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О р е о          
Запорізький навчально-виховний комплекс №19 

Філія № 3                                      Випуск № 6–7 Лютий – Березень 2018 

 Перемагай зі смаком! 

Весна!!! 

 

Весна – це проліски,  

Весна – це канікули, 

Весна – це теплий дощ, 

Весна – це спів птахів, 

Весна – це час подорожувати своїм містом, 

Весна – це нове селфі, 

Весна – це час зайнятися спортом, 

Весна – це час знайти нових друзів, 

Весна – це радість!!!  

Лубченко Вікторія, Дубова Ніколетта  
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Згадаємо про Кобзаря 

 

Встала весна, чорну землю 

Сонну розбудила, 

Уквітчала її рястом, 

Барвінком укрила; 

І на полі жайворонок, 

Соловейко в гаї 

Землю, убрану весною, 

Вранці зустрічає. 

(Тарас Шевченко)

У школі завжди в 

березні проходять 

Шевченківські дні. Адже 9 

березня 1814 року в родині 

українського кріпака 

народився маленький 

хлопчик Тарас, якому 

судилося стати великим 

поетом, художником і 

виразником дум свого 

народу, відомим як 

Кобзар. 

Минуло рівно 47 

років і 1 день, як 10 березня 

1861 року Тараса Шевченка 

не стало. В Україні він 

прожив усього 14,5 років, а 

більшу частину життя провів 

за її межами. 

Але понад усе 

Шевченко любив свою 

батьківщину. Він устиг 

побувати в більше ніж 100 

містах і селах України. Але є 

місця, найбільш тісно 

пов’язані з його життям і 

творчістю.  

Уперше збірку творів 

Тараса Григоровича 

Шевченка, укладену 

цілковито для дітей, видано 

в Україні у 1891 році під 

назвою «Кобзар: книга 

для дітей». Це видання 

з’явилося у Львові, 

завдяки зусиллям 

Руського товариства 

педагогів. З того часу 

видання текстів Тараса 

Шевченка для читачів-

дітей стало хорошою 

традицією, що 

продовжується й нині. 

Лубченко Вікторія



 

Квест «Шевченківські дні» 

 

Цього року Україна 

відзначає 204 річницю 

Тараса Шевченка. І в нашій 

школі проходив уже 

очікуваний квест 

«Шевченківські дні». 

Як завжди, команда від 

кожного класу складалася з 

5 осіб. За наш клас 

змагалися такі 

літературознавці: 

Коваль Карина, 

Уткіна Катя, 

Востріков Антон, 

Гороховська Віка і 

я. Завдання, яке 

ми мали виконати 

за перерву, було поділено 

на 5 станціях. І ми 

поспішали… Спочатку ми 

відвідали станцію 

«Малюємо для Тараса», де 

показали свою творчість, 

намалювавши 

міні-плакат. Потім 

ми з натхненням і 

ентузіазмом 

виконали всі 

завдання ще 4 

станцій. І після 5 

уроку всі зібрались 

у музичній залі, де 

відбувся останній 

конкурс, 

завданням якого було 

інсценувати вірш Тараса 

Шевченка. Це 

було дуже 

весело та 

цікаво!! 

За 

підрахунками 

журі ми 

отримали 2 

місце, і це гарний результат, 

адже ми старалися!! А ще 

смакували солодкими 

подарунки!!!  Цей шкільний 

день подарував нам море 

задоволення! Перемагайте 

зі смаком!   

Лубченко Вікторія 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Святкуємо 8-Березня 

 

8-Березня. Хіба це не 

привід для того, щоб 

згуртуватися та відпочити 

всім класом? І цього разу 

ми обрали найвеселіше 

місце відпочинку – Дитяча 

планета. Отже, разом зі 

мною підтримали 

пропозицію такі учні: 

Карина Коваль, Ніколь 

Дубова, Віка Лубченко, Катя 

Уткіна та Антон Востріков. І 

завжди з нами рідна 

Катерина Михайлівна :) 

Переступивши поріг 

Планети, ми опинилися на 

батутах, гірках, роликах, 

канатах… Сальта, шпагати, 

стрибки… Ми відчували 

метеликами, коли були в 

польоті! Як же це весело!!! 

Але не все так просто було 

на канатах! 

Тут ми 

відчували 

себе 

слонами! 

Дійсно, 

складно та інколи страшно 

було переходити канатні 

доріжки. Але ми подолали 

цю відстань, хоча деякі були 

надто кмітливі та оминали 

складнощі, перебігаючи 

пішки знизу дистанції . І як 

же не сказати про те, що 

наш енергійний класний 

керівник вправно 

вміє кататися на 

роликах! Разом із 

нею ми драйвово грали в 

лови на роликах! Це було 

класно!!! Думаю, що 

наглядачі не відрізнили її 

від нас, семикласників  

Багато чого ще цікавого 

було в розважальному 

комплексі, а наші 

«батарейки» вже потроху 

сідали. Тож справжнім 

зарядом була смачненька 

їжа: піца, салати, соки – 

смакувало всім! Подяка 

улюбленій Катерині 

Михайлівні за ще один 

класний день!! Тож не 

ловіть гав, однокласники – 

приєднуйтесь!!! Разом ми – 

сила! Болотіна Анастасія



 

Шефська допомога 

 

З нагоди 

святкування 8-Березня 

мені захотілося 

подарувати радість 

малечі в дитячому 

садку. І на святі я 

зіграла найчарівнішу 

роль – «Весну»! Це 

була дуже відповідальна 

роль, і я впоралася, адже 

виступала із задоволенням! 

І найголовніше: я бачила 

радість на обличчях дітей, 

які шаленіли від приходу 

весни! Ми водили хороводи 

та співали пісні. Адже 

дарувати радість – це не 

складно, додайте лише 

бажання, і решта все 

вийде!! Спробуйте і ви! 

8 Березня – свято всіх 

жінок. У цей день ми 

вітаємо своїх рідних. 

Зі святом, учителі, 

вихователі! 

 

 

Настала весна, все живе навколо 

Розкривається і розквітає. 

Вітаю тебе! І капели нехай звук 

Душу радістю знову наповнює! 

З Восьмим березня, з весною! Я бажаю тобі 

Багато радості, дружби і світла! 

І нехай тільки хороше буде в долі, 

Щоб душа була щастям зігріта! 

 

Коваль Карина 

 

 

 



 

Вирішальний гол 

Цього року наша 

школа придбала настільний 

теніс. Усі учні захопилися 

цією грою. І отже, відбулися 

змагання. З кожного класу 

відбирали одного хлопця та 

одну дівчину. Від нашого 

класу взяли участь Катя 

Уткіна та Арсеній Бугайов. 

Наші учасники ретельно 

готувалися до участі на 

перервах і після уроків. Ми 

зсували парти та грали, 

тренуючи наших учасників. І 

найприємніше, що 

Катерина Михайлівна  

підтримувала нас і також 

разом 

із нами 

грала у теніс. І не так-то 

легко було перемогти 

класного керівника . Ми 

всім класом рахували голи. 

Саме тому був гарний 

результат. Катя 

Уткіна 

виборола ІІ 

місце. Це була 

дуже 

схвильована 

гра... Вона з 

Катею 

Архиповою (учениця 9 

класу) ішла одночасно з 

рахунком 10:10. Усі були 

захопленні грою двох Кать.  

Але, на жаль, в 

одному мить м'ячик 

ударився об ребро ракетки 

нашої Каті, та учениця 9 

класу забила вирішальний 

гол. Щодо Арсенія, то він 

посів ІІІ місце. Ми вболівали 

всім класом. Це змагання 

захопило глядачів. У 

наступному році ми 

обов'язково повторимо це 

змагання! 

Лубченко Вікторія 

 


