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«Меню» від «Квасольки» 

 Посадка на потяг № 2016 

 МИКОЛАЙ У НАС НА ГОСТИНАХ 

 ЛЬВІВ ЗУСТРІВ 6-КЛАСНИКІВ 

 «ФОРТУНА» «ЗАПАЛЮЄ» ТАНЦПОЛ 

  

 

 

 

 
Газета ДЮО «ЛІДЕР» Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Шановні пасажири-учні нашої ПЕРШОЇ, учителі, батьки, рідня близька та 

далека, однодумці та візаві, шанувальники, спонсори та, що там 

розпилюватися, усі, хто пов’язаний із шкільними роками. 

Оголошується посадка на потяг  № 2016! 

Просимо  зайняти зручні  місця в вагонах та розмістити у багажному відділі лише 

найкращі спогади про подорож у поїзді № 2015.  

Решту вражень залиште у відділі «Загублені речі». Ваші квитки  дійсні на весь термін 

мандрівки-подорожі до пункту пересадки на потяг № 2017.  

Наша подорож триватиме   12 місяців . Нас чекають 365 станцій. На шляху ми 

здійснимо декілька обов’язкових зупинок на станціях Розум, Здоров’я, Успіх, Гармонія,  

Мир, Позитив, Оптимізм, Бадьорість, Творчість,  Гумор, Родинний затишок,  Щасливе 

дитинство. Мандруючим за «ЛЮКС-квитками» передбачено особливі зупинки за 

бажанням подорожуючих.  

ПРИЄМНОЇ мандрівки разом із ПЕРШОЮ! До зустрічі зі мною - машиністкою 2016  
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Привітання від УКРСИББАНКУ 

 

З нагоди Дня Святого Миколая працівники 

УКРСИББАНКУ привітали дітей солодкими 

подарунками. Дякуємо за підтримку та 

увагу до школярів! 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Фортуна" зустрічає Миколая 

Традиційно танцювальний колектив "Фортуна" розпочав 

новорічні святкування феєричною танцювальною програмою 

до Дня Миколая. Актову залу взяли у полон щирі оплески та 

посмішки, талановиті виступи дітей та відверті сльози радості 

за них. Святкова програма стала і випусним дійством для 

старшої групи колективу: Яни Зуєвої, Наталі Катренко, 

Анастасії Осташ, Кароліни Чехун, Олени Онойко, Діани 

Вертейко, Анни Сідлецької та Ніки Славінської. Жодної святкої 

програми не обходилося без їх грації, артистизму, творчості. 

Свято до Дня Миколая стало їх яскравою крапкою. Бажаємо 

дівчатам та всім учасникам колективу нових творчих 

досягнень та звершень! 

Екскурсія до Львова 

 

Стало традицією свято Миколая 

зустрічати у Львові. Мандрувати 

феєричними місцями істоичного 

міста та насичуватися відчуттям 

новорічних свят. Цьогоріч Львів 

відкрили для себе учні 6-Б та 6-В 

класу. Музеї, театри, солодощі, 

аромат кави, сувеніри...-все для 

туристів, котрі закохані у місто. 

Львів 2 

Аліна та Ірина славили 

Миколая та віршували 

для нього 

Феєрично 

Вражаюче 

Дивовижно 

Яскраво 

Святково 

http://novibyg1.ucoz.ru/news/koncert/2015-12-19-933


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привіт, мене звати Аня. Хочете почути про моє «відкриття» міста левів?... 

В цьому році на Свят ого Миколая ми з групою з нашої школи поїхали до Львова. Ми побули т ам т ри дні. Ця поїздка 

була дуже цікавою. Розповідат и багат о. От же почнемо! 

  Коли ми приїхали,були дуже втомлені, хотілось щось попоїсти.Тому відразу поїхали до нашого хостелу.Там ми 

переодягнулисть, поїли та трішки відпочили. А потім почалась наша екскурсія. Ми пішли до великого храму.Там ми 

побачили священика,який читав молитви.А за ним підспівував церковний хор.Було  дуже гарно!Ще там було багато різних 

«скульптур» позолоченних чи може золотих, не було зрозуміло.Далі ми пішли до пам’ятника Адама Міцкевича. Цей 

пам’ятник дуже деталізований і гарний.настпний візит був  до пам’ятника Короля Данила. Король сидів на коні та здавався 

дуже войовничим. Далі   ми мандрували невеличкою вулицею, вона була кумедною: кожне дерево було у в’язаних  

накидках,а на верхніх гілках розташовані гойдалки  із різними твринами. Також на цій вулиці була невеличка крамниця.На 

величезній вітрині ми побачили сценки іграшкових персонажів, наче в рельному житті.Найбільше мене вразив іграшковий 

кіт,який зручненько лежав на великому  клубочку із ниток. Всі фотографувались в смішних позах. Перед ялинкою ми 

відвідали музей скла. Працівник музею розповів нам про те, як виникло скло, хто його винайшов і що з нього робили. Нас 

познайомили із скляними виробами відомих людей з різних країн.Там також можна було придбати скляну фігурку. 

Пізніше ми пішли на відкриття міської ялинки. Сама ялинка була дуже гарною.Її прикрашали синьо-жовті гірлянди та 

великий тризубець, іграшки та цукерки. Біля ялинки була велика ярмарка. На ній продавали різні пряники,гарні свічки, мило 

ручної роботи,цукерки та сувеніри, які можна придбати на пам’ять про Львів. Цей вечір був дуже цікавим!Ще біля ялинки 

були люди, які переодягнулися у персонажів із мультфільмів. Вони розважали перехожих, веселилися та підіймали настрій. 

 На наступний день ми ходили до шоколадної фабрики.Як тільки ми зайшли всередину, почули приємний запах шоколаду. 

Там можна навіть подивитись, як його роблять.На другому та третьому  поверсі пропонують різні шоколадні вироби.Нас 

вразила  також карамельна фабрика, де також можна побачить, як виготовляється карамель.Там також продають карамель з 

різними смаками. Далі ми попрямували до старої аптекина площі «Ринок»,в якій ми побачили різні старовинні медичні 

прилади та ліки.В аптеці був невеличкий балкон,з я кого ми потрапили до старовинного винного погребу.Після аптеки ми 

пішли до Собору Св. Юра, який височів на пагорбі та вбраний у жовтий колір. Він дуже великий та гарний.Це дуже 

старовинна споруда. На час наших відвідин там була служба, тому людей було дуже багато. Вони молилися і зверталися 

подумки до Бога, аби славити його та просити заступництва. 

Нас чекала  екскурсія до театру  опери і балету. Споруда всередині та зовні прикрашена скульптурами різних богів 

(наприклад:богиня гордості.) Кожна богиня застигла  у своїй позі. Екскурсію проводила доволі приємна жінка Ірина, котра 

цікаво та невимушено вела  розповідь про історію театру, долучала до світу «дорослої» культури. В самой опері є кімната,в 

якій було декілька дзеркал,  котрі  розміщенні один проти одного.Дивлячись на них,здавалось,що ми бачимо нескінченний 

коридор.В цій дзеркальній кімнаті барельєф Є.Крушельницької. Наш екскурсовод розповіла нам про виникнення опери,на 

честь кого вона створена та багато цікавої інформації. Після вистави (до речі, це був виступ збірного хору, який співав 

величальні та церковні пісні на честь св. Миколая Чудотворця) ми відправились на музичну виставу в органний зал.Нам 

пощастило побачити та почути  найбільший орган в Україні! 

…Також в цей день ми відвідали фабрику справжньої кави! Побачили,як роблять мелену каву та познайомились з 

різновидами цього ароматного напою. В іншій кімнаті фабрики продавались дуже гарні сувеніри. 

Як Львів без Ратуші? Це-одна із найвищих точок Львову.Ми підіймалися 306 сходинками, а загальна кількість сходинок 

понад 408!Там відкривався дуже красивий краєвид міста з висоти пташиного лету! Кожен хто підіймається на Ратушу 

залишає свій відгук про неї на великій стіні. Кожні 15 хвилин дзвенів величезний дзвін, його звук чувся на всю центральну 

частину старого Львова. Було трішки лячно,але дуже цікаво. 

В останній день нашої подорожі ми купували сувеніри та збирались на потяг. Було дуже сумно залишати прекрасні вулиці 

Львова і їхати додому. 

Особисто мені Львів запам’ятався Ратушою,незвичайною дорогою та гарними пам’ятниками! А ще…непогано було б згодом 

продовжити мандрівки вулицями цього європейського міста…  АННА БІГДАШ, ЗАПОВЗЯТА МАНДРІВНИЦЯ ІЗ 6-В 

 

 



 

 

 

 

Серед учнів 5-7 класів : 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас ліди ліди на 

1 учня 

місце 

5а 12 872 536.3 2 

5б 3 600 163.6  

6а 4 212 168.4  

6б 11 521 460.8 3 

6в 8 584 317.9 5 

7а 21 572 829.6 1 

7б 7 197 359.8 4 

клас ліди Ліди на 1 учня місце 

8а 33 242 1 231,1 1 

8б 11 379 758.6 3 

9а 23 391 806,5 2 

9б 3 597 149.8 6 

10 1 874 170.3 5 

11 6 692 371.7 4 

Традиція прикрашати школу-за випускниками 9-А 

 

Бажаємо успіхів у ІІ семестрі ! 


