
 

 ШКІЛЬНА ГАЗЕТА «СПАМ» 

ШКІЛЬНА ГАЗЕТА 
СПАМ 

СУЧАСНА    

ПЕРСПЕКТИВНА  

АКТИВНА МОЛОДЬ 

  

У цьому випуску: 

 ВЕСЁЛЫЙ ГОРОСКОП 

 НОВОРІЧНІ БУДИНОЧКИ 

 ЧАС ЧАРІВНИХ ЛЕГЕНД… 

 ЧИ НЕ ПОКАЖЕ СЕБЕ НОВИЙ РІК 

СВИНЕЮ? 

 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 СОЦІАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ 

 СЧАСТЬЕ РЯДОМ 

 БЕРДЯНСК НАКРОЕТ ВОЛНОЙ 

 НОВОРІЧНА ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 ШКІЛЬНА ГАЗЕТА «СПАМ» 

ВЕСЁЛЫЙ ГОРОСКОП 
ОВЕН  

Хрюшка предвещает Овнам,  

Отвечать беспрекословно  

Слово «да» на все вопросы.    

ТЕЛЕЦ  

Ах, Телец, Телец, Телец!  

Будешь ярый молодец.    

Хрюкать ты не уставай,  

И везение встречай! 

БЛИЗНЕЦЫ  

Действуй доблестный Близнец,  

Тебе советует Свинец!  

РАК  

Год Свиньи сулит всем Ракам,  

Предавать значенье знакам!  

Если вам Билан приснится,  

То пора угомониться.  

ЛЕВ  

Гордость, Лев, сожми в кулак!  

В этот год достичь всех благ  

Вам Свинья легко поможет! 

ДЕВА  

Рекомендует Девам Хрюша,  

Еду всю в перемешку кушать.   

Всё это нужно для везенья,  

Для радостного настроения!  

 

Автор статьи      
 Марианна Кондратенко 

ВЕСЫ  

Предвещает Хрю Весам  

Дать свободу чудесам!  

Символ года не теряй,  

Свой секрет не раскрывай!  

СТРЕЛЕЦ  

Хрю-хрю советует галопом,  

Мчаться только по сугробам!  

Абсолютно всем Стрельцам,  

По любым своим делам.   

КОЗЕРОГ  

Что на счёт всех Козерогов?   

Чтобы не пришла беда,  

Хрюкайте хоть иногда! 

ВОДОЛЕЙ  

Хрю вещает Водолеям  

Волю дать своим идеям.   

Не стесняйтесь, Водолеи.  

Станет жить вам веселее!  

РЫБЫ  

Рыбам предвещает Хрюшка,  

Отпуск провести в избушке.   

Праздничного настроения. 
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СОЦІАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ
ДЕ ВИ БУДЕТЕ ЗУСТРІЧАТИ 

НОВИЙ РІК? 

—Дивне питання. Звичайно вдома, з 
рідними та друзями. 

Анастасія, 8 клас 

—Я ще недостатньо точно вирішив де 
саме буду зустрічати його, бо ми 
плануємо поїхати за місто. 

Влад, 7 клас  

— Ми будемо зустрічати удома.  

Аліна, 5 клас 

— Я вважаю, що Новий Рік потрібно 
зустрічати вдома, у колі близьких людей 
та друзів, з якими дійсно варто 
відзначити саме це свято. Бо це завжди 
було свято, яке зустрічали з родиною, це 
навіть як традиція, то нехай і 
залишається традицією. 

З ЯКОЮ ТВАРИНОЮ У ВАС АСОЦІЮЄТЬСЯ 
НОВИЙ РІК?  

—Навіть не можу відповісти на ваше 
питання, бо я зазвичай я дивлюсь у 
Інтернеті, який рік в нас наступний. Але 
до волі гарне питання, треба 
поміркувати  

Ольга, 8 клас  

—У мене від почутого щось про Новий 
рік, вже асоціюється казка, все чарівне, 
яскраве, наповнене неймовірною 
красою, а цей 2019 рік, рік Свині, тому 
саме вона і асоціюється з наступаючим 
Новим Роком. 

Автори статті      
 Нікітіна Яна     
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Богдан, 6 клас 

—У мене Новий Рік асоціюється з 
оленями, купою сніга, гарним настроєм і 
подарунками. З Наступаючим Новим 
Роком!  

Дарья, 9 клас  

— А ось у мене немає асоціації щось 
такого неймовірного з Новим роком, бо 
це для мене є просто день і нічого 
більше. 

НАЗВІТЬ ТРИ РЕЧІ БЕЗ ЯКИХ ВИ 

НЕ УЯВЛЯЄТЕ СОБІ ЦЕ СВЯТО. 

Світлана, 8 клас 

 — Ялинка, мандарини та подарунки. 

Юлія, 8 клас  

—Сніг, червона ікра, салют. 

Яна, 10 клас  

— Новорічного настрою, близьких 
людей та снігу. 

Діана, 10 клас 

— Новорічна атмосфера, сніг, погода, 
але без вітра. 

Валерія , 9 клас 

— Насамперед близьких людей. На мою 
думку, без новорічного настрою також 
не буде свята, ну і як же без ялинки, 
вона і є основою зіркою Нового року. 
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НОВОРІЧНІ 

БУДИНОЧКИ         
В нашій школі відбувся конкурс 
новорічних прикрас між 1-7 класами та 
новорічних будинків між 8-11 класами . 
Завдяки цьому конкурсу було вибрано 
найкращу іграшку на головну новорічну 
ялинку міста та найчарівніший 
будиночок для міської виставки 
"Чарівний Новий рік " яка відбулася в 
ЦДЮТ . Переможцями в школі стали 4-В 
клас та 6-Б клас  з виготовлення 
ялинкових прикрас,  8-А клас та 8-Б клас 

з виготовлення новорічних будиночків 

Ось інструкція по виготовленню 
новорічного будиночка: 

Новорічний будиночок зі   

стінами   з паперових трубочок   

Для виготовлення паперового 
новорічного будиночка Вам 
знадобляться: 

тонкий папір, клей, картон, олівець, 
ножиці, фарби або фломастери, всілякі 
прикраси.              

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор статті   
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Крок 1. Кожен аркуш або, рівний за 
розміром до інших, шматочок аркуша 
Вам потрібно скрутити в трубочку. Для 
зручності використовуйте олівець (на 
нього потрібно намотувати папір). 

Крок 2. З трубочок складіть чотири стіни і 
дві частини даху. Склейте їх між собою. 

Крок 3. На папері або картоні намалюйте 
двері і вікна, виріжте їх і приклейте до 
стінок «трубкового» новорічного 
будиночка. 

Крок 4. Залишилося лише прикрасити 
будиночок і можна ставити на полицю 
або дарувати на Новий рік! 
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СЧАСТЬЕ 

РЯДОМ 
К новому году хочется чего-нибудь 
праздничного и светлого, правда ведь? 
Мы ищем настроение везде, где только 
можно и нельзя. Но что нам нужно для 
счастья? Кому-то хватит просто хорошей 
книги, песни или вечера, проведенного 
в кругу семьи. Кого-то не устроит даже 
сказочный бал (мы ведь серьёзные 
личности, радость не для нас), кто-то 
просто не хочет быть счастливым. Я 
считаю, что счастье, как и хорошее 
настроение, не нужно искать, потому что 
оно всегда было, есть и будет с нами. 
Оно настолько приелось, что стало почти 
незаметным, потерялось в среде нашей 
яркой (и не очень) жизни… Но оно 
рядом. Мне, к примеру,  достаточно 
поиграть в снежки, съесть мандаринку, 
прочесть ещё одну замечательную 
книжку и провести остаток праздничного 
вечера с родными и друзьями. 
Наверняка найдутся очень остроумные 
личности, которые скажут: «Очнись! 
Какие снежки? Повзрослей! Пора бы уже 
стать серьезней!» И знаете, что я отвечу? 
Ничего. Счастье само тебя найдет, а пока 
просто радуйся! Новый год уже рядом. С 
наступающим! 

Автор статьи    

 Деличобан Александра 

БЕРДЯНСК 

НАКРОЕТ 

ВОЛНОЙ 
30 декабря был открыт Бердянский 
фестиваль-конкурс школьных пресс-
центров «Пресс-волна 2018-202019». 
Команды будущих журналистов 
получили возможность испытать свои 
силы в 5 номинациях: «Школьная 
газета», «Фоторепортаж», 
«Журналистская работа», «Видео-
работа» и «Медиа-страница» (подавать 
работы можно в течении трех месяцев). 
После вступительного слова и советов 
уже состоявшихся журналистов  нас 
пригласили на мастер-классы (в связи с 
плохой погодой они были сокращены). Я 
попала на мастер-класс, который 
проводила Анжелика Бабич, и в итоге 
пыталась успеть записать каждое слово, 
запечатлеть каждую мысль. Её речь 
была без остановок и запинок, она 
говорила четко и по существу. Вы знали, 
что журналист должен быть как 
«ребенок-почемучка»? Я тоже нет. 
Почему небо такое голубое? Почему 
солнце светит так ярко? Почему 
дяденька ворует так много? Почему 
денег у жителей страны так мало? И так 
далее… Забавно, правда?    
Наша команда «СПАМ» будет работать 
ещё усерднее для победы в следующем 
году. Ведь быть услышанным – значит 

быть победителем!  
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ЧИ НЕ ПОКАЖЕ 

СЕБЕ НОВИЙ 

РІК СВИНЕЮ? 
Все менше і менше часу залишається до 
нового року. Дехто вже активно 
готується но свят. А дехто до "нової 
битви". 

Кожен рік приносить якісь проблеми, 
труднощі. Я сама настраждалася від 
2018 року, тому я маю надію, що я 
побратуються с 2019 роком. Все ж моя 
любов до свині має давати гарні плоди. 
Хоча все ж більш реалістично, що свиня 
не оцінить мої українські уподобання 
щодо їжі. Я дуже боюся, що новій рік 
буде пеклом, а я у ньому шашликом. 
Хоча, це не така все і погана 

перспектива... 

Та не зважаючи ні на що, я хочу сказати, 
що рік свині - найкращий рік. Увесь рік як 
свято! Ви можете їсти відрами 
делікатеси( і не тільки), так вам ще й 
бонуси будуть надаватися. Так би 
мовити, наближення до вищих сил 2019 
року.  

Але найголовніше те, що ви повинні 
пам'ятати : Не треба мати поганий 
настрій на рік, адже усе залежить від 

вас!  

ДОДАТОК 

Чи знаєте ви, які новорічні фільми 
найпопулярніші? Яку рекламу 
найчастіше крутять по телебаченню? А 
якій ялинці віддаєте перевагу Ви? Які 
подарунки Ви даруєте своїм близьким? 
Все це Ви можете побачити в нашому 
ролику. 

Проскануйте 
QR code за 
допомогою 
програми для 
сканування або 
Viber. 

 

 

 

Автори статей   
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ЧАС ЧАРІВНИХ ЛЕГЕНД… 
Гадаю, ви хоч раз замислювались над 
походженням східного календаря : чому 
саме 12 років і 12 тварин та чому перший 
рік – рік Щура,а останній – Кабана, а не 
навпаки .Тож, якщо вас це цікавить 
прочитайте цю “Легенду про 
походження східного календаря” 

Колись Будда запросив прийти до себя всіх 
тварин, які захочуть прийти. Зрозуміло, після 
такої неточної вказівки прийшло до нього 
зовсім не так багато тварин, як повинно було б. 
Справа в тому, що була досить холодна пора, а 
для того, щоб дістатися до оселі Будди 
довелося б перебратися через вельми широку 
річку. Але всі, хто прийшли не були розчаровані 
своїм рішенням. 

Справа в тому, що кожному з тих хто прийшов, 
Будда приготував як дарунок рік правління. 
Розподілявся час правління в порядку черги. 
Тому першою, хто удостоївся такої честі, став 
Щур. Саме вів отримав перший рік з 
дванадцятирічного циклу. Винагороджений він 
був за вміння грамотно використовувати 
обставини і просто за оперативність. Трохи 
запізнився Бик. І вже зовсім трохи відстав Тигр. 
Тому між цими двома могутніми тваринами 
сталась запекла суперечка , що закінчилась 
серйозним змаганням. 

Люди знаку Тигра і Бика донині у всьому 
знаходять точки для суперечок і протистояння. 
Так чи інакше, але в змаганнях переміг Бик, 
який отримав другий рік. Тигру залишалося 
задовольнятися третім роком. Будда не зміг 
точно встановити, хто ж прийшов четвертим - 
Кролик, Заєць або Кіт. Тому всім їм було 

виділено четвертий рік для правління, який 
вони повинні були якось ділити між собою. 

П'ятим став Дракон, шоста - Змія. Потім 
прийшов Кінь, що отримала сьомий рік. А ось 
потім знову почалося непорозуміння. Справа в 
тому, що з річки спустилася густа смуга туману, 
що закрила огляд Будди. Тому він не зміг точно 
знати, хто прийшов восьмим - Баран, Вівця або 
Коза. Тому досвід з Кроликом, Котом і Зайцем 
був просто повторений. Дев'ятий рік дістався 
Мавпі, яка вийшла заздалегідь, але боялася 
лізти в холодну воду, вважаючи за краще 
пропустити вперед інших і почекати, поки стане 
трохи тепліше. Коли ж вона зрозуміла, що їй 
більше не загрожує доля замерзнути, вона 
зайшла в воду. 

Десятим прибув Півень, якому довелося досить 
довго пояснювати всій своєї численній сім'ї про 
те, хто і що повинен буде робити, поки його не 
буде. Нещасна Собака, яка витратила безліч 
часу на господарські справи, прибігла лише 
одинадцятою. Причому після того, як вона 
кинулася в воду, не охолонувши після довгого 
бігу, вона абсолютно розучилася розмовляти і 
стала тільки гавкати, сильно застудив горло. 

І, нарешті, дванадцятим прийшов Кабан. Він 
зовсім не поспішав на роздачу. Справа в тому, 
що він ніколи не відрізнявся ні вередливістю, ні 
честолюбством. Йому цілком вистачало того, 
що залишалося після більш зухвалий, ніж він. 
Йому від Будди і дістався останній рік. Однак 
саме цей останній рік обіцяв бути спокійним і 
відрізняється достатком. Таким чином Будда 
вирішив нагородити носія прекрасної риси 
характеру - вміти не тягнути ковдру на себе. 

Автор статті     
 Кузьменко Єлизавета 
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ЗИМНИЕ ВИДЫ 

СПОРТА 
Зимний вид спорта — такой вид спорта, 
в который играют во время холодных 
зимних месяцев. Большинство таких 
видов спорта являются видами катания 
на лыжах, коньках и санях. Традиционно 
такие вида спорта существовали только 
в холодных областях, где есть зима с 
температурами ниже нуля, но 
искусственный снег и искусственный лед 
позволяют проводить мероприятия 
практически в любых климатических 
условиях. Искусственный лёд может 
использоваться, чтобы обеспечить 
наличие ледовых катков для катания на 
коньках и хоккея в жарком климате. 

Общие индивидуальные зимние виды 
спорта включают лыжные гонки, горные 
лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с 
трамплина, конькобежный спорт, 
фигурное катание, санный спорт, 
скелетон, бобслей и катание на 
снегоходах.  

 

Авторы статьи    
 Сербинов Дима   
 Невров Денис 

Наличие снега и льда в зимнее время 
привело к наличию таких видов 
транспорта, как сани, лыжи и коньки. 

К общим командным видам спорта 
относятся хоккей с шайбой, кёрлинг и 
хоккей с мячом. Если основываться на 
количестве участников, хоккей является 
самым популярным в мире зимним 
видом спорта, затем идёт хоккей с 
мячом. Зимние виды спорта часто имеют 
свои собственные мультиспортивные 
турниры, такие как Зимние 
Олимпийские игры. 

Естественно, что зимние виды спорта 
более популярны в странах с наличием 
ярко выраженного зимнего сезона с 

отрицательными температурами. 

В то время, как большинство зимних 
видов спорта предназначено для игры 
под открытым небом, хоккей на льду, 
конькобежный спорт и хоккей с мячом в 
какой-то степени перешли в помещения, 
начиная с середины 20-го века. Крытые 
катки с искусственным льдом делает 
возможным катание на коньках и хоккей 
в жарком климате. 

Список зимних видов спорта: 

Лыжное двоеборье, Санный спорт, 
Горнолыжный спорт, Шорт-трек, Прыжки 
на лыжах с трамплина, Бобслей, 
Скелетон, Кёрлинг, Конькобежный 
спорт, Фристайл, Лыжные гонки, 
Сноубординг, Фигурное катание, Хоккей 
с шайбой, Биатлон. 
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 CHRISTMAS: 

27.12 Новорічна ігрова програма " 

Зимові розваги" 

8.30-1-А,1-Б,1-В 

10.30-3-А,3-Б,3-В 

9.30-2-А,2-Б,2-В 

11.30-4-А,4-Б,4-В 

Новорічна розважально-ігрова програма 
"Дід Мороз і Снігуронька у новорічній 

Грейландії" 

13.00-5-А,5-Б 

14.00-6-А,6-Б,6-В 

(Від класу Дід мороз і Снігуронька 
готують новорічне вітання глядачам і 

новорічну пісню або танок) 

21.12 Новорічний КВК 

15.00  9-11 класи 

Від класу : 

Команда до 10 осіб 

Привітання до 3-х хвилин 

Новорічна пісня      
Домашнє завдання до 10 хвилин. 
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ЗАГОЛОВОК 
6 грудня відбувся захід, присвячений  до 
дня Збройних Сил України. Приймали 
участь діти 2-7, 10-11класів. Свято 
відвідали гості-бійці АТО. Мета цього 
заходу: показати що в країні є сучасна 
патріотична і талановита молодь. 

Атмосфера була спокійною, деякі 
учасники хвилювалися, але це не 
завадило їм виступити гідно. 

Усі класи, які брали участь ,були 
нагороджені дипломами за активну 
участь. Гості та виступаючі були 
задоволені 

 

Авторы статей    
 Гасько Диана Малишева Єлизавета 
 Каретин Никита 

Утром 5 декабря школа № 7 была 
взбудоражена новостью: на территории 
школы находится настоящая пушка! Все 
ребята высыпали на школьный двор, 
высунулись из окон, снимая 
происходящее на мобильные телефоны. 
Кто-то испугался, кого-то распирало 
любопытство. Мы решили прояснить 
ситуацию. Оказывается, все это было 
приурочено к Дню вооруженных сил 
Украины (6 декабря), вот и был 
произведен показ оружия, находящегося 
на вооружении у наших войск. Замполит 
воинской части (это морская пехота), 
расположенной в училище 39, давно 
связан с нашей школой. Когда-то он вел 
секцию по борьбе. Вот и решил 
ознакомить ребят 10-11 кл с 
вооружением в рамках предмета 
«Захист Вітчизни» Не опасно ли 
привозить оружие в школу, где учатся 
дети? Нет, а что тут опасного? Дело в 
том, что когда привезли во двор пушки, 
сразу же выставили оцепление со всех 
сторон. В оцеплении было 11 человек. 
Пушка хоть и в рабочем состоянии, но 
абсолютно не опасна, если не заряжена. 
Ребята с удовольствием рассматривали 
оружие и готовились быть будущими за 
щитниками Украины.  

 


