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Новогодние пожелания
Поздравляем всех граждан нашей Республики «Мечта»,
педагогов, родителей, всех близких людей и единомышленников
с замечательными новогодними праздниками!
Пусть будет мир и благополучие.
Пусть этот год никого и ничего не забирает! Это – главное в этом году.
Стоит научиться уже в этом году
(точно знаю, что большинство - не умеют)
замечать те мелочи, которые он принесёт:
добрый взгляд случайного прохожего, оранжевый закат на склоне дня,
огромная капля дождя, задержавшаяся на ветке,
утонченная снежинка, опустившаяся на руку,
одуванчик, невероятно каким чудом пробившийся через асфальт
пожелание доброго утра …
Цените и радуйтесь этим драгоценным мелочам всегда!
Ведь счастье состоит из маленьких звеньев, из мелочей.
Сделайте в новом году паузу. Остановитесь. Оглянитесь на пройденный путь.
Заново, как драгоценные жемчужины – из шкатулки, достаньте из памяти
воспоминания о пройденных днях.
Цените каждый прожитый миг!
И знайте, что неудач не бывает.
Если есть результат положительный – он приведет к радости,
результат отрицательный приведет к возрастанию.
Уходящий год пусть оставит только самое лучшее:
любимых близких людей, любовь, верных друзей, удачные дела …
А в новом году прибавьте к этим накоплениям
ощущение чуда и Веру, Надежду, Любовь!

Ксения Гавриленко

День Соборности
В школе
прошло мероприятие,
посвященное
Дню Соборности
Украины.
Тема единения,
единства и мира
тронула всех
без исключения.

ДЕНЬ ПАМ`ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ!
День пам’яті героїв КРУТ нагадав про народну мудрість щодо тих, хто не знає минулого.
Добре кажуть: "Хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього". І це дійсно
так, бо так само, як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на
землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого - як перекотиполе, куди вітер подме,
туди воно й котиться. Куди вітром приб'є - там і залишить своє насіння. Але ж людина не
перекотиполе. Саме тому ми повинні знати історію… Однією з найтрагічніших її сторінок є
бій під Крутами.
Гавриленко Ксенія

Національний молодіжний конкурс творів
епістолярного жанру
«Напиши листа і розкажи світу про мир,
в якому тобі б хотілося жити»
«Конкурс
епістолярн ого
жанру» - таке незвичайне
огол ошення ми почули іще в
грудні. Тоді я подумала, що
писати
письма,
особливо
справжні, а не електронні –
цікаво та, навіть, незвично.
Схоже,
що
подібні
речі
прийшли до нас зі старовини.
Але я завжди полюбляла все
справжнє : книги справжні, а
не електронні, друзів, квіти, почуття …
Тому
справжні
листи
мене
теж
зацікавили…І
я
не
помилилась…
«Всесвіт ній пошт овий
союз,
прагнучи
популяризуват и
пошт овий зв’язок серед
молоді,
оголосив
проведення в 2014 – 2015
рр. 44-го міжнародного
молодіжного
конкурсу
епіст олярного жанру на т ему «Напиши
лист а і розкажи світ у про мир, в якому
т обі
б
хот ілося
жит и».
Мет ою конкурсу є сприяння
розвит кові в молоді навичок до
творчост і,
уміння
писат и
лист и, влучно й дохідливо
висловлюват и
свої
думки ;
привернення уваги молоді до
важливост і пошт ової служби в
суспільстві;
підвищення
авт оритету
УДППЗ
«Укрпошт а» як надійн ого операт ора
пошт ового зв’язку. Конкурсний т вір
пишет ься у формі лист а, прозовою
мовою, обсягом до 800 слів. Конкурсний
твір має міст ит и т акі елемент и
лист а: адреса адресата (може бут и

вигаданою);
віт ання;
зміст
лист а; закінчення (наприклад: З
повагою,
З
любов’ю,
З
найкращими
побажаннями
т ощо); підпис.»
Такими були умови конкурсу.
Можна писати українською а бо
російською мовами. Я ви рішила
писати
українською,
Дар’я
Апухтіна – російською.
« 800 слів п розою п ро мир, в
якому
мені
хотілося
б
жити…Не
просто…Іще й у листі… ». Але почуття
складності зникло, лише я
почала розмірк овувати та
писати. Я поринула у світ
мрій,
бажань,
почуттів,
думок та розмі рковувань
про своє життя, п ро свій
дім та близьких мені людей,
про свою к раїну та, взагалі,
про саме поняття «світ мої х
мрій».. Світ моєї м рії…Мир, в
якому хотілося б жити… У цих словах
зібран о стільки безмежних, неосяжни х
понять.
Я написала листа
уявному другу. Думаю, що,
пишучи листи комусь, люди,
найчастіше, пишуть їх самим
собі. Це справжній релакс! Ви
шукаєте спосіб порозум ітися із
самим собою або з близькою
людиною, а, можливо, настав
час зрозуміти, чого насправді ви
хочете? Тоді напишіть листа!
Тільки
напишіть
справжній
лист,
матеріальний, а не віртуальний - це
важливо! Ваші листи с тануть свідками
ваши х позитивних змін !
Гавриленко Ксенія

Национальный
молодежный конкурс
произведений эпистолярного жанра
« Напиши письмо и расскажи про мир, в котором тебе хотелось бы жить»
Наша шк ола всегда активно
принимает участие во внешних
конкурсах и олимпиадах. Конк урс от
Всесоюзного
почтового союза не
стал исключением.
Суть данного
проекта в том, что
нужно написать
письмо о ми ре, в
котором мы бы
хотели жить. Так
как конкурс
всеукраинский заявка была
непростой, но наши ученики совместно
с учителями легко справились.
Разрешен о было написать на двух
языках (русский и украинский ).
Пом ощниками по
письмам на
русском языке
стала – Хачикян
Белла Самвеловна ,
а на украинском
языке – Гавриленко
Юлия Анат ольевна .
От школы
участвовало мн ого
у чащихся. Из
нашего класса Ксения Гавриленко,
Алена Семивская и Дарья Апухтина.
Ксюша писала на украинском, а
Алена и Даша - на русском. Идея
письма понравилась всем трем. Это
было очень ин тересно и актуально.
«Как т олько я узнала т ему письма,
мне сразу же захотелось, чт о - т о
написат ь, несмот ря на т о, чт о эт о

необычно и сложно !» - сказала Ксения.
У Ксюши очень серьезное
и психол огическое письмо, которое
обсуждает
проблемы
общества и каждого из
нас в отдельности. Она
хорошо подметила то,
что люди перестали
замечать
маленькие
радости
жизни,
при
этом разрушая т о, что
у
них
есть.
«Для
меня
было
очень легко написат ь
письмо, т ак как тема
меня очень т ронула» сказала Алена. Алена
написала письмо своей бабушке. В
письме она ре шила рассказать об
экологических и моральных проблемах
человечества. Также Алена спросила
совет у своей бабушки.
«Эт о,
дейст вит ельно,
акт уальная
работа ,
принимая во внимание
наше
положение
в
ст ране!»
сказала
Дарья.
Сочинение
Дарьи
это
виртуальная
переписка
с
мальчиком из Грузии.
В Грузии была война,
и
дети
очень
подде рживали
друг
друга. Даша сделала из
своего с очинения не политические
дебаты, а прост о детское видение
ситуации.
Девочки, очень старались , и каждое
произведение
получилось
замечательным. Теперь мы все ждем
результатов!
Автор: Апухтина Дарья
Семивская
Алена

Проект "Смотри вокруг"
преобразуется в общешкольное движение !

Всё
больше
учащихся
Запорожского
учебновоспитательного комплекса №19
проявляют
интерес
к
проекту
"Смотри
вокруг",
который
осуществляется
в
рамках
образовательной программы фото медиастудии
"Успешный
кадр".
Практически каждый день юные
фотографы презентуют на портале
школьной прессы свои творческие
работы - авторские фотографии
живописных
уголков
природы,
которые
во
всем
своем
многообразии
окружают
здания
родной школы.

По словам руководителя МП "ВМНФ",
Андрея
Елькина,
концептуально
проект
фотовыставок
"Смотри
вокруг"

удачно
интегрирован
в
медиаобразовательный
процесс
ЗУВК
№19
базовой
школы
Всеукраинского эксперимента по
внедрению
медиаобразования.
Участие редколлегий в проекте
"Смотри
вокруг"
постепенно
приобретает статус общешкольного
неформального движения.
Вот и мы решили презентовать
себя на этом проекте. Я, немного
посомневавшись, представила свои
работы.

Что
думает
и
чувствует
творческий человек? Что заставляет
человека замечать чудо в обычных
для
других
вещах?
Почему
некоторые люди способны увидеть
и «словить» уникальное мгновение.
И, наконец, зачем все это нужно…
Наверно,
это
риторические
вопросы. Ими задается не один
человек. Есть ли на них ответы?
Видеть красоту и чудо среди
повседневности – это способность,
свойственная каждому человеку.
Только
нужно
ее
заметить,
разрешить
ей
развиться
или
захотеть ее увидеть. И тогда в своей
жизни
вы
заметите
немало
прекрасного,
удивляясь
своей
недавней
слепоте
и
невнимательности!
Гавриленко
Ксения

Міський конкурс шкільних газет та сайтів «Medialschool»
Стартує міський конкурс шкільних газет та
сайтів «Mediaschool – 2015».
До участі у конкурсі залучаються шкільні
редакції та куратори проектів, індивідуальні
учасники-школярі.

Конкурс проводиться в номінаціях: «Краща
шкільна газета», «Кращий шкільний
сайт/блог/сторінка в соціальних мережах»,
«Кращий журналістський матеріал/блог»,
«Кращий газетний фотограф/ілюстратор.

И тут мы не удержались - поучаствовали!
Редколлегию «Эдельвейс»
представляла Гвриленко Ксения
со своими фотографиями,
воспевающими чудеса природы!
Присоединяйтесь!

Творческий коллектив

Декада української мови та літератури
або
СИЛА СЛОВА
цінують, пишаються твоїми набутками, а ще
підставляють плече підтримки. Про кожного з
ніжністю й трепетом, із повагою й зачаруванням.
Відчуваю, що ті, хто люблять творити, не можуть
не торкнутися сердечних струн оточуючих.

На початку року стартувала декада української
мови та літератури. Раніше ця предметна декада
проводилась восени, але зараз її перенесено на
січень. З новими силами після канікул ми
розпочали свою українознавчу діяльність.

Січневий ранок із несміливими проблисками
зимового сонця... На душі неспокійно. У голові
рояться думки про вчительське буття. Знову
поспішаю назустріч творчості. Шлях до такого
спілкування сповнений передчуттям позитиву й
упевненості, що чергова декада буде насичена
актуальністю та, водночас, вічністю, креативом
та свіжістю. Власне, так воно й сталося. А по-іншому й бути не могло. Вже не один рік
придивляєшся до колег, вчителів-філологів,
учителів української. Справжні, розумні, творчі, а
ще скромні й виважені в усьому. Усвідомлюю,
що такими можуть бути люди, які відчувають
підтримку однодумців. Це здорово, коли тебе

Старанно намагались не бути поверховими й не
повторюватись.
Урочиста лінійка з назвою «Звучи, рідна
мово», усний журнал «Моя Соборна Україна»,
виставка сучасної української книги, акція
«Напиши солдату», конкурс на кращу електронну
презентацію «Мій улюблений український
письменник», конкурс декламаторів віршів про
Україну, конкурси творчих робіт, випуск
стінгазет, власних віршів. Цікавою виявилася
літературно - театральна композиція «Майстри
українського слова», присвячена українським
письменникам. Саме вона змусила учнів кожного
класу зануритися у визначену тему, що їм
дісталася. Для нас виявилися цікавими постаті
майстрів українського слова, письменників та
поетів з боку унікальної особистості людини.
Шостим класам дісталася тема – «Андрій
Малишко», сьомим – Василь Симоненко,
восьмим – «Леся Українка». Діти намагалися
показати автора як особистість, яку ми не знаємо:
готували сценки, вчили вірші, співали пісні. Тема
виявилася новою та цікавою.

Декда відбулася. Проте творчим відгомоном
ще довго віддаватиме в стінах ЗНВК 19 .
Гавриленко Ю.А.

