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«Меню» від «Квасольки» 

 П’ятикласники нашої ПЕРШОЇ. Розмова з 

Римою 

 Лист від Дар’ї Хрипко 

 Посмішка Літа-2015 

 Позиція Несторонньої 

 Подих «Квасольки». Яким йому бути надалі? 

 Це важливо! 

 

 

 

 
Газета ДЮО «ЛІДЕР» Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Привіт, мої оригінальні, 

незабутні і рідненькі квасольчатка! 

 

 Пишу вам зі святої святих, “альма-матері” Миколаєва 

або по-простому - з «Могилянки».  

(Для тих, хто не знає). Вступила я до ЧДУ ім. Петра Могили 

на спеціальність “журналістика”. Сумувати тут не дають, та я 

встигаю… Як згадаю наші виграні конкурси - РАЗОМ, шкільні 

заходи і конференції- РАЗОМ, місцеві, районні, міжнародні 

перемоги -  все РАЗОМ!!! Тут цього дуже не вистачає, адже 

журналісти люди вперті і поки що не розуміють, що таке 

команда і намагаються самореалізуватись як можна скоріше, 

але це ненадовго. Хотіла відмітити, що  посада президента 

ДЮГО “Веселка” пішла мені тільки на користь і тут я староста 

своєї вже рідної 148 групи журналістів. Та годі про мене.. 

    Мої любі, як справи у вас? Є якісь нові ідеї і чи є можливість 

їх втілити в реальність? Як пройшов перший робочий місяць 

для редакції, а особливо для моїх наступниць Руслани Мілько 

та Ольги Мікуляк? 

 Я сподіваюсь, наша “Квасолька” в цьому році 

поповнилась талантами і принесе шалений урожай! Та для 

цього треба працювати і працювати РАЗОМ! Адже “Ми-

команда, без якої нам не жити”! 

 Передаю величезні вітання моїм учителям-

наставникам, класному керівнику, дирекції школи, моїм 

улюбленим читачам, моїм найтеплішим стінам рідної Першої! 

Зоє Миколаївно, Вам окреме вітання і величезна вдячність за 

все! 

З нетерпінням чекаю відповіді і дякую вам за те, що надихаєте! 

Завжди ваш (як би це сумно не звучало) 

КОЛИШНІЙ ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

Дар'я Хрипко 

 

 

Привіт, шановні читачі «Квасольки» 

Усім вже відомо, наскільки велика наша шкільна родина. 

Тому сьогодні у пятикласників, які буквально нещодавно 

зробили крок у доросле шкільне життя,  я вирішила 

поцікавитися, чому вони залишилися на навчання саме в 

нашій школі, а не пішли до інших навчальних закладів.  

Думаю, що багато хто з нас, старшокласників, стояв перед  

таким нелегким вибором.  

 Я почула найрізноманітніші відповіді дітей: у когось 

сестричка вчиться в молодших класах і щоб іноді 

доглядати за нею, аби не образили, залишилася в школі. А 

ось одна дічинка відповіла на моє запитання таким чином: 

«Я почала своє учнівське життя в школі, в школі і 

закінчу». Вражає, чи не так? Інші переймаються через те, 

що в гімназії важко. У деяких є родинні зв'язки в школі. А 

один учень просто живе поблизу нашої  Першої,  і щоб 

подовше поніжитися в ліжку, яке не відпускає від своїх 

теплих обіймів зранку, не захотів залишати свій «маєток». 

Знайома ситуація, правда? Ось як відповів хлопчик на 

задане мною запитання: «Якби я перейшов в іншу школу, 

то тут залишились би усі мої друзі, знайомі, однокласники, 

з якими я товаришую»  

           Словом, слухаючи їхні відповіді, мимоволі 

починаєш ностальгувати та поринати у світ дитинства, де 

все було так просто і легко. Удачі вам, 5-Б класе!  

Поспілкувалася з учнями Рима Ламазян (10 клас) 
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Мій перший відпочинок у «Пелагеївському» 
Привіт, мої любі читачі. Мене звати Наталка і сьогодні я вам розповім про 

мій перший відпочинок у таборі «Пелагеївський». 

Натомість, все спочатку: звідки виникла ідея поїхати до дитячого табору. 

Мій тато прочитав оголошення в газеті про запрошення дітей на ІІ зміну і 

запропонував мені поїхати відпочити. Я, звісно ж, погодилася. Мама хутко 

придбала путівку і я вирушила назустріч літнім розвагам. Як же 

здивувалася, коли мене в таборі привітно зустріли Зоя Миколаївна та Ірина 

Вікторівна, котрі стали моїми вихователями на час зміни! Познайомившись 

із територією, мої батьки від’їхали додому, а я почала знайомство з новими 

друзями, їдальнею і РІЧКОЮ! Наш загін мав доволі сучасну назву «Селфі». 

Ми грали в різні цікаві забави на воді: танцювали, стрибали із кладки, грали 

в «латки», в «баба сіяла горох…». Було весело та цікаво. А увечері нас 

чекала дискотека із цікавими конкурсами. Ми змагалися із командою 

«Мажори»-це хлопці-спортсмени із Миколаєва (вони займаються греко-

римською боротьбою). Вони горді, проте з ними було весело. У нас була 

неперевершена мандрівка за територію табору. Дійсно, неповторна: я 

побачила сокола із гадюкою в дзьобі, спостерігала за ящіркою, навіть 

погладила її. Щодня ми мали нові розваги, адже до нас приєдналися 

«мажори», дотепні хлопці-миколаївці. Я скажу словами із книги 

Л.Керролла було  «Все дивасніше і дивасніше»!  

Тетяна вчила мене плавати, Микита ловив на зроблену власноруч вудочку 

маленьких рибок, а ми вболівали за маленького рибака. А ще до табору 

завітала моя однокласниця Аня, ми приємно провели час, плескаючись у 

воді та граючись на надувному крузі: всі влаштували ціле змагання за право 

плавати на надувному «транспорті». Було скільки радості, лунав дзвінкий 

сміх!... 

Із сумом і посмішкою пригадую, як захворів Микита, а ще до нього в 

кімнату залізла ящірка, а Даня спіймав її і «до смерті» мене налякав. Ми 

були ще ті пустуни: замість того, щоб спати в тиху годину, дівчата вели 

бесіда через вікно із хлопцями, задавалися, якщо саме тебе запрошували на 

повільний танець на дискотеці, або більше ніж когось оббризкували водою 

на річці…ходили із миколаївцями на рибалку… 

Мене вразила екскурсія до Свято-Михайлівського храму: спокій і чистота 

думок, ніби час зупиняється… 

Цей відпочинок і нових друзів я запам’ятаю на все життя. Мені дуже 

сподобалося літо в РТВ «Пелагеївському»! А ви там були? 

Нат алка Бенюх (6-Вкл.) 
 

Посмішка ЛІТА-2015 

Так часто згадую вечір 8 червня, мій особливий, випускний, вечір. В той день 

я відчувала таке солодке, неповторне почуття. Навіть зранку  вже 

фантазувала, як пройде це свято. Уявляла, які ми будемо гарні, як найкращі 

красуні на казковому балу. А ще тішилася від того, що моїм супутником на 

випускному вечорі буде мій однокласник, ще з молодших класів, 

Коломійченко Вова-завжди привітний, усміхнений, чемний до дівчат (навіть 

двері відчиняє!). Пам’ятаю, як в 2 класі на трудовому навчанні в мене ніяк не 

отримувалося зліпити з пластиліну лисичку, а Володя допоміг мені. Ми  

разом віднесли поробки вчительці і вона сказала, що наші лисички найкращі 

в класі, тож поставила нам  по 12 балів… 

 Випускний вечір відгомонів, залишивши незабутні спогади…  я в 10 класі, а 

Вова навчається в аграрному коледжі (так багато моїх однокласників там 

продовжили навчання, я думаю, що вони поспішають жити…гадають, що 

щось не встигнуть зробити в цьому прекрасному довгому житті…) А я 

залишилася у рідній школі, адже я її так люблю! Вона-мій другий дім, де ми 

проводимо так багато  часу. У кожного в школі найкращі друзі. Я не уявляю, 

як через два роки залишу школу вже назавжди і буде знову мій неповторний 

казковий випускний… 

Айсидора (10 клас) 

 

 

Мій випусний-солодкий, 

неповториний… 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це був звичайний шкільний день… 

Алла Вікторівна запропонувала мені та Коваленко Жені взяти 

участь в семінарі Еко....  (тут треба в А.В. спитати, як точно він 

називається )… (Назва семінару «ЕКО-розвиток») 

Звісно, ми погодилися. Настав перший місяць літа,і через 

кілька днів ми були вже в Києві, в санаторії Пуща Озерна. 

Нас привітно зустріли організатори семінару, провели до 

номеру і дали план програми. Після сніданку ми спробували 

себе в ролі дегустатора:  куштували  мед та пробували різні 

види фіто-чаїв. Надалі ми розглядали картини  художників 

нашої країни. Після обіду відпочили в себе в номері, а на нас 

вже чекали майстер -класи: виготовлення органічної 

косметики, валяння з шерсті та виготовлення оберегів з 

лікарських рослин. Ми з Женею були на всіх майстер - 

класах, про кожний з них я розкажу більш детально.  

 

Виготовлення органічної косметики: 

майстер -клас проводила дуже добра і 

мила дівчина, її звали Настя. Ми 

сстворювали натуральний крем. Але я 

попросила виготовити самостійно, вона 

дозволила. Я зробила органічний крем 

власними руками. Мені, до речі, дуже 

сподобалося, а також я отримала приз 

органічно чисте мило. 

 

Було зроблено багато  фото на пам'ять, 

щоб  згадати та поділитися своїми 

враженнями з вами, наші «квасольчата».  

Прибувши у столиці два дня, я побачила 

і зрозуміла,  що треба вчитися і 

розвиватися, а ще  спілкуватися з 

людьми.  

Дуже вдячна та задоволена тим, що мені 

дали таку можливість відвідати цей 

семінар, адже відвідини Києві та 

зустрічей  по екологічній культурі,  

майстер-класів я відкрила для себе 

багато нового. 

Привіт із літа передала вам я, 

Мікуляк Ольга, 

редактор- учениця 9-А класу 

Це був звичайний шкільний день… 

Алла Вікторівна запропонувала мені та Коваленко Жені взяти 

участь в семінарі Еко....  (тут треба в А.В. спитати, як точно він 

називається )… (Назва семінару «ЕКО-розвиток») 

Звісно, ми погодилися. Настав перший місяць літа,і через 

кілька днів ми були вже в Києві, в санаторії Пуща Озерна. 

Нас привітно зустріли організатори семінару, провели до 

номеру і дали план програми. Після сніданку ми спробували 

себе в ролі дегустатора:  куштували  мед та пробували різні 

види фіто-чаїв. Надалі ми розглядали картини  художників 

нашої країни. Після обіду відпочили в себе в номері, а на нас 

вже чекали майстер -класи: виготовлення органічної 

косметики, валяння з шерсті та виготовлення оберегів з 

лікарських рослин. Ми з Женею були на всіх майстер - 

класах, про кожний з них я розкажу більш детально.  

 

Виготовлення органічної косметики: 

майстер -клас проводила дуже добра і 

мила дівчина, її звали Настя. Ми 

сстворювали натуральний крем. Але я 

попросила виготовити самостійно, вона 

дозволила. Я зробила органічний крем 

власними руками. Мені, до речі, дуже 

сподобалося, а також я отримала приз 

органічно чисте мило. 

 

«Валяння з шерсті»- теж дуже цікавий 

майстер –клас. Нам дали пластикову 

тарілку, червону вовну та рукавичку  з 

милом,  ми виготовляли мак. Коли 

робота була готова, то треба було 

пришити середину макові. Вийшла 

чудова прикраса для волосся. Дві 

дівчинки такого віку як я займалися 

цим дуже давно,в них були різні   

вироби: намисто, сумки із вовни були 

прекрасні, вони дуже дорого 

коштували, адже це дуже тяжка і 

клопітка праця. Були тренінги по 

виготовленню оберегів для домівки, а 

матеріал рослини: льон, звіробій, 

колоски, маки, волошка та ін. Один 

оберег я зробила сама, а інший  мені 

подарували на вдачу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обриси нашого майбутнього 

  Майбутнє нашої країни – це ми! Кожен із нас по – своєму змінить цей світ. І 

тут постає питання. В який бік зміниш його Ти?  

  Все частіше і частіше я спостерігаю розбещеність  молодшого покоління. 

Наприклад, якось влітку  я пішла бігати на стадіон і побачила двох хлопчиків, 

молодших за себе. Спочатку, вони просто грали, я не звернула увагу, адже це 

нормально. Але потім, коли я пробігала біля них, їхня гра змусила мене 

зупинитись. Вони  грали в гру « хто кого  переплює ? » і їм не заважало те, що 

це суспільне місце і вони там не одні. Я зробила зауваження цим хлопцям. І 

як, на вашу думку, вони відреагували? Вони не зробили висновків , навіть не 

мовчки прийняли його, показали язика і пішли далі.  Якщо зараз вони плюють 

людям в спину, то що буде далі? Хіба це один такий випадок, таких ще сотні. 

І яких  змін чекати  від такого молодшого покоління?  

  Звісно, є й інша половина дітей, які все ж таки мають поняття  

« ввічливість» , « повага» і типу того . Саме на таких нащадках повинна 

триматися Україна. Саме вони мають шанс змінити майбутнє на краще, на нове 

життя ! 

А Ти серед кого себе бачиш? 

Руслана Мілько - Нест ороння (10 клас) 

 

 
УВАГА! Розслідування злочину. 

Долучаємо «експертів», 

«дізнавачів», «свідків». 

В ніч на з 1 на 2 вересня 

невідомі зруйнували огорожу 

Дитячого містечка («Казку»). 

Нанесено не тільки збитків, але 

втрачено надію на те, що наше 

місто стане ошатним куточком 

відпочинку для дітей. Отож, 

РОЗСЛІДУВАННЯ! 

 Інформацію надавати 

 Олегу Пержу (8-Б клас) 

УВАГА! Шкільна форма – 

обов’язкова для всіх! 

Хто ще не зрозумів, що зовнішній 

вигляд-обличчя ділового, 

налаштованого на активну роботу, 

відповідального учня? А що таке 

ШАРМ у вас теж є уялення? Не 

будьте «сірою мишою» в 

колорових джинсах чи яскраво-

попугайному вбранні. Це у школі 

немодно! 

Активістка ДЮО «ЛІДЕР» Даша 

Мішкой (7-А клас) 

ЩО? 

ПОГОВОРИМО? 

Ти сучасний 

чи «пасеш 

задніх? 

А ТИ 

закриваєш очі 

на проблеми? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемога «Квасольки» т а Дарини Хрипко   

в ХVІІІ Міжнародному конкурсі шкільних медіа 
   Виявилося, що не така вже й захмарна річ заявити про себе в медіа-

просторі. Тим паче, взяти участь в Міжнародному конкурсі шкільних 

медіа та, звичайно, поборотися за престижну перемогу. Так сталося і 

цьогоріч, в квітневі дні, коли наша щкільна газета «Квасолька» була 

запрошена до участі у VІІ Міжнародному юнкорівському зльоті  «Засоби 

масових комунікацій сьогодні і завтра» та номінована в ХVІІІ 

Міжнародному конкурсі шкільних медіа. «Квасольчата» впродовж 

навчального року презентували своє «меню» новин, подій, акцій. 

Ділилися із дописувачами-читачами своїми юними журналістськими 

спробами висловитися з приводу актуального та тримали руку на часі. 

Вперше «одяг» головного редактора шкільного видання приміряла 

учениця-випускниця Дарина Хрипко. Вона стрімко підхопила естафету 

попередниці Яни Журавської, взялася за перо, і… почала писати для 

«Квасольки», народжуючи теми, ідеї, втілюючи власне прагнення: 

пов’язати свою професійну долю із журналістикою. Та відвідини 

Дариною міжнародного медіа-зібрання унеможливила доля 11-класниці. 

Саме і дні перебігу зльоту юнкорів вона складала ЗНО. У «відрядження» 

вирушила допитлива, енергійна учениця 8-А класу Ольга Мікуляк. Разом 

зі мною, координатором газети «Квасолька», вона пірнула у нестримно 

цікавий вир подій. Прямий ефір на ТК ТАК-ТV, інтерв’ю на «червоній 

доріжці», знайомство та тісне спілкування з VІР-персонами  ХVІІІ 

Міжнародного конкурсу шкільних медіа, конференції, майстер-класи…- 

це не для слабкодухих, «безхребетних»! Щомиті блакитні Олині очі 

наповнювалися натхненням, щирою радістю свідка та співтворця 

найголовнішої події міжнародного юнкорівського руху… 

… На сцені, коли звучали слова: «Переможцем у номінації (до речі однієї 

із двадцяти)) «Кращий автор шкільних медіа для 9-11 класів» визнано 

Дарину Хрипко, ученицю Новобузької ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №1» , із   

експерта Ради Європи, засновника Клубу медіа менеджерів (Париж) 

Тетяни Рєпкової з гордістю за Дашу, рідну школу та газету Оля одержала 

диплом та символічний кубок?. Ура! «Квасолька» вдруге за три роки 

участі стала переможцем!  І це серед 1675 робіт міжнародного гатунку! 

…Результатом участі у святі юнкорів стала незапланована конференція 

«Квасольці»-новий подих». Охочих взяти в ній участь, стати на крок 

ближчими до медіа простору (ще б пак: така можливість проявити себе!) 

виявилося так багато, що виникла потреба долучити найкреативніших, 

непосидючих «квасольчат», котрі прагнуть надихати шкільне видання на 

оновлення. Сподіваємося, що дійсно у нашої «Квасольки» буде оновлене 

життя, свіжий «подих»: творчий і шалено позитивний. А Дарині Хрипко 

ми всі зичимо здійснити мрію та чекаємо її із новинами про студентське 

життя. 

Р.S. Приємно, що і я була нагороджена Подякою Міжнародного конкурсу 

шкільних медіа (Миколаїв, 2015) 

 

«Занурювала» в новини від «Квасольки» Зоя Гаркуша (координатор 

шкільного видання) 

Електронна адреса school1nbg@yandex.ru 

Адреса сайту novibyg1.ucoz.ru       
Колишній головний редактор шкільної газети 

«Квасолька», нинішня студентка-журналістка 

Дар’я Хрипко передала естафету Ользі Мікуляк 

http://novibyg1.ucoz.ru/
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26 вересня на стадіоні СК "Колоc" відбулися 

змагання з легкої атлетики серед учнів шкіл та 

студентів навчальних закладів. В програмі змагань: 

дівчата біг на 60 та 200 метрів, хлопці 100 та 400 

метрів, стрибки в довжину та естафета.  

ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ із нашої школи!  

Біг на 200 метрів серед дівчат –  

1 місце Катренко Наталія, 3 - Пластун Юля  

Біг на 400 метрів серед юнаків-  

1місце Лацановский Сергій, 2- Манзарук Олег  

Стрибки у довжину з розбігу серед юнаків –  

1місце Лацановський Сергій 

Футболісти на старті до 

перемоги 

Фото Ірини Ромовської та  

Дениса Вертейка 

«КВАСОЛЬКА» почала збирати новий 

урожай добрих справ та перемог. 

Приєднуйтеся до «жнив»! 

http://novibyg1.ucoz.ru/

