
 

 

 

О р е о          
Запорізький навчально-виховний комплекс №19 

Філія №3                                      Випуск № 2 Жовтень 2017 

              Перемагай зі смаком! 

Ярмарок на філії №3! 

11 жовтня в школі відбувся ярмарок. Відкривали це свято 

Мишко й Настя з нашого класу. Ми заспівали дві пісні, а 

потім почалося найцікавіше. Столи гнулись від 

різноманітних смаколиків, а покупці, не жаліючи грошей, 

насолоджувалися кожний за своїм смаком. А було багато: 

яблука, тістечка, печиво та навіть торгували равликами. У 

нас були найкращі продавці: Арсеній Бугайов і Даніїл Куліш. 

Хто, хто, а вони торгувати знають як! Упевнена, що 

задоволення від свята отримав кожний з присутніх. Загалом 

вся філія зібрала 4589 гривень:  2000 тисячі витратили на 

музичний центр, 1000 гривень віддали бійцю АТО, також 

придбали дві футбольні сітки. Ще лишилось 500 гривень на 

святкування ювілею Республіки «Мрія».  

Анастасія Болотіна 

                                           

 

 

 

 

 

 

Випуск №2 

Жовтень 2017 



День Захисника України 

У 2017 році День захисника України припадає на 

суботу, тож вихідний переноситься на понеділок, 

16 жовтня. Таким чином ми маємо три вихідні 

поспіль. 14 жовтня стало державним святом з 

2015 року.  

17 жовтня  в школі відбувся  святковий концерт 

до Дня 

захисника України. Всі довго готувалися 

до цього свята. Вчили вірші, пісні, танці. 

Наш клас співав 2 пісні, окремо хлопці й 

дівчата. Вшанували пам'ять загиблих 

воїнів хвилиною мовчання. Датою свята 

не випадково обрали 14 жовтня, адже в 

цей день відзначають і День українського 

козацтва, символом якого була 

Богородиця.       

Анастасія Моцак 

Футбольний турнір 

 
У понеділок 2 жовтня відбувся футбольний турнір. Наша перша гра була з 8 класом, всі 

довго і старанно готувалися до матчу. 8 клас завдав нищівного удару 7-му, але ми не 

втрачали бойового духу до кінця матчу. Всі сподівалися на перемогу, але 8 клас 

переборов нас. На жаль, доля наносить ще один удар, ми програємо 6 класу. Ось таким 

невдалим був турнір, але, сподіваємося, що тільки цього року. У нас є час проаналізувати 

та виправити свої помилки. Ми будемо серйозно готуватися до нової гри, і маємо намір в 

наступному році перемогти. Анастасія Моцак 



 

Продуктивні канікули 
Віка Лубченко на канікулах відвідала Яремчу. Була вона там разом зі своєю 

танцювальною групою «Перлина», і результат: 4 гран-прі та  2 місце, виконуючи  

сольні танки «Летіли Хмари» та «Пустотлива Квітарка» 

Катя Уткіна була  на Запорізькому фестивалі «Весна на Хортиці», куди приїздили 

зі всієї України творчі колективи. Зі своєю танцювальною групою «Діксі» 

завоювала Гран-Прі, виконуючи «R-n-r kids» 

Настя Болотіна відвідала Трускавці, і стала учасником фестивалю «Самоцвіти». 

Вона виборола два перших місця, демонструючи театральні номери «Шкідливі 

поради» та «Життя» 

Брагінець Артем брав участь у виставці «Юних техніків». Там вони запускали 

саморобні літаки та давали майстер класи. 

Фоторепортаж із 

Покровського 

благодійному ярмарку 

Філії №3 ЗНВК №19  

 



Нагадуємо, що цьогоріч міський 

Покровський ярмарок відбувся 7 жовтня, 

в ньому брали участь мало не півтисячі 

торговельних підприємств  

 

На Набережній магістралі, де з ранку до 

вечора триватиме ярмарок, розмістили 

близько 200 машин із сільгосппродукцією від 

фермерів із Запорізької області. Вони 

привезли близько 95 тонн зерна, 45 тонн 

овочів, дев'ять тонн олії, 12 тонн борошна, 

п'ять тонн м'яса, три тонни меду тощо. Як 

запевняли підприємці та аграрії, ціни на 

продукцію били нижчими за ринкові. 

У рамках проведення ярмарку також 

працювала низка розважальних та кулінарних 

локацій. Цього року організатори поставили 

новий кулінарний рекорд та виготовили 4 

тисячі порцій голубців. Пригоститися стравою 

змогли усі охочі. 

У неділю, 8 жовтня, на каскаді фонтанів 

"Райдуга" запоріжці відвідали свято "Козацькі 

розваги". У цей день також можна було 

скуштувати найвідомішу козацьку страву - 

куліш. За оригінальним рецептом його було 

виготовлено близько 200 літрів. 

Ярмарок відвідало порядку 120-160 тисяч 

запоріжців і гостей обласного центру.

 


