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Товариством  «Нібулон»  з 19 вересня по 

12 жовтня 2014 року проводився  

патріотичний конкурс графіті «ЄДИНА 

УКРАЇНА». Даний конкурс - це відкритий 

творчий захід, що проводився 

серед  колективів загальноосвітніх шкіл та 

гуртків шести районів  з метою виховання 

у дітей почуття патріотизму, гордості та 

поваги до державних символів, любові до 

рідного краю та дав змогу юним талантам 

проявити та показати свої творчі здібності. 

Наша школа також взяла участь в цьому 

конкурсі. Учні 11 класу на чолі з учителем 

образотворчого мистецтва Ліфантьєвим 

Сергієм Геннадійовичем прикрасили стіни 

рідної школи чудовими патріотичним 

графіті. 

«Хоча ми і не здобули перемоги,ми 

прекрасно провели час, ще більше 

здружилися з однокласниками і отримали 

купу гарних емоції і позитиву. Адже 

головне - не перемога,а участь!»-говорить 

Даша Хрипко,учениця 11 класу. 

 

 
 

День козацтва    

 

14 жовтня православні християни святкують день Покрови 

Пресвятої Богородиці. І водночас цей день відзначається Днем 

українського козацтва. У незалежній Україні це свято офіційно 

існує з 1999 року, але неофіційно святкується вже декілька 

століть. 

Кожен в Україні чув про козаків. Про них написано багато 

наукових книжок і художніх творів, знято фільмів. Про козацький 

рід і його ватажків говориться в урочистій пісні нашої держави – 

гімні України. Козаків можна побачити на парадах українського 

війська, їх зображення є на українських грошах та поштових 

марках. А про малого хлопця і дорослого парубка, що вміє 

відстояти свою честь і захистить слабшого, старого, жінку, у нас 

кажуть: справжній козак. Козак в уявленні українця – це звитяжний 

воїн, що не розлучається з шаблею, захисник Вітчизни, оборонець 

прав, віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом 

України. 

Цього дня в Новому Бузі на козацькому майданчику відбувалося 

дійство. На свято прийшло багато людей. Серед учасників були й 

учні нашої школи. Проводилися змагання на честь цього 

свята:козацькі розваги,перетягування канату,стрільба,підняття 

пудової гирі і багато іншого. Новобужани робили грошові  

внески,аби надати допомогу нашим землякам-воїнам АТО.  

Свято Українського козацтва шанується з року в рік і ми 

сподіваємось, що традиції не будуть змінюватися і надалі! 
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Підтримка на відстані 

Він зібрав свої речі, взяв трохи грошей на дорогу і вийшов на двір, де побачив, як старанно 

порається мати у садочку. Нічого не сказавши, підійшов до неї і трепетно обійняв. Не 

стримуючи сліз, мати цілувала його і щось тихо шепотіла на вухо. Почувши до болю 

знайомий запах маминого тіла, він ніжно відсторонив її від себе, щоб не здатися і не 

залишитися. Серце розривалося при вигляді її вигорівших очей і сивої голови. Востаннє він 

поцілував срібні струмочки неньчиних сліз і визволив своє молоде,,дуже тіло з полону 

безкорисної любові. Він  пішов і ні разу не обернувся, так і не побачивши, як мати, впавши на 

коліна, тремтячою рукою перехрестила його... 

  У цей тяжкий час, коли батьки проводжають своїх дітей, діти батьків, а жінки коханих  на 

війну нічого страшнішого немає за байдужість. Байдужість вбиває віру і надію у будь-що, 

вона може зруйнувати те, що будувалося тривалий час. І особливо зараз, в тяжку годину 

нашої країни ми просто не маємо права бути байдужими. Знаючи, що нашим солдатам, там 

на Сході, дуже важко, ми можемо весь час підтримувати їх і морально, і матеріально. 

  Маючи добрі серця, люди простягають руку  допомоги українським воїнам. Так, 

волонтерські загони Новобузької ЗОШ №1 долучилися до збору медикаментів випускникам 

школи, які на даний момент є учасниками АТО. Також учні школи взяли участь у проекті 

«Дитячий оберіг для воїна». Завданням проекту є підтримка солдатів тематичними 

малюнками і сувенірами, які діти робили власноруч. Такі подарунки, виготовлені з дитячою 

щирістю, підбадьорюють наших захисників, тим самим мотивуючи їх до захисту рідної 

землі, на якій живуть діти, що думають про них. 

  Дуже  зворушливими виявилися листи, котрі писали учні школи пораненим солдатам. 

Кожен хотів написати щось  особливе, аби висловити воїнам вдячність за мужність і 

самопожертву. 

«Я бажаю Вам скорішого одужання. Сподіваюся, що Ви скоро повернетеся додому до сім’ї  і 

все у Вас буде добре!» 

  Такими простими рядками, написаними руками дітей, кожен сильний чоловік може 

розчулитися. 

  «Я сподіваюся на те, що ваші зусилля не будуть марними і ви зможете спокійно жити на 

нашій вільній землі! Пам’ятайте, ви не одні! Україна з вами! Слава вам, герої нашої України!» 

  Старшокласники, які відчувають всю серйозність і напруженість ситуацій розмірковують 

по-своєму: 

  «Читаючи сторінки підручника з історії України, можна зробити висновок, що Україна та 

українці – незламні, незважаючи на всі минулі події, ми змогли вистояти і здобути 

незалежність. Але зараз нам необхідно цю незалежність захистити від ворога, який підло 

посягнув на нашу землю! Цей нелегкий обов’язок ліг на твої плечі. Нажаль, я не можу зараз 

бути поруч з тобою, але хочу сказати, що моя душа біля тебе…» 

  Кожен рядок листа наповнений щирими словами підтримки і розуміння, спорідненості і 

вдячності. 

  «Сама  не знаючи чому, я пишу тобі як рідній людині, звертаючись на «ти», відчуваю до 

тебе якісь теплі почуття, довіру і вдячність, вважаю тебе за брата…» 

Одинадцятикласники нашої школи - свідомі громадяни своєї країни і вони окремо захотіли 

подякувати солдатів і порадувати їх чимось цікавим. Тому вони зняли патріотичне відео, 

яке повинно вселити в серця сотень захисників віру, що вони повинні повернутися живими! 

  Також рій «ШОН» ЗОШ №1 продемонстрував свої вміння в воєнній підготовці на обласному 

етапі Всеукраїнської гри «Сокіл-Джура». Хлопці та дівчата цієї команди показали свої 

навички з фізичної підготовки (стрільби, бігу та ін..), інтелектуальні здібності (знання історії 

своєї країни) та прославили наш Новобузький край! 

  Тож хочеться сказати, що нашим воїнам є за що і за кого воювати, їх зусилля подолати 

ворога не марні, бо українська земля зрощує справжніх патріотів, розумних і сильних людей, 

котрі зможуть відстоювати інтереси своєї держави!  

  «При будь-яких обставинах ми зможемо вистояти, перемогти та з гордістю заявити, що ми 

- сильний народ, ми - українці, і наша Україна Єдина, це наша душа, а душу ми не продаємо!» 

  І більше ніяка війна не затьмарить життя на нашій землі! Перемога у наших руках, бо з 

нами Бог і Україна! 

 

 учениця 11 класу Анастасія Стожук 
 

 

 

Голос патріота 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерв’ю  команди «ШОН» 
З 10 по 13 жовтня рій "ШОН" Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 представляв Новобузький район на обласних змаганнях. Три дні змагалися 

команди всіх районів області у стройовій підготовці, вмінні надавати першу 

медичну допомогу, знанні історії, вмінні в польових умовах виготовити бойовий 

листок, орієнтуватися на місцевості та щирості патріотичного духу.  

Оцінювалася й артистичність у представленні візитки рою. 

Команда Новобузької ЗОШ №1 зайняла третє місце в області.  Учасники 

«ШОН»у ділиться враженнями: 

«Шлях був складним,але ми боролися,у нас був командний дух і підтримка 

наших наставників.Легко було знаходити спільну мову між командами,але 

найважче було здобути перемогу.Правило команди,яке спрацювало на перемогу 

«Один - за всіх і всі- за одного».Третє місце ми присвятили вчителям-

наставникам,які допомагали в підготовці.Хочеться подякувати спонсорам,школі 

та вчителям. Коли ми приїхали додому, в першу чергу ми завітали до директора 

школи,аби поділитися враженнями»,-сказала Юлія Луговцова.  

«Було важко,але весело.Легкою була командна робота,а важкою,особисто для 

мене,медицина.На перемогу спрацювало правило «Дружба понад усе».Третє 

місце ми присвятили всій команді.Хотілося б подякувати всім,хто готував 

нас.Щойно  ми приїхали в Новий Буг,ми поїхали до Алли Вікторівни,щоб 

повідомити їй про третє місце»,-говорить Оксана Андронатій. 

А що скажуть хлопці..  

«Шлях до перемоги був дуже важким.Ми старанно готувалися і здобули почесне 

третє місце.Простого не було нічого.Найважчим для всієї команди видався 

КВЕСТ  по місту.На перемогу спрацювали злагодженість,дружність,єдність 

команди.Третє місце ми присвятили, в першу чергу, Віктору Івановичу 

Богданову та  іншим вчителям-наставникам.Я хочу подякувати батькам,вчителям 

та всій команді.А  коли я приїхав додому, я добряяяяче виспався!»-поділився 

Сергій Богданов. 

«Цей шлях був тяжкий та ми подолали всі перешкоди.Не було нічого 

простого,все було важким.Ми діяли за правилом «Один - за всіх та всі - за 

одного».Третє місце я присвятив Новобузькому району.Я хочу сказати велике 

дякую Богданову Віктору Івановичу.А приїхавши додому я багато відпочивав»,-

сказав Єфіменко Максим. 

А Коломійченко Саша говорить : «Було важко,для мене був простим КВЕСТ по 

місту,а важко було перетягувати канати.Головним нашим правилом було «Йти 

до кінця».Третє місце ми присвятили Віктору Івановичу,за що хочемо йому дуже 

подякувати.Коли я приїхав додому, я одразу ж ліг відпочивати.» 

А позитивний Рома Карламов сказав «Шлях був нелегким..Найлегшою для мене 

видалася стройова підготовка ,а важко було перетягувати канати.Головне-це віра 

в перемогу.Призове місце ми присвятили Віктору Івановичу,дуже велике спасибі 

йому.Приїхавши додому, я спав,відпочивав цілий день.» 

«Шлях був нелегким ,але ми зайняли достойне третє місце.Простою, на мою 

думку, була стрільба .Сладним був бліц-турнір.Головне-віра в перемогу і йти до 

кінця.Присвятили ми нашу перемогу Віктору Івановичу- нашому наставнику,за 

що йому дуже велике дякую.Як я приїхав додому, я ліг спати», -говорить 

Кушнірюк Коля. 

«Шлях був тяжким і довгим.Легкого не було нічого,адже потрібно постійно бути 

на поготові.Складними були запитання про козаків.Треба допомагати один 

одному,вірити в кожного та в перемогу.Третє місце ми присвятили нашому 

командиру і дуже розумній людині-Богданову Віктору Івановичу.Ми довели 

йому,що він тренував нас недарма.Також призове місце ми присвятили нашій 

першій і всьому Новобузькому району.Велика подяка Віктору Івановичу та 

нашому директору-Трофименко Аллі Вікторівні.Коли приїхали додому, ми 

зробили висновки,що треба навчитися ,аби досягти кращого результату!»-сказав 

Артем Войчук.Отже,команда отримала хороший досвід та масу вражень. Ми 

віримо в те,що це не остання перемога!Бажаємо вам успіхів,удачі і перемог!   

                      ІНТЕРВ’Ю брала Даша Хрипко 

 
 

Наш «ШОН»- 

найкращий 

«ШОН»  у 

світі! 

Знай наших ! 
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Цей рік в школі для нас 

останній,тому ми розважаємось як 

тільки можемо:)  

16 жовтня в нашій школі 

проходила виставка м’яких 

іграшок. Ми не розгубилися  і 

виставили ЖИВІ м’які 

іграшки:Машу та ведмедя і 

квіточку-ромашку.Ці іграшки 

полонили серця малечі,з ними 

фотографувались не тільки діти,а й 

дирекція школи. Шкода,що для нас 

це остання виставка іграшок в 

школі.. А в останній день перед 

канікулами 7 листопада в стінах 

школи лунали пісні на англійській 

мові,це означає,що проходив 

фестиваль англійської пісні. Нам 

дуже хотілося виступити,показати 

себе і ми за дві перерви «майже 

вивчили» пісню і показали її з 

рухами, танцями і чудооовим 

Поїздка в «Європу» 
15 жовтня учні старшої школи,учасники турніру «Географів» та призери 
військово-патріотичної гри «Джура» відвідали підприємство «Нібулон»,що 

знаходиться в Миколаєві. Учні висловили особисті враження та емоції.Ось 

які думки в 11 класу. 
«Нещодавно наш клас відвідав з екскурсією всесвітньо відоме підприємство 

"Нібулон". Від поїздки залишилися тільки приємні враження. Особисто 
мене вразило сучасне обладнання та прекрасне ландшафтне оформлення 

території. Залюбки відвідала б "Нібулон" ще раз.» (Афанасьєва Ольга, 11 
клас) 

«Після поїздки на «НІБУЛОН» у нас залишилась купа вражень та емоцій. 

Дійсно,заходячи на територію, потрапляєш в Європу. Вражають території 
підприємства,настільки велика площа, але все охайно та доглянуто.Там 

багато місць для відпочинку,чудовий живий куток. Із захопленням ми 
спостерігали за процессами роботи: будівницвто корабля,завантаження на 

нього вантажу,транспотрація різних бункерів за допомогою величезних 

підйомних кранів,якими,доречі,керували жінки! Випала можливість 
побачити як перевіряють зерно в лабораторіях ! Але найбільше 

сподобались та запам'ятались нібулонські купола. Вони вражають своїми 
масштабами та красою!» (Бас Яна, 11 клас) 

«Після цієї поїздки у нас залишилась маса вражень та позитивних емоцій. 
Екскурсія була дуже цікавою,та добре організована,ми з цікавістю та 

захопленням слухали екскурсовода,який розповів нам багато чого 

цікавого,ознайомив з підприємством,розповів про започаткування, початок 
його роботи, розвиток та успіхи у Європі.Ознайомившись з 

територією,місцем роботи та умовами,ми були приємно вражені тим,як 
власник підприємства турбується про робітників створивши комфортні 

умови для праці .»(Юля Фесенко, 11 клас) 

«В цій поїздці мені особливо сподобалась атмосфера на території компанії. 
Приїхавши туди, я наче переступила поріг іншого світу, наповнений 

трудовою наснагою і духом морських подорожей.»(Настя Стожук, 11 клас) 
«Нещодавно наша школа надала нам змогу побувати на одному із 

найкрупніших українських підприємств – «Нібулоні». Взагалі, якщо 

вдарятися в історію то «Нібулон» - це ровесник незалежної України. За цей 
невеликий термін із маленького підприємства воно переросло в 

гігантського колосса серед сільгоспзаготівельних інвесторів і експортерів в 
Україні.  

При перебуванні на території головного офісу та порту в Миколаєві мене 

не покидала думка: "А чому ж всі підприємства на території України не 
такі"? Сучасний «Нібулон»  по -справжньому сучасний. Найперше що 

кидається в очі – це розмах. Нібулон дуже гігантське 
підприємство,оснащене найпередовішими технологіями, обслуговується 

висококлавіфікованими працівниками, котрі окрім того що безустанно там 

працюють так ще й і підримуютьтериторію в чистоті. Після приїзда додому, 
як у всієї групи,так і у мене залишились лише позитивні враження.(Кульбит 

Андрій, 11 клас) 
А які враження в «Джурівців»? 

«У середу 15 жовтня, ми, команда ШОН, відвідали компанію "Нібулон". 
Поїздка виявилась дуже цікавою. Ми всі з захопленням слухали історію 

створення та розвитку компанії»,-сказала Андронатій Оксана від імені 

команди. 
Отже,діти в захопленні від побаченого.Поїздка  дуже вразила і учні радять 

вам відвідати це підприємство. 
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 Найбільша гірська система в Україні – Українські 

Карпати, які є частиною східних Карпат. Підносяться 

вони на заході, у межах Закарпатської, Львівської, Івано-

Франківської та Чернівецької областей, і простягаються 

смугою завдовжки понад 270 км і завширшки 100-110 км. 

Українські Карпати – середньовисокі гори, їхня пересічна 

висота 1000 м. 

 Найвища гора України – Говерла в Українських Карпатах 

в Полонино-Чорногорському масиві, в межах 

Закарпатської області; її висота 2061 м над рівнем моря. 

 Найбільше плоскогір’я в Україні знаходиться в Карпатах 

на висоті 1758 м над рівнем моря. Це пласка вершина 

гори Паляниця у їхній східній частині – Чивчинських 

горах. 

 Найбільшою низовиною є Українське Полісся, що займає 

крайню північно-західну та північну території України і є 

складовою частиною великої Поліської низовини, яка на 

півночі поєднується з Білоруським Поліссям. На Заході 

Українське Полісся складається з найбільш заболоченої 

його частини – Волинського та Рівненського Полісся. 

Висоти даного регіону не перевищують 150-200 м. 

 Найбільшим морем, що омиває Україну, є Чорне море, 

яке має площу близько 420 тис. кв. км. Північна частина 

моря, яка омиває береги України, внаслідок невеликих 

глибин (80-120 м) та отримання у літній період теплих 

річкових вод краще прогрівається, а тому північне 

узбережжя моря найбільш заселене. У Чорне море 

впадають ріки Дунай, Дніпро, Дністер, Південний Буг. 

 Найдавніший землетрус на території сучасної України, 

про який збереглися дані, датований 63 роком до н.е. і 

дістав назву Пантікапейського. “В той час, як Мітридат 

справляв на Боспорі свято Церери, раптом стався такий 

сильний землетрус, що, кажуть, за ним почалися страшні 

зруйнування міст і полів”,– свідчить давнє джерело. За 

даними розкопок можна припустити одночасні характерні 

пошкодження кам’яних будівель в таких населених 

пунктах: Пантікапей (на території сучасної Керчі), 

Німфей, Кітей, Пормфій. 

 

Доречі, 27 вересня 2014 року на базі Новобузької 
гімназії проведено турнір юних географів. 
Команди шкіл району демонстрували свої знання 
з географії, краєзнавства.  
ВІТАЄМО КОМАНДУ ШКОЛИ ІЗ ПОЧЕСНИМ ІІ 
МІСЦЕМ!!!!  
Подяка вчителю географії Сухорукову І.В. за 
якісну підготовку команди та учасникам турніру:  
Кульбиту Андрію-11 клас ,Афанасьєвій Ользі -11 
клас ,Теслюк Світлані - 11клас ,Андронатій Оксані-
11 клас, Шевченку Юрію - 10 клас. 

 

Скарбничка знань 
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А який ти українець? 

Завдання: позначте на карті обласні центри, відповіді надайте 

в каб. №12 

Готував Сашко Шевченко (5-В) 

1.В якому році і коли Україна 

здобула незалежність? 

2.В якому році і коли було прийнято 

Конституцію суверенної України? 
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Науково-практична конференція 

23 жовтня в школі проведено науково-практичну 

конференцію з англійської мови. Тематика надзвичайно 

цікава "Свята та традиції англомовних країн" Вразили 

присутніх своїми виступами учні Шуляр Денис (7-Б, вчитель 

Мовчан І.М.), Мішкой Дар'я (6-А, вчитель Кравченко О.В.), 

Вербицька Вікторія(9-А клас, вчитель Брушневська С.С.)  

Дякуємо учням і вчителям за якісну підготовку до 

конференції, бажаємо успіхів та нових досягнень у вивченні 

англійської мови! 

ТУРНІР ПРАВОЗНАВЦІВ 

За традицією жовтень збирає юних шанувальників 

правознавства. Тож і цього року 21 жовтня Новобузька ЗОШ №1 

зустрічала юних правознаців району для участі в обласному он-

лайн турнірі. До збірної команди увійшли учні ЗОШ №1, ЗОШ 

№3, ЗОШ №7, ЗОШ №10, гімназії.  

Усього в обласному турнірі взяли участь 11 команд 

Миколаївської області: м. Миколаєва, Вознесенська, 

Южноукраїнська, Первомайська, Новоодеського, Новобузького, 

Миколаївського, Снігурівського, Баштанського та Березанського 

районів.  

Боротьба була напружена, команди не бажали поступатися 

одна одній – вражали змістовними доповідями та аргументами. 

          Виставка іграшок 

Традиційно шкільну громаду запросила виставка м'яких іграшок. 

Байдужих не було. Залу самоврядування відвідав дух дитинства 

та затишку. Кожен долучився до цієї справи, намагаючись 

познайомити весь світ зі своїм маленьким другом. А 

одинадцятикласники втілили мрії дітлахів. Вони переодяглися у 

відомі персонажі Машу та Ведмедя чим полонили серця малечі. 

Із перших вуст шкільного сайту 

Підведено підсумки конкурсу 

Неймовіру цікавість серед учнів шкіл району викликало проведення патріотичного конкурсу графіті 

"Україна єдина країна" 17 жовтня в актовій залі Новобузької ЗОШ №1 відбулося урочисте 

нагородження всіх, хто прийняв участь у цьому конкурсі. Всі учасники отримали цінні подарунки від 

ініціатора конкурсу А.Вадатурського та мали можливість переглянути невеличкий 

концерт.Особливий інтерес присутніх викликав виступ переможців обласного конкурсу 

"Сокіл"("Джура") - команди "ШОН" 
 

На творчій хвилі 

Фото Ірина Вертейко 

Тобі, солдате… 

Головний редактор Даша Хрипко 


