Орео

Випуск №3
Листопад 2017

Запорізький навчально-виховний комплекс №19

7-аф клас

Філія №3

Випуск №3 Листопад 2017

Перемагай зі смаком!
Республіці «Мрія» виповнилося
15 років!!!!
З 2002 року в ЗНВК № 19 існує дитяча організація
«Республіка Мрія». Наш клас увійшов до цієї республіки в 2012
році, коли ми були учнями другого класу. І назву нашого міста
«Нове покоління» дописали до списку міст республіки «Мрія»!
У п’ятому класі, коли було об’єднано два класи 5-А та 5-Б, назву
нашого міста було змінено на «Скріпка.аб». У шостому класі ми
посіли 1 місце на порталі шкільної преси ЗНВК № 19. А у цьому
році, переступивши поріг школи як учні 7-А класу, ми забажали змін, чи то відчуваючи
себе вже дорослими, чи то закортілося зробити більш солодким життя класу, в результаті, нова назва нашого міста «Орео». Адже ми оригінальні, респектабельні, 15
років тому за ініціативою вчителя хімії
Єлькіна Андрія В’ячеславовича була
створена в ЗНВК № 19 республіка
«Мрія», в якій творчо працюють учні
нашої школи. Вітаємо зі святом та бажаємо натхнення в роботі, більше цікавинок, процвітання та перемог!!!
Ми пишаємося Запорізьким навчально-виховним комплексом № 19, який
очолює мудрий директор Ганна Олександрівна!!!
Поліна Переверза

Талановиті учні “Республіки Мрія”
У всій республіці «Мрія» є багато розумних і талановитих людей. Наша філія теж пишається досягненнями своїх учнів. Адже пройшов шкільний етап олімпіад з математики, української мови
та літератури, біології, історії, хімії, географії. У багатьох учнів нашого
класу були гарні результати. Як на мене, то найскладнішою була олімпіада з хімії. Але наша однокласниця Катерина Уткіна виконала досконало усі завдання та перемогла у шкільному турі. Не зупиняючись на цьому, вона продовжила старанно готуватися до районної олімпіади з хімії.
Ми вболівали за Катю та бажали їй успіхів. Адже вона 4 години поралася над виконанням завдання районної олімпіади. І в результаті, Катюша, учениця республіки «Мрія», посіла 5 місце з 10. Ми її щиро вітаємо
та бажаємо перемог !!!
Лубченко Вікторія
Листопад – найдивовижніший місяць року! Листя змінюється на
різноманітні кольори, які зачаровують нас своєю казковістю! Повітря
зранку починає бринчати, немов кришталь. Птахи співають не так дзвінко.. Саме ця атмосфера і надихнула мого однокласника Михайла Іващенка, який стояв на перерві біля вікна та насолоджувався красою цього місяця, написати вірш «Листок»
Листок
Летит листок, никем не сорван,
Он молчалив, в незнанье он!
Пытается возвыситься он в небо,
Но падает, летит он вниз!
И не дает ему судьба подняться вверх,
И запарить он рвется ввысь, рвется в
небо!
Но вдруг упал листок, коснулся он земли..
Ветра подули, грусть ушла.
Мы все сильны, мы все должны стараться!
Мы все сильны, мы все равны!
Антон Востріков

Листопад – найгарніший місяць осені! Жовте,
червоне, помаранчеве листя - ось кольори, які
роблять природу восени найгарнішою. Але листопад - це не тільки підготовка дерев чи тварин до зимового сну, а й боротьба зими та осені! Наприклад, 22 листопада в Запоріжжі була
снігова завірюха! Увечері вже було все вкрито
білою пухнастою сніговою ковдрою, а на ранок – і сліду не лишилося від снігу! Це був перший сніг!!! Спостерігаючи за цією красою всім
класом, Катерина Михайлівна, наш рідний класний керівник, порадила нам загадати бажання
і вірити в те, що воно обов’язково здійсниться!!
Ми так і зробили, тепер чекаємо чарівної казки
цієї зими! А деяким ще й закортілося доторкнутися до першого снігу, мабуть, щоб неодмінно збулося бажання!! Загадайте і ви наступної зими, адже головне – вірити!!!
Катерина Уткіна
За три місяці осені листопад виявився найпродуктивнішим. Ми брали активну участь у конкурсах
«Бобер», «Кенгуру» та олімпіадах. А також у обласних конкурсах «Будинок моєї мрії» та «Мої космічні фантазії». До дня української писемності у школі відбулася казкова толока. Брали участь у конкурсі знавців
української мови ім. Петра Яцика та писали твір до Шевченкових днів. Побували на екскурсії у музеї
«Фаетон», а також вчителювали у найулюбленіший День Дублера. І найцікавіше - наш клас разом із Катериною Михайлівною на уроці української мови знімала телекомпанія «Зет»!
Поліна Переверза

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні
24 листопада на класній годині Катерина Михайлівна говорила про
таку жахливу подію в Україні 20-ого століття.
Це – голодомор. Головною причиною голодомору 1932-1933 рр.
була цілеспрямована злочинна політика більшовицького керівництва. Адже сам Сталін визнав, що загальний урожай зерна в 1932р.
перевищував урожай 1931р. Інакше кажучи, харчів не бракувало.
Голод, що поширювався протягом 1932р., набув найстрашнішої
сили на початку 1933р. За підрахунками дослідників, в Україні щодня помирало від голоду 25 тис. людей, щогодини – 1 тис., щохвилини – 17 осіб. Середня
тривалість життя українців у 1933р. у чоловіків
становила 7.3 місяці, а в
жінок – 10.9 місяців. У
нас була хвилина мовчання, ми вшанували

пам’ять загиблих.

День дублера!!!
У нашій школі щороку проходить День дублера. І лише в цей день учні стають вчителями!! І цей
рік не став винятком. 29 листопада колектив вчителів поповнився новими обличчями! Новоспечені
вчителі виявилися дуже вимогливими! У нашому класі Арсеній Бугайов і Даніїл Куліш проводили урок
історії. А дівчата Карина Коваль і Катерина Уткіна вчили нас біології. Отже, як зізналися однокласники,
було дуже цікаво, але складно!
А також учениці 8-А класу Яна Ілова та Дарина Ланкіна проводили в нашому класі географію та
образотворче мистецтво. Отримали задоволення від уроку як учні, так і вчителі. Деякі учні нашого класу теж вчителювали в інших класах. Наприклад, Поліна Переверза та Рената Коба проводили урок образотворчого мистецтва у 5-А класі. І цей урок пролетів на відмінно!
Свято вдалося!!! Учні зрозуміли як складно бути вчителями, а вчителі згадали свої шкільні роки,
сидячи як учні за партою!!!

День музеїв!!!
28 листопада наш клас , разом із 6-А, поїхали на екскурсію до музею «Фаетон». Нас
супроводжували класний керівник та вчитель музики Раїса Дмитріївна. Переступивши поріг
музею, ми побачили дуже багато ретро-автомобілів. Екскурсовод розповідав детально про
кожну з них. У нас була можливість у деяких автівок відкрити двері та заглянути усередину,
помацати руля. Звісно, ми робили багато селфі біля автівок та у багажниках, мабуть, щоб виграти конкурс «Креативне фото нашого класу»! Також ми побачили там виставку іграшок, серед яких були керамічні ляльки, машинки. Кожен з нас згадав там своє дитинство!! І наостанок була можливість напам'ять про «Фаетон» придбати магнітики, машинки, чашки..
Ми відвідували вже цей музей, коли були учнями 5 класу, але цього разу звертали увагу вже на зовсім інші дрібниці та припадали до вподоби нам зовсім інші моделі автівок. І неабиякий фактор – це компанія, адже будь-яка подорож разом з класним керівником – це море позитиву!!!
Карина Коваль

Фоторепортаж “Цікавинки листопада”

У наступному номері:
День збройних сил України
Святий Миколай іде
Новорічні свята розпочалися
16 днів проти насильства

