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1939-1945- Друга світова війна 

Нетлінна пам'ять... 

На таку теплу відвертість мало хто сподівався, коли 

переступали поріг зали для засідань... Традиційні факти, 

сухі спомини-не герої сьогоднішньої знаменної зустрічі із 

самородком Новобужжя, людиною з великим щирим 

серцем заслуженим педагогом України, людиною року 

Новобужжя, художником, поетом...Людиною Анатолієм 

Єгоровичем Кислим. Випала нагода сколихнути людську, 

народну пам'ять споминами людини творчої та невтомної. 

Анатолій Єгорович на одному подихові згадував і свої роки 

життя, свою рідню (батька, брата-фронтовиків, матусю із 

виплаканими слізьми за дітьми та чоловіком). Познайомив 

учнів 6-8 класів із своїми творчими доробками: читав поезії, 

демонстрував картини. Та найцінніше у цій зустрічі було 

єднання поколінь: в унісон билися серця із сподіваннями на 

мир та щастя для усіх народів планети Земля. 

Відомі люди. Знаменна дата. 

Зустріч із А.Є.Кислим 8 травня 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

                     

  

Цікаво дізнатися… 

Цього року Україна відзначає День Перемоги з новим символом — червоним маком...  

Червоний мак традиційно символізує для Європи пам'ять про героїв, загиблих у боях ХХ ст. 

Ця історія почалася в 1915 році, під час Першої світової війни, коли канадський військовий лікар Джон 

Маккрей написав вірш «В полях Фландрії», щоб вшанувати пам'ять свого друга, який загинув від поранення 

осколком у битві при Іпрі. 

В полях Фландрії 

 

В полях фландрійських мак зацвів, 

 

Де повно — ряд-у-ряд хрестів, 

 

Це знак: ми тут; а в небесах 

 

Бравує жайвір — крапка-птах. 

 

Гармати стогнуть, рветься спів. 

 

 Ми вмерли. Тому кілька днів 

 

Ми зір чекали, сонця, снів, 

 

Любов пили. Тепер наш прах 

 

В полях фландрійських. 

 

 Мирімось, досить ворогів. 

 

Із кволих рук ти підхопив 

 

Наш світоч. Вознеси в руках. 

 

Але не зрадь, бо вмерлих прах 

 

Не спить. То ж знову мак зацвів 

 

В полях фландрійських. 

 

(Переклад з англ. — Оксана Соколик) 

Джон Маккрей загинув у 1918 році і був похований у Франції. 

Його канадський будинок зараз перетворено на музей. 

Поряд розміщена плита з вигравіруваним віршем. 

«В полях Фландрії» став широко відомим, і вже в 1915 році 

американський професор Мойна Міхаель запропонувала 

носити на грудях червоний мак як символ пам'яті про 

загиблих. Пізніше червоні маки стали виготовляти в Європі 

(спочатку у Франції, а потім і у Великобританії), а гроші від 

продажу штучних квітів віддавати на благодійність: 

ветеранам, сиротам, сім'ям військових. Сьогодні це стало 

загальноєвропейської традицією. 

Ідея застосувати червоний мак в якості нового для України 

символу Дня Перемоги належить Українському інституту 

національної пам'яті та Національній телекомпанії України. 

Графічний дизайн розробив харків'янин Сергій Мішакин. 

Зображення повинно викликати асоціації не тільки з 

квіткою, але і з кривавою раною від кулі. Це символ поваги 

до тих, хто переміг нацизм, скорботи й пам'яті про 

загиблих. 

Червоний мак — не лише європейський, але й український 

символ, адже в нас здавна кажуть: маки цвітуть там, де була 

пролита козацька кров.  Разом із Європою і всім світом 

Україна почне офіційно відзначати День Перемоги 8 травня 

— в день, коли нацистською Німеччиною була підписана 

капітуляція. Відбудеться символічна подія «Перша хвилина 

миру». Вперше Україна почне відзначати Перемогу разом із 

європейськими країнами-учасницями антигітлерівської 

коаліції. 

А 9 Травня пам'ять десятків мільйонів людей, загиблих у 

Другій світовій війні, вшанували у Парку Вічної слави та на 

Софійській площі. 
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Біля обеліска Слави. 

Вічний вогонь 

Новий символ Дня Перемоги 



 

                             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Фролкіна. Нові думки з приводу… 

повідомляє 

Людина на війні та її доля 

 

  

Людиною бути не складно, 

Людиною бути – це честь   

Людино, ти йдеш на світанні 

На захист ідеш, не на смерть. 

О Боже, людино, прокинься! 

І духом, і силою тіла.                                                                                                                                                                                                                

Мужай, підіймайся… йди! 

Людиною бути не складно… 

Людиною бути -  це честь! 

Будь – яка війна – це горе, страждання, боротьба, відчай, 

печаль, страх, а головне, шалена жага вижити після 

численних поранень і прожити спокійно решту життя. Не 

стала винятком руйнування миру, щастя і Друга світова  

війна. Вона скалічила сотні молодих, старих і зовсім 

маленьких душ. Жінки вірно чекали на чоловіків, синів,але 

деякі так і не побачилися...                                                                                                

Солдати, які повернулися живими, не могли спокійно жити, 

вони ще довго згадували війну так, як наче  вона зараз 

продовжується. Життя змушувало їх бути і столярами, і 

водіями, а дівчата, щоб вижити, стали медсестрами і 

лікарями. Бувало тяжко, але ми йшли вперед. 

 Подвиг старшого покоління – це взірець служіння ідеалом 

свободи, справедливості і добра, прояв патріотизму і 

мужності.                                                                                                                                                                                                                                       

Хочеться крикнути усім, хто так і не вгамувався з війнами, 

убивствами:           

Люди, будьте людьми! 

Не вбивайте себе і інших. 

Виступають мільйони душ із пітьми, 

Їх всіх вбили…  

Не треба більше! 

Конкурс екскурсоводів                                                                                                                                                                 
А чи доводилося вам брати участь у конкурсі  

екскурсоводів? Ні? А я Анна Фролкіна,                                                              

учениця 7-А класу, стала його учасником.  

Допомагала мені випробувати свої сили  

вчитель мови та літератури    Казюк Т.Л., а 

слайд-шоу та відеозйомку виконала Вертейко 

І.В.  (чим дуже допомогла). Мене підтримувала   

моя вчителька, але я впевнена, що за мене 

вболівала вся школа.                                                                                                            

Темою моєї екскурсії був похід до музейної 

кімнати і розповідь про рушник.                                                                                                   

*Вірш про рушник*                                                                                                                                                                                     

Дивлюся мовчки на рушник,                                                                                                                                                                      

що мати вишивала                                                                                                                                                                                 

І чую - гуси зняли крик,                                                                                                                                                                                    

Зозуля закувала.                                                                                                                                                               

Десь тихо бджоли загули,                                                                                                                                                                                                               

всміхнулась люба мати.                                                                                                                                                                                         

Знов горобина зацвіла,                                                                                                                                                                       

запахла рута - м’ята.                                                                                                                                                                                      

І біль із серця раптом зник,                                                                                                                                                                                                          

Так тепло-тепло стало.                                                                                                                                                                                                   

Цілую мовчки той рушник,                                                                                                                                                                                                               

Що мати вишивала.                                                                                                                                                                                 

Такими словами і починалася моя екскурсія. 

Взагалі, історія рушника дуже цікава. 

Наприклад, у весільному обряді рушник 

використовували до 20 разів. Хліб і рушник – 

одвічні людські символи. А ви знали,що 

прийняти рушник, поцілувати хліб 

символізувало духовну єдність та злагоду, 

глибоку пошану тим, хто виявив її.                                                                                                                                                                         

А взагалі, не буду розповідати зайвого, хто 

зацікавився, може підійти і багато нового 

дізнатися у мене самої. То ж сподіваюсь на  нові 

зустрічі з вами, допитливі друзі. 

 Анна Фролкіна для “Квасольки”, набір 

виконав Артем Приймак (7-А клас) 



 

Над випуском працювали 

Анна Фролкіна, Артем 

Приймак, Вікторія 

Суйчимезова, фото 6-А 

класу 

Координатор газети Зоя 

Гаркуша 

Про своє, актуальне… 

Я була на конференції  газети «Квасолька». Запросили туди дітей, які можуть і хочуть 

навчитися гарно складати розповіді, вірші.  Серед  них була я! Я дізналася, що журналісти і 

редактори газети Зоя Гаркуша, Дарина Хрипко і Ольга Мікуляк. Ця пречудова газета зайняла 1 

місце в зльоті, аж два рази. Коли я слухала цих людей, мене надихнуло працювати в цій 

газеті. Я дізналася про «квасолинку» цієї молодої газети:  не втрачати сил, боротися до кінця, 

ніколи не здаватися… 

 Коли Дарина Хрипко і Ольга Мікуляк вели діалог, мені теж захотілося  побувати на зльоті, 

написати розповідь,  яка досягне висот. Я вирішила, що  буду цим займатися. Газета 

«Квасолька» -  найкраща з усіх!!!         

Думки про своє, актуальне, висловила Вікторія Сучимезова (5-Б клас)                                             

 

Обговорюємо нову шкільну форму 

Стильно? 

Зручно? 

По-діловому? 

Сучасно? 

По-європейськи? 

Голосуємо, 

висловлюємося 

на форумі 

шкільного 

сайту! 

Вікторія Суйчимезова.  По своє, актуальне… 

повідомляє 


