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Відгомін Дня учителя 
                                                                                                                                 

2 жовтня у всіх школах нашого міста святкували «День учителя». Наша 

школа - не виняток, а як саме пройшов цей день , розповім вам я, 

Нестороння!  

Ідучи зранку до школи, мені було приємно за всіма спостерігати. Всі діти 

прямували   з подарунками, цукерками, квітами та всілякими 

привітаннями для учителів. Мешканці галасливої шкільної родини мали 

гарний настрій та поспішали до своїх класів, щоб швидше  побачити 

посмішки на обличчях своїх других мам. До цього свята дуже ретельно 

готувалась вся школа, на всіх кабінетах були привітання,  стіни , дзеркала 

та всі можливі (і неможливі) поверхні були прикрашені. Учні 10 та 11 

класу підготували святкову лінійку, яка включала в себе маленьку 

розважально-музичну програму, яка дуже повеселила всіх присутніх. 

Після цього дійства було оголошено нараду, на яку запрошено учнів-

дублерів, які сьогодні будуть заміняти учителів. (Адже у нашій школі є 

традиція, кожен рік, на День учителя учні старших класів заміняють 

учителів та проводять їх уроки. ) На нараді оголосили всіх ,хто «одягне 

роль учителя» і побажали нам вдачі , яка нам на той момент, дуже 

потрібна була.  

І ось пролунав дзвінок на урок. Кожен зайняв свою «позицію» , обрав те, 

що йому до душі. Робота кипить в кожному класі, без справи не зостався 

ніхто . І коли , нарешті, пролунав дзвінок на останній урок, наші « 

вчителі» спокійно видихнули: ми це зробили! І тут , ми швидко пішли на 

другу нараду, поділитись враженнями. Першою своє слово сказала 

учениця Яна Зуєва, яка на той час заміняла директора школи, повторимо 

її слова : « Шановні колеги , стажери, ми вдячні вам , що ви нам дали 

можливість розпочати свою діяльність. Ну, звичайно, більшість уже 

передумало іти в педагогічні вузи, але сьогодні ми не соромились. За 

період нашой роботи проведено : 50 уроків , пережито дві перерви , 

вивезено сміття ( це обов'язково) , в котельні встановлено систему 

хімічної очистки води. Та найголовніше - учні початкової школи з'їли 

296 булочок та 296 джеків. У нашій роботі були недоліки , як же ж без 

недоліків, учні старшої школи залишились без гарячого харчування, але 

ми це виправимо . Жодного скла не розбито, травм та мікротравм не 

зафіксовано .» . Ось таке цікаве повідомлення вона нам підготувала. 

Також хочу доповнити , що учениця 7-А класу Дар’я Мішкой  підготувала 

відеоролик для привітання учителів. Взявши інтерв'ю у деяких учителів,  

можна зробити такий висновок.  Іноді такий день можна влаштовувати , 

після проведених уроків, зрозуміло, що в майбутньому  у нас може стати 

більше учителів фізичної культури. І взагалі , їм було цікаво подивитись , 

як ми випробуємо себе на їхньому місці. А я , від імені всіх учнів, дякую 

вам , що подарували нам таку можливість, спробувати себе в педагогіці.  

А говорят ь, що учень уже не т ой…  
 

Погляд Несторонньої 
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Мої враження від зустрічі з воїном АТО Андрієм 

Володимировичем позитивні . Він розповідав різні речі зі 

свого життя на передовій, як його мало не вбила куля 

снайпера , розповідав про свій батальйон та про жителів 

Донбасу, які приходили до них по харчі , одні дякували 

,а інші починали кричати, де знаходяться воїни .  

Андрій Володимирович розповідав як дитячі листи та 

поробки підтримують силу волі та український дух . Ми 

з класом підготували і подарували воїну обереги та 

листи .  

Мені було дуже цікаво на цій зустрічі і я не забуду її . 

                                                         Теслюк Наталя 

Я дуже  чекала зустрічі  з Андрїєм Володимировичем- 

воїном  АТО. Коли я його побачила ,в мене з’явилося 

враження, що це звичайна людина, яка ніколи не бачила 

війни. Дивлячись в його очі я різко змінила свою думку , 

адже там зберігся страх і сміливість, відчай і туга за 

домівкою. Він нам розповідав про своє життя на війні , 

що він 59 днів жив під сирою землею і не мав засобів 

гігієни , спав на книжкових полицях. Не зважаючи на всі 

труднощі і негаразди, воїн захищав свою честь, рідну 

землю ,щоб ми зростали щасливі в рідній Україні! 

                                                                                   

Ємельянова Карина 

                                                                                                                                                                                           

У жовтні місяці відбулася зустріч з воїном АТО. Учні схвильовано 

чекали поважного гостя. Історії, які він розповідав, були страшні , але 

нам було цікаво. Ми дізналися багато нового про умови проживання 

бійців , про їх духовний стан. Головне - поважати таких, як він , адже 

вони захищають нас, захищають Україну, свою сім’ю. Підтримка,  з його 

слів,- це листи, обереги ,подарунки , теплі речі, всі  вони допомагають 

бійцю усвідомити, що він не просто так на війні ,а заради тих, хто його 

чекає . Ми ж у свою чергу подарували йому на згадку цікаві обереги, 

листи, малюнки . І він з вірою в себе пообіцяв їх тримати завжди з 

собою . Ось так і закінчилася розмова з воїном АТО. 

                                                                                                                                                                                           

Безсмертна Анна  

                                                                                                                                                                                           

Почесне ім’я 

 Патріот 

 Морально було дуже важко. Особливо, коли не можеш 

нічим допомогти, коли забрав військовополонених, а в тебе 

немає ні води, ні медикаментів, ні сил. Важко було побачити 

розірвані навпіл танки, БМП або вигорівше МТЛБ і кого ти 

там знайдеш? Дуже тяжко дивитись на перевернуту бортову 

машину і нею розчавлених чотирьох хлопців. Ти не можеш 

їх витягнути звідти,а сержант змушує брати ніж, розрізати їх 

навпіл і тільки тоді витаскувати.  Та все ж таки всіх нас жінка 

народжувала, а не вовчиця. Ми попросили троса, підняли 

машину і забрали хлопців.  

Віталій Нагорний в інтерв'ю для ТУТ.ІНФО 

Віталій Нагорний –лікар-

хірург (був в АТО) 

Шкільні бібліотекарі запросили на зустріч учасника АТО Коцюбу А.В.  

Людина сильної волі, міцного характеру з глибоким сумом та болем в 

очах поділилася із восьмикласниками спогадами, про час, проведений в 

зоні АТО. Воїн своїм прикладом показав, що не тільки словами можна 

любити свою Батьківщину, але і вчинками доводити це. Запитання, 

відповіді повернули усіх учасників заходу обличчям до сучасних подій 

нашої країни. Підсумком стали щирі оплески, як дяка усім захисникам та 

листівки дітей, які вони підготували для гостя. 

 

Інформація зі шкільного сайту 

Враження 8-А від зустрічі з Андрієм Коцубою 

До Дня Захисника 

України учні 6-б класу 

прийняли активну 

участь у виставці 

плакатів "Збережемо 

мир на Землі". 

Дякуємо за чудові 

роботи Марії Решетняк, 

Анастасії Загляди, 

Анни Матвієнко, 

Артема Довгаля, 

Альони Пихтіної, 

Аліни Толспоп'ятової. 

Вони стали гарною 

прикрасою шкільного 

свята! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До нас на днях приїхав воїн з АТО, його звуть Андрій 

Володимирович. Він розповідав як він був в перші дні на 

службі, які це були відчуття, він розповідав нам багато 

чого. Ще ми ставили йому запитання, на які він із 

задоволенням відповідав. Він говорив про ті події на 

Донбасі, про які не говорять по телебаченню. Мені дуже 

сподобалась ця зустріч. А ще він давав нам подивитись 

свій значок  учасника АТO. Ця зустріч була дуже 

захоплююча, і ми із задоволенням слухали його. 

                                                                                                       

Лопатко Микола 

 

В п'ятницю ми зустрілися із воїном АТО. Наш клас 

підготував для нього багато листівок. Він розповідав такі 

реч, які зачепили мені душу. Ми слухали його уважно і не 

пропускали жодного слова. Все було наскільки емоційно 

та зворушливо, що цю зустріч я не забуду ніколи, ці 

враження. Мабудь у кожного із нас, защеміло серце… Ще у 

нас є сільне фото з воїном. Ось така ця зворушлива історія. 

                                                                                                

Блащук Руслана 

          Ми з класом 16 жовтня ходили в залу засідань, щоб 

зустрітися із воїном АТО. Його звати Андрій 

Володимирович. Він нам розповідав багато цікавого. 

Наприклад: він розповідав про те, що вони їздили у 

Маріуполь у дитячий будинок та приносили дітям їжу. 

Розповідав, що вони навіть не могли вийти на вулицю 

без бронежилета. Та багато інших цікавих фактів. Я 

гадаю, що без таких хлопців та чоловіків Україна б 

загинула. І хочеться, щоб таких сміливих хлопців було 

набагато більше та більше. 

Самойленко Валерія 

ДЮО «ЛІДЕР» продовжує збір кришок від пластикових 

пляшок для їх  вторинної переробки (будуть протези для 

поранених в АТО). 1 місце по збору- 8-А клас на 2місці -7-А 

НАША ШКОЛА-ОСЕРЕДОК АКИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ. НЕ ЇЇ КПЕДО-СТОЯТИ ОСТОРОНЬ.  

НЕ ЇЇ РІШЕННЯ-ЗАЧАЇТИСЯ ТА СЛІПО ВІРИТИ. У ВСІХ НА ВУСТАХ РОЗПОВІДІ ВОЇНІВ-ЗАХИСНИКІВ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩО? 

ПОГОВОРИМО? 

Шкільні роки – час бурхливого росту, безупинного фізичного і 

розумового розвитку. Швидкий ріст, постійний рух, напружена 

розумова діяльність – все це ставить перед організмом підвищені 

вимоги, спричинюючись до великих витрат енергії. Поповнюють 

школярі  запаси енергії на перерві. Та чи задумуються вони та 

навколишні, як відбувається цей процес? За графіком, я чергую в 

їдальні кожного вівторка та спостерігаю вражаючу картину. Частина 

дітей дотримується правил харчування: миють руки до і після 

прийому їжі, харчуються за столиком спокійно, гарно пережовують 

їжу, прибирають після себе, дякують працівникам їдальні за 

смаколики. Умови в нашій їдальні дозволяють відчувати себе 

цивілізовано, комфортно, коли поповнюєш запас енергії. Та 

кількість таких дітей дуже мала. Останні купують їжу, або беруть те, 

що не доїли і прямують до коридорів та класних кімнат школи. На 

репліку, що треба їсти в їдальні, вони дивуються та задають не 

зрозуміле для мене питання «чому?». А де ж треба їсти? У класі, де 

потім не можливо проводити урок від запаху паличок та  ковбаси з 

піци. Чи треба їсти у коридорі, на ходу, швидко ковтаючи, бо може 

хтось випадково підбити? Чи краще їсти над зошитом або над 

книжкою і обов’язково поставити жирну пляму? 

Мене зачепило і вразило здивування дітей від відкриття, що їсти 

треба у їдальні. На жаль, учні почали дотримуватися громадських 

правил харчування тільки по вівторках, бо я вимагаю доїдати все у  

їдальні. В останні дні, коли я не чергую, все йде вшкереберть. 

Недоїдений хліб валяється в коридорі на підлозі, обгортки, фантики 

- по всій школі. І справа, на мою думку, не в чергуванні. Справа в 

кожному, у дотриманні правил харчування, в першу чергу, особисто 

кожним, справа у вихованні у дітей елементарних навичок культури 

життя в соціумі. 

ІРИНА ВЕРТЕЙКО 

До редакційної  поштової 

скриньки надійшов лист 

Ірини Вікторівни Вертейко. 

Йдеться у ньому про звичну 

річ у школі-харчування учнів. 

Але цей щоденний режимний 

момент, як виявилося, не 

такий уже безпроблемнийй. 

Отож, читаймо та 

висловлюємось із цього 

приводу. 

ДОСЛІДЖЕННЯ «Не 

відкладаючи у довгу скриню» 

про їдальню 

ДУМКИ опитаних : 

 Зручніше харчуватися не у 

їдальні: 

 Є час на спілкування 

 Можна повторити 

матеріал перед уроком, 

споживаючи їжу в кабінеті 

 Не люблю, коли 

заглядають до рота-

можна на вулиці 

перекусити 

 Тісно й незручно-школа 

велика, а їдальня-недуже 

 Якщо з дому взяв яблуко, 

то теж іти до їдальні? Я 

так не думаю 

 Ми не звикли до 

культури, нас її рідко 

вчать… 

 Ми завжди кудись 

поспішаємо, тому 

харчуємося похапцем 

 А є час для перекусу у 

наших учителів? 

(чергування, «атаки» з 

перездачами, тисячі 

запитань та інформації, 

термінові справи, 

«розбори польотів», 

візити батьків, підготовка 

до наступного уроку, 

пошуки журналу, який 

«запізнюється» до 

диспетчерської …) 

 

 

Хто як харчується? 
Хто як харчується? 

Запрошуємо продовжити 

розмову 

Пильнуймо культуру харчування 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 жовтня деякі учні 8,9,10,11 класів були присутні на тренінгу, який проводили 

студенти-волонтери програми «Молоді футбольні волонтери». Ми зайшли до 

сьомого кабінему, затвердили правила поведінки і зайняли вільні місця. Спершу ми 

познайомилися  та прозвучало питання: «Що таке самореалізіція?» 

Давайте поміркуємо.... Самореалізація, на мою думку,- це якась певна сфера життя, 

де людина може себе реалізувати: показати свої вміння, розкрити свій талант і все ж 

таки зайняти якусь позицію серед людей. Ми проводили багато тестів,про один я 

розкажу більш детально. Нам дали завдання написати есе" У чому ти хочеш добитися 

успіху, де ти хочеш себе проявити?» Я написала, що для мене в житті є три важливі 

сфери: сім'я, кар'єра і мати життя в соціумі. Що це все значить, саме для мене ? 

Сім'я-це найголовніше що є в житті. Кожна людина має право на сім'ю, в якій її 

поважають. Також я хочу досягти висот у кар'єрі, йти до певної мети, бути схильною 

до чогось і займатися справою, яка мені подобається. 

Життя в соціумі-це не просто життя, це життя, де тебе поважають люди, де відчуваєш 

себе вільним. Це моє представлення про самореалізацію.  

Я вирішила взяти інерв'ю в своєї однокласниці Є.Коваленко з приводу питання 

самореалізації. 

1) Женю, на твою думку, про що свідчить слово самореалізація? 

-  Я вважаю ,що самореалізація - це процес в житті людини, в якому вона повинна 

реалізувати свої прагнення (наприклад, це може бути сім'я, кар'єра, дружба та ін.) 

Щоб вище вказані пункти були на такому рівні, як цього прагне сама людина. 

2) Чи є для тебе головним в житті - сім'я? Чому? 

- Ну як, я не можу стверджувати, що для мене не є головним кар'єра ,чи друзі, це 

також грає велику роль в моєму житті. Але якщо подивитись з іншого боку, то можна 

сказати, що сім'я є найважливішим  аспектом життя ( в моєму випадку), тому що 

сім'я  -  це ті люди, яких ти любиш, це твоя підтримка, ти знаєш, що ти можеш 

звернутися за допомогою до них і в будь-яку хвилину вони тобі допоможуть. Коли 

біля мене є ці люди, мені набагато легше подолати будь- які труднощі. 

3) Що б ти порадила людям, які бояться і не хочуть себе реалізовувати? 

-  Я порадила б не боятись ,а, навпаки , спробувати себе самореалізовувати в певних 

сферах життя ,тому що це того варте!😉 

Дякую, що поділилась своїми думками. 

Повернімося до нашої головної теми. Я зрозуміла, що запорука самореалізації - 

вміння радіти. Причому, всередині себе. А при такому розкладі виходить, що дійсно в 

загальному випадку не важливо, чим займається людина: якщо її дії приносять їй 

радість, то вона гармонійна і цілісна особистість. Зважаючи на вище зазначене,   

самореалізація - це всього-на всього відчуття внутрішньої радості.  

Наш тренінг закінчився чаюванням. Ми пили чай і розмовляли на різні теми, а також 

куштували смачне печиво.  Ми весело та, можна сказати, з користю провели час. Я 

дуже рада, що була присутня на тренінгу і хочу подякувати студентам, які готувалися 

та ділилися своїми знаннями. 

 Дякую за увагу!                                    

Головний редакт ор Ольга Мікуляк 

Самореалізація в нашому житті 

 

 

Суботній день 17 жовтня подарував не лише 

промені соромливого осіннього сонця, але 

й дивовижну подорож до Криворізького 

цирку. "Магія дива"-це феєричне лазерне 

шоу, елюзіонні чари та грація еквілібристів, 

гімнастів, дотепні жарти клоунів та політ 

під куполом... Весь цей мікс у союзі зі 

смаколиками "Макдональдсу", гарним 

настроєм та дружньою компанією. 

Магія цирку  
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ВИ+МИ=ПЕРША 
Добре, що не дивлячись на вашу, квасольчата, 

тотальну заклопотаність, «відданість» 

виконанню домашніх завдань, прогулянок на 

свіжому жовтневому повітрі…ви знову з 

«Квасолькою». Оголошуємо про загальну 

«мобілізацію» щодо святкування 95 річниці 

нашої школи. Знаємо, напевне, що в класах 

готуються родинні свята, обговорюється 

«солодкий» стіл, добираються номери 

феєричного концерту, готуються нестандартні 

подарунки нашій ПЕРШІЙ.  

 Наша редакція почала збір матеріалу-«досьє» 

на вчителів-випускників нашої школи. До речі, 

фотоматеріал, оригінальні речі, що мають 

відношення до історії нашої Новобузької ЗОШ І-

ІІІ ступенів №1, можуть стати експонатами 

тематичної експозиції нашого нового музею.  

Станьте й ви творцями іменинного випуску 

«Квасольки».  

 Даємо підказку, з кого почати. Ліфантьєва 

Надія Михайлівна (дівоче прізвище 

Чайковська, заступник директора)-перша 

випускниця новобудови нашої школи. 

Поцікавтеся у неї, яка вона  була учениця, 

хто її вчителі та директор, що зосталося в її 

пам’яті про першу Новобузьку.  

 Принесіть фото ваших рідних (у шкільні 

роки) та розмістіть на шпальтах 

листопадового випуску. 

 Знайдіть «на горищі» щоденник вашого 

тата, дізнайтеся, як він «отримував на 

горіхи» за невивчені уроки, розбите м’ячем 

скло та набиті «ліхтарі» своїм 

супротивникам… 

 КРЕАТИВТЕ разом із нами, бо 

«ВИ+МИ=ПЕРША» 
 

Ви коли-небудь намагалися 

донести свічку так, щоб 

полум’я не загасив вітер? 

Зазвичай,  це дуже важко 

зробити. Проте сьогодні ми 

саме так несли свої враження 

від чудової екскурсії до 

шкільного музею. 

Відновлений, сучасний, 

вражаючий ! Подих 

затамовувався від титанічного 

внеску вчителів, учнів, 

небайдужих. Енергетика 

історичних епох сколихнула 

душу. Перед нами постали 

історичні постаті, які доносили 

до нас голоси віків, а ми їх 

слухали з широко 

розплющеними очима й 

намагалися не пропустити ні 

слова, ні відтінку. Ми наскільки 

прониклися атмосферою 

музею, що відчули себе 

гідними пасажирами потягу на 

ймення ЖИТТЯ. 

Дякуємо за можливість відчути 

себе часткою історії!  

Особлива  подяка Світлані 

Василівні Бурдєйній за цікаву 

екскурсію! 

З повагою батьки учнів 8-А 

класу. 

Музей оновлено 

27 листопада наша школа святкуватиме  

95 річницю.  

Ми не стоїмо осторонь такої події, тому 

вирішили погортати історію родин нашого 

класу та довідатися, хто із батьків, рідні 

навчався в нашій Новобузькій ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1. 

Першим відгукнувся Юрчик Лихобаб: приніс 

фотографії своєї мами Батрак  (Лихобаб) 

Тетянки. Тетяна Миколаївна до сьогодні 

світла людина, котра дарує всім свою 

енергію та часто посміхається своєю  щирою 

"дитячою" посмішкою. 

Із блогу 7-А класу 

http://blog7anovujbug.blogspot.com/2015/10

/27-95.html 

Готується експозиція про історію 

школи. Чекаємо на матеріали 
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Оголошено конкурс екскурсоводів  

http://novibyg1.ucoz.ru/

