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В номері: 

*Рік новий розпочато. УРА! 

*Знайомтесь: нова демократична учнівська 

газета, новий головний редактор 

*Пульсує серце України-б'ються й наші 

патріотичні серця 

*Було літо…чудове Літо! 
 

Вітаю вас, Квасольчата! З вами знову я,але 

трошки в новій, незвичній ролі-головного 

редактора. Цей рік буде непростим,але 

доволі цікавим. Особисто від себе і своєї 

команди я обіцяю гарних,яскравих та 

змістовних статей. Нам прийдеться 

«добряяяче» попрацювати. Отож,бажаю  

успіху в навчальному році,чекаю від вас 

чудових ідей та нових пропозицій. 

Головний редактор шкільної 

газети «Квасолька»-Дар’я Хрипко 

«Квасолька» вітає з «дебютом» першокласників і з «дембелем» випускників!!! 
Дуже раді бачити маленьких «першачків» у стінах рідної школи, ласкаво просимо вас в світ нового і незвіданого, 

цікавого і непередбачуваного, веселого, хоч і  трошки суворого.  

А одинадцятикласникам радимо розвивати добру інтуїцію, вміння «не знати і забути», а ще.. запасайтеся міцною кавою, 

тому що безсонні ночі ЗНО вам гарантує! 

Ми бажаємо вам витримки, терпіння та наснаги. Попереджаємо: буде важко, але воно того варте. 

Вітаємо! 

 

Погожа днина 1 вересня  подарувала нам 

радісне свято в нашому спільному 

шкільному домі, організувала зустріч із 

найріднішими учнями, першим дзвінком 

нового навчального року. 

Миру тобі, моя перша ШКОЛО! Довголіття 

та інтелекту. Творчості та невтомності в 

пошуку та народженні Особстостей!  

Алла Вікторівна, директор ПЕРШОЇ 

Газета ДЮО «ЛІДЕР» Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
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Рекомендований режим дня школяра-

«початківця» 
 

• Підйом - 7.00.  

• Ранкова зарядка, водні процедури, прибирання ліжка, 

туалет -  7,00-7,30. 

• Ранковий сніданок -  7.30-7.50. 

•  Дорога до школи чи ранкова прогулянка до початку занять 

у школі - 7.50-8.20.  

• Заняття в школі -  8.30-12.30.  

• Гарячий сніданок у школі близько 11 год. 

•  Дорога зі школи або прогулянка після занять у школі - 

12.30-13.00.  

• Обід -  13.00-13.30. 

•  Пообідній відпочинок або сон - 13.30-14.30. 

•  Прогулянка або ігри та спортивні заняття на повітрі - 

14.30-16.00.  

• Полуденок - 16.00-16.15.  

• Приготування домашніх завдань -  16.15-17.30. 

•  Прогулянки на свіжому повітрі  - 17.30-19.00.  

• Вечеря і вільні заняття (читання, музичні заняття, ручна 

працю, допомогу сім'ї, заняття іноземною мовою та інше)  - 

19.00-20.00.  

• Приготування до сну (гігієнічні заходи - чищення одягу, 

взуття, умивання) - 20.00-21.00. 

•  Сон - 21.00-7.00. 

Нотатник для «початківців» 

Правильно вживай їжу! 
Постійна вага зберігається, якщо кількість їжі відповідає 

енергетичним потребам організму. Але під час росту 

організму, вага тіла повинна поступово збільшуватись. 

Декілька елемент арних правил харчування: 

1.Намагайся їсти фрукти і сирі овочі; особливо взимку їжа 

повинна бути багатою на вітаміни. Недостатність вітамінів 

загрожує твоєму здоров’ю і працездатності. 

2.Для збереження гарних зубів намагайся частіше їсти тверду 

їжу, гризти яблука, груші, моркву, а після їжі обов’язково 

прополощи рот водою або почисти зуби. 

3.Їж не поспішаючи, добре пережовуй їжу, щоб запобігти 

розладу травлення. 

4.Після енергійної гри або бігу, не пий холодні напої. 

5.Якщо ти регулярно тренуєшся в спортивній секції або 

самостійно займаєшся фізичними вправами, не відмовляйся 

від їжі перед тренуванням. Але їсти треба не дуже багато: 

переповнений шлунок може спричинити погане самопочуття 

і низькі результати. 

6.Відсутність апетиту, погане засипання, безсоння, втрата ваги 

вказують на перевтому або початок хвороби. 

Орієнт овний раціон школяра. 

Кожний день в меню повинні бути представлені усі сім груп 

продуктів «харчового кола», які допоможуть організму 

отримувати достатню кількість поживних речовин: 

овочі; фрукти та ягоди; коренеплоди; молоко та молочні 

продукти; м’ясо, риба, яйця; хліб та круп’яні продукти; харчові 

жири. 

. 

 

 

 

ФІЗХВИЛИНКА-веселинка 

Хто ж там, хто вже так стомився? 

І додолу нахилився? 

Треба дружно всім нам встати, 

Фізкультпаузу почати. 

Сонце спить, небо спить, ( закривають 

очі долонями) 

Навіть вітер не шумить! 

Рано-вранці сонце встало (відкривають 

очі, піднімають голови) 

І проміння всім послало! 

 ( руки в сторону, вгору) 

РЕЦЕПТ щастя в школі від  

3 класів 

 До школи-з радістю 

 На перерві-в їдальню 

 Вільний час-на 

подвір'ї 

 Захоплення спортом 

 Не вішати носа від 

невдач 

 Вірити в  свої знання 

 Мати безліч друзів 

На веселих стартах 

Стань здоровим! 

В скарбничку досвіду 
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1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

7 урок 14.20-15.05 

Дзвінок від МАМИ! 

Як часто нам телефонують мами, коли ми у 

школі? 

- Як справи, сину? 

- Ти все поїв у їдальні? 

-Яка в тебе оцінка за домашню? 

-Чому в тебе хрипить голос? Ти що хвора?... 

Тисячі питань… 

Але мами надто рідко здогадуються, що їх 

нетерплячі дзвінки лунають саме тоді, коли 

ЙДЕ УРОК. Бачили б вони очі вчителів,…не 

очі, а палаючі гнівом жарини! Їм тоді не 

поясниш, що забув вимкнути звук у свого 

«надійного товариша»-телефона… 

-Та це ж мама телефонує, можна вийти?...я 

недовго… 

Тому саме для таких турботливих мам 

нагадуємо розклад дзвінків у школі. 

Скористайтеся підказкою: не турбуйте нас під 

час УРОКІВ! 

Директор школи –  
Трофименко Алла Вікторівна  

Заступники –  
Ліфантьєва Надія Михайлівна,заступник 

директора з навчально – виховної роботи школи 

І ступеня 

Бурдейна Світлана Василівна, заступник 

директора з навчально – виховної роботи школи 

ІІ-ІІІ ступеня 

Валкова Інна Миколаївна , заступник директора 

з виховної роботи 

Нотатник для батків 
Новобузька загальноосвіт ня школа 

І-ІІІ ст упенів №1 

   Новобузької районної ради  

     Миколаївської област і 

 

Адреса55600 м. Новий Буг  

                 вул. Гребеннікова, 27 

 

Телефон (05151)9-14-47 

Факс (05151)9-10-89 

Електронна адреса 

 school1nbg@yandex.ru 

Адреса сайту novibyg1.ucoz.ru 

 

Іван Глевенко (9-Б) 
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За  традицією в кінці вересня кожного року 

проходить «Шкільний ярмарок». Ми звичок  не 

змінювали і ярмаркували в українському стилі. 

Скільки смакоти наготували діти та їх мами: 

варенички,запечені курочки,тортики,тістечка, 

ммм.. На гуляння  прийшла й циганка з Солохою, 

вони ворожили й веселили народ. Українські 

пісні піднімали патріотичний дух та настрій. 

Вишиті скатертини,вишиванки,гарно прикрашені 

столи надавали святу емоційності.  А ще й добру 

справу зробили: продали обереги, зроблені 

власноруч в родинах, та на ці кошти придбали 

для воїнів-захисників медикаменти.  

  Діти були задоволені  святкуванням, наїлися, 

напилися і ситими пішли на уроки.  

ДЮО «Лідер» : «Висловлюємо подяку 

дітям,батькам та класним колективам за 

проведення осіннього ярмарку». 

 

Недільний привітний день 7 вересня подарував безліч позитиву, 

енергії та вражень учням та батькам 6-А класу. Свою вело-екскурсію 

до Вірчиної балки вони здійснили в ім’я Миру. Схиливши голови 

біля Братської могили, згадали буремні роки Великої Вітчизняної 

війни та побажали миру та життя сьогоднішнім воїнам-патріотам, 

захисникам України.  

Це ще одна подія в акції учнів 6-А класу «Воїнам-захисникам 

України присвячуємо». До речі, до Миколаєва у військовий 

госпіталь пораненим землякам попрямували солодкі гостинці та 

обереги, зібрані щедрими родинами шестикласників.  

Вогонь та  перемоги Малих олімпійських ігор -2014 

Фото Зоя Гаркуша 

Фото Денис Вертейко (7-А) 

Фото Денис Вертейко (7-А) 
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