ цього літака на власні очі,
коли Артем запустив його у класі! Це було
цікаво!! Творчості й натхнення!!!
Уткіна Катерина

за

ТЦ «Аврора» Smile park
19 грудня через святковий настрій

виманили звідти нас

щодо подарунків від Святого Миколая ми

«мокрих» і з червоним

вирішили

рум’янцем на щоках.

влаштувати

собі

відпочинок

Бо

й

справді
ми

були

не проти щось ум’яти за
щоками. Смакуючи хто якою
стравою,

ми

приємно

спілкувалися за столом! Із
думками, що це був ще один
класний день у компанії з
однокласниками та класним
керівником, ми відправилися
після

навчальних

занять

у

додому! Наступного дня у

школі.

Пропозицію поїхати до Smile park, що

школі

знаходиться в ТЦ «Аврора», підтримало

відпочинку з тими, хто його проґавив!

багато учнів нашого класу. Отже, разом із

Ловіть цікаві моменти життя! Щиро вдячні

нашою

ми

улюбленій Катерині Михайлівні! До речі,

вирушили в путь. Переступивши поріг

тут ми познайомилися з її дітьми: славним

парку, ми й не помітили як весело

Даміром і гарною Нонною, яка нас усю

Катериною

Михайлівною

ми

ділилися

враженнями

від

пролетіло дві години розваг! Лабіринти,
гірки, батути, Ibox, гойдалки, павутина…
Ми стрибали, лазили, грали в хокей… Це
було так драйвово!!! Не хотілося виходити,

дорогу в маршрутці забавляла загадками,
на які ми й справді не знали відповіді!
Довелося пошарудіти мозком! 
Коваль Карина

і тільки слова Катерини Михайлівни «Іду
замовляти щось смачненького в кафе»

«Метелиця»
Зрозумівши,

що

цього

року

не

лід.

Ноги

в

них

дочекатися снігу й особливо не покататися

роз’їжджалися в різні

на гірках, ми вирішили активною групою

боки. Я не знаю точно,

класу разом із нашим рідним класним

скільки по колу вони

керівником відвідати каток «Метелиця».

шкрьобали

попід

Зайшовши до цього
бортиками.

розважального

невдовзі Денис і Даня

центру, ми зразу
відчули

вже могли триматися

зимову

на ногах і гордо це

температуру, хоча
надворі
приблизно

демонстрували.

було

Згодом

10

зимовим настроєм
побігли

і

робили

спроби кататися. Вони

градусів тепла. Із

ми

Але

за

молодці!!

Ми

дружньою

родиною

фотографувалися, бо

ковзанками. Через

хотілося

хвилину ми були вже на льоду, і на нас
хлинула хвиля зимових пригод. Більша

кожен

момент залишити в пам’яті. Через деякий

частина нашої компанії вже дуже добре
каталася. Але 2 учасники досі залишалися
за

бортом,

очікуючи

якогось

дива!

Розкрию секрет, це були Денис Немчин і
Даня Куліш. Спочатку ми їх умовляли, що з
нашого боку борта цікавіше, щоб вони

час

до

нас

прийшла

ідея

зробити

«потяжок» з нашої команди. Це був потяг
під назвою «Орео»! З льоду ми вийшли
втомлені, але дуже щасливі! Іноді треба
збиратися гарною компанією та робити
своє життя яскравіше! Дякуємо Катерині
ризикнули та спробували перший раз у

Михайлівні й усім учасникам потягу за

житті покататися на ковзанах. А потім

приємно проведений ще один день разом!

просто взяли хлопців за руки і витягнули на

Лубченко Вікторія

Шефська робота
Уся школа

з чудовим

настроєм

Дані, Сліпцової Маші,

готувалася до Новорічних свят. Кожен клас

Самойличенка

готував свято у своєму класі. Отже,

Іващенко Міши! Я теж

ретельно відбиралися учні на ролі Діда

узяла участь у святі

Мороза, Снігуроньки, Баби Яги, Лисиці та

дошкільнят

інших

«Чомусики») за темою «Цирк» і зіграла

героїв.

Наш

клас

виявився

Дані,

(група

талановитим, і саме в
нашому

класі

роль

був

дресирувальниці

найбільший попит на

голубів,

ролі.

Лубченко побувала

І

ми

із

задоволенням

а

Віка

в ролі акробатки! Це

дарували

чарівні

було чудово!!! Міша

емоції

малечі,

Іващенко зіграв Кота

виконуючи ту чи іншу

Базилія,

роль

Самойличенко

на

святі.

радістю

З

Даня
–

ми

Буратіно, Катя Уткіна

на

– Лисицю! Це було

канікулах грати ролі!

так казково! Маша

Театральні

здібності

Сліпцова й Коваль

виявилися

в

Карина

приходили

учнів:

й

Уткіної

Лубченко

таких

були

Каті,

наймилішими

Віки,

Снігуроньками,

Коваль Карини, Вострікова Антона, Куліша

Антон Востріков і Куліш Даня – справжніми
Дідами Морозами!!! Щира подяка всім
акторам!!! Ми отримали море позитиву,
допомагаючи іншим! Спробуйте й ви!!!
Нехай

цей

рік

буде

чарівним!!!
Моцак Анастасія

для

кожного

Фоторепортаж «Веселий грудень 2017!»

