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Листопад,

Ніби звичайний шкільний день… 

Дзвінки, немов вправні вартові, дають без збою сигнал «на 

уроки!», «на перерву!». Проте, цей день пов'язав у обійми 

мир та неспокій, дитинство та доросле життя… 

На урок учні 9-Б класу прийшли зніяковілі, у дівчат чомусь 

були заплакані очі, а обличчя юнаків подорослішали. Не 

чулося бадьорості, хода їх стишилася і я зрозуміла: щось 

відбулося надзвичайно важливе. І не помилилася. 9-Б 

став миттєво дорослим… 

Щойно вони зустрічалися віч-на-віч із нашим земляком-

воїном. Він був там: у пеклі, на лезі, на війні в 

Донеччині…Був  і приїхав із особливою міссією: привіз 

листа Тетяні . Мабуть точніше сказати, не листа, а душу, 

пульс та палаючі серця захисників 79 аеромобільної 

бригади. Вони тримали в руках її послання, читали вголос 

рядки її листа і знали, чого варта їх солдатська «робота» 

захищати свою Вітчизну. Писали о третій годині ночі, 

дослухаючись до стрілянини, додаючи від себе по слову 

подяки для учениці із Новобужжя. 

… Після моторошно - правдивої розповіді  лише у 

кришталево-міцних людей не забриніли сльози. 

Чи варто було говорити з учнями по кохання Фауста і 

Маргарити (була тема уроку)? Звісно, що ні, бо щохвилини 

вони вкотре утирали неслухняні  сльози, що без дозволу 

просилися на волю. І ставили питання «Чому? Навіщо? За 

що? Допоки?...» 

Солдат скромно ділився  з дітьми правдою про війну,  

дякував за підтримку волонтерів та попросив від імені  

воїнів із підрозділу писати теплі листи з мирного краю, 

які є «донорами»  для кожної пораненої війною душі. 

 

Ділилася враженнями Зоя Миколаївна 
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Денисові оповідки. Лист солдату.  

Солдате України! 

Як гордо звучать ці слова! Мій прадідусь був солдатом, офіцером, захисником. Та не 

пройшло й віку , щоб знову слово «солдат» мало таку вагомість. Як швидко у людства загоїлися 

рубці на серці від втрат!.. 

Тепер український солдат – приклад для наслідування. Мені ще мало років, та саме ти, 

солдате, вчиш мене любити і берегти землю предків, віддавати все для блага інших, відстоювати 

право на життя, цінувати мир, спокій, родину. Я вірю в тебе, солдате! В мене немає іншого вибору. 

Саме за твоєю спиною життя мільйонів, а серед них і моє життя. Найстрашніше те, що це не 

забавка у "компі", якою я частенько розважався. Це моє життя, в якому завтра може не прийти. 

Тож витримки тобі, солдате, міці і сили! І хай тебе рятує доля від лиха! 

Денис та Ірина Вертейко  

________________________________________ 

Воїне 

В першу чергу я хочу сказати Вам спасибі за те, що захищаєте нашу країну, за те, що живі і 

намагаєтеся захистити нас від жахливого слова "Війна". В душі розумієш, що хочеться приїхати, 

допомогти підтримати, але тебе не відпустять, скажуть "Краще  не треба". Коного дня, дивлячись 

телевізор, з моїх очей течуть сльози і розумієш, що ось вона ВІЙНА!  Та я вважаю, що не буде 

війни, а буде чисте небо з щасливими хмаринками, які посміхаються нам. Ми чекаємо Вас! Тільки 

живіть, будь ласка! 

Аня Безсмертна 

________________________________________ 

Дорогий солдате! 

Дорогий солдате, пишу тобі від чистого серця, я розумію, що війна це не гра,не просте слово!Це 

смерть! Ти для мене,  солдате,  як кам’яна стіна між миром та війною. Я не далеко живу від АТО, 

тому я вірю в тебе, солдате, вірю в перемогу,  вірю, що колись прокинусь під мирним небом і це 

все буде як страшний сон… Дякую тобі за захист нашої держави. 

Слава Україні!!!!!!!!                                                                                                                           

Артем.  12 років. Миколаївська область, Новий Буг. Артем Приймак  

________________________________________ 

Сила і Мужність 

Ці слова я присвячую всім солдатам нашої країни, яка має назву Україна!!!! Любий солдате, ти, 

напевно, зараз у важкому стані, після поранення. Спасибі тобі за те, що ти оберігаєш нашу країну і 

нас самих. 

Я молюсь за тебе, і всіх інших твоїх товаришів. Хай завжди у Вас за спиною будуть іти два 

символи, Сила і Мужність! 

Коля Лопатко 

________________________________________ 

Шановні солдати! 

Я учениця 7-А класу Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Юриста Ельза. Я ще невелика, але 

розумію, що війна - це велика загроза для України і всіх нас. Ви - наша опора. Ви йдете далі, 

незважаючи на свої болі. Я дуже хочу, щоб Ви як мога скоріше одужали, щоб все це нарешті 

закінчилося. 

Бажаю ВАМ ПЕРЕМОГИ! 

Ми завжди з  Вами ! 

Ельза Юриста 
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Олександр Станкевич, 
 випускник школи.  

Доброволець, захищає під Маріуполем 

 українську землю. 

У короткочасній відпустці завітав до нашої школи, 

поділився переживаннями за мирну долю країни. У  

шкільній бібліотеці зробила фото Яна Зуєва (10 клас) 

Матеріал районної газети «Вперед» 

Триває акція 

 «Наші земляки-захисники» 

МИР дитячими руками 

Знай наших 
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Алхімов Андрій, випускник 2011 року, 

захищає кордон України  
Віталій Михайлович Нагорний, хірург ЦРЛ, 

у польовому госпіталі на Донеччині  

Олександр Станкевич, випускник 2008 року, 

захищає Маріуполь  

За два навчальних місяці учнями, батьками, вчителями 

школи було зібрано коштів на суму більше 5,5 тисяч грн.; 

харчових пакетів на суму більше 2,5 тисяч гривен; 

передано в госпіталь м. Миколаєва ліки та солодощі; 

задля підтримки бойового духу воїнів написані листи, 

надіслані обереги, малюнки, сувеніри…  

Ви тільки повертайтеся ЖИВИМИ! 

Повертайтеся ЖИВИМИ! 
Готуймося до фестивалю 

«Діти-ангели Миру» 

Завітайте на шкільний сайт: 

до вашої уваги «Арт-студія» 

7-А класу: анімація Влада 

Дубового на тему «Мир»  

Головний редактор газети  Даша Хрипко 4 


