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… осінніх акцентів про ПЕРШУ 
1. Перша школа  в кожному з нас: в тобі, учень, в тобі, учитель, у вас, батьки. 

2. Перша- не будівля, не заклад із чотирма стінами. Це-стиль життя. 

3. Перший – твоє прагнення ним стати. 

4. Перший- тяжіння до перемоги, в супереч і завдяки. 

5. І якщо ти другий чи останній, в тобі жевріє прагнення бути першим. 

6. Шлях до твоєї першості-підтримка кожного з нас, дружнє плече та віра в  

тебе. 

7. Нас багато і ти, перший,-це і є колективний результат. 

8. Моя Перша- заклад-експериментатор. 

9. Твоя Перша-піонер-першопроходець. 

10.  Наша Перша-вміння працювати над помилками, здатність 

удосконалюватися. 

11. Випускник Першої не залишає школи, він продовжує її біографію. 

12.  Наша Перша має незалежний голос, активну життєву позицію. 

13. Хто із Першою, той не буде нудьгувати: цього робити просто ніколи. 

14. Будь із Першою і ти відчуєш політ своєї творчості, розбудиш бруньки 

хисту та подаруєш миттєвості насолоди. 

15. Ти перший? Навчи того, хто поряд долати навчальні еверести. 

«Меню» від «Квасольки» 

 З іменинами, наша ПЕРША! 

 ….осінніх акцентів про ПЕРШУ 

 9 листопада-День рідної мови 

 Учбові Еверести  

 Проект 6-Б класу «Світлини батьків-

випускників школи+...» 
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95 роковина Дня народження школи 

Концерт до ДНЮШКИ 
Концерт до ДНЮШКИ 

З іменинами, ШКОЛО! 
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Тиждень філології 

9 листопада-свято рідної мови 

Театр «Золотий ключик» 

З піснею у серці 

Поетеса  

Виставка плакатів 
Виставка плакатів 

16.  Перший – не завищена самооцінка, а вміння 

бачити істинне відображення у дзеркалі буденності. 

17. Вкарбоване у свідомість поняття перший-це 

нездатність стояти на місці. 

18. Це кроки в майбутнє з орієнтирами на 

успішність. 

19. Перша не можлива без кожного з нас. Цифра 

1 та поєднання трьох трикутників-символ учнівської, 

батьківської та учительської співпраці та співпраці. 

20. Емблема школи із ємною філософією 

закладу: гострий кут внизу як вістря олівця-точка 

відліку великої роботи. 

21.  Спектр перспектив-тяжіння до омріяного 

майбутнього учнів, батьків та учителів. 

22. Перша школа- це бренд нашої Новобузької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 із новаторською 

домінантою в освітньому просторі. 

23. Я –перший, ти-перший, ми-перші. Це і є 

сукупність прагнень шкільної родини. 

24. Історія Першої-доленосна книга в тисячі 

сторінок із яскравими біографіями тих, хто пов’язав 

своє життя із рідною школою. 

25. Школа, яку ми обрали, 

Школа, в яку ми віримо. 

Це і є наша Перша. 

Українська мова 

Богдана Кришталь 

 

Українська мова – чиста і дзвінка! 

Українська мова – сильна та легка! 

Гартувалась мова тисячами мук, 

Буде в моїм серці, як перлини звук. 

 

Мова солов'їна не згаса в мені, 

Українська мова – мамині пісні. 

Прилетіла мова з далечі віків, 

Буду я любити дар своїх батьків. 

РЕПЕТИТОР 

вибачатись, 

вибачитись 

(я 

вибачаюсь) 

перепрошувати, 

просити 

пробачення 

(даруйте [на 

слові], вибачте) 

«вибачатись» 

— розмовний 

стиль; не 

варто 

вибачати 

самого себе 

(але «він 

вибачився 

переді 

мною» — 

правильно) 

 

неправильно 

правильно 

ПРОБА ПЕРА 
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http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/v#vybachyty
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«ЖУРАВЛІ І ОСІНЬ» 

(5-А кл.) Даша Стужук 

Я була в бабусі  у селі,  

Над селом летіли журавлі. 

Полетіли у далекий край, 

Десь за обрій, десь за небокрай. 

Полетіли журавлі, 

Сумно стало на селі. 

Значить осінь вже прийшла, 

Літо красне забрала. 

Почорніло поле, 

Пожовкли листочки, 

І не так ласкаво 

Вже дзюрчать струмочки. 

Заховались бджілки, 

Стихли перепілки 

І в дуплі у лісі 

Роблять запас білки. 

Дітки вже у школі, 

Трактористи в полі, 

Люди назбирали врожаю доволі. 

Осінь наступила… 

Полетіли журавлі… 

Дуже стало сумно  

В нашому селі! 
 

 

Результати проведення ІІ ( районного) етапу ХVІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 
29 лист опада 2015 року був проведений ІІ ( районний ) етап XVІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені П.Яцика.  

Участь в конкурсі взяли 104 учнів з 24 загальноосвітніх навчальних закладів Новобузького району.  

Переможці та призери школи: 

3 клас   

М'якенький Антон - І місце (вчитель Молінська Л.Ю.)  

Галагуз Андрій - ІІ місце (вчитель Момотенко С.Г.)  

Павленко Юлія - ІІІ місце ( вчитель Нікітіна О.М.)  

4 клас  

Тютюнник Єгор - ІІ місце (вчитель Бойко А.М.)  

Каратєєва Дар`я - ІІІ місце (вчитель Самойленко О.Д.)  

5 клас Удовицька Анастасія - ІІІ місце (вчительГарбуз В.М.)  

6 клас Федько Катерина - І місце (вчитель Сухорукова Т.О.)  

7 клас  Брушневстка Анастасія - І місце (вчитель Гарбуз В.М.)  

8 клас Павленко Юлія - ІІІ місце (вчитель Казюк Т.Л.)  

9 клас Головченко Тетяна - ІІІ місце (вчитель Трофименко А.В.)  

10 клас Вербицька Вікторія - ІІ місце (вчитель Мельник Т.А.)  

11 клас Осташ Анастасія - ІІ місце (вчитель Мельник Т.А.)   

Катерина Федько-неодноразова 

переможниця конкурсу ім. П.Яцика 

Вітаємо призерів олімпіади з географії! 

8 клас - Безсертна Анна - І місце!  

9 клас - Матюшок Максим - ІІ місце  

10 клас - Вербицька Вікторія - ІІ місце  

11 клас - Шевченко Юрій - ІІІ місце 

 

Вітаємо призерів районного етапу олімпіади з історії 

8 клас - Завадська Марія - ІІ місце (вчитель Демчук Л.О.)  

9 клас - Головченко Тетяна - ІІІ місце (вчитель Демчук 

Л.О.)  

10 клас - Мілько Руслана - ІІІ місце (вчитель Богданов В.І.)  

11 клас - Катренко Наталя - ІІ місце (вчитель Богданов В.І.) 
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Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. 

Франсуа Вольтер 
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