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

«КВАСОЛЬКА»- додаток
Редакція газети оголошує конкурс-марафон 

творчих  робіт на тему «Леопольдова наука». 

Щороку найкращі доробки квасольчат будуть 

«делеговані» на тематичні регіональні та  

Всеукраїнські конкурси. Переможці матимуть 

змогу друкувати свої твори в районній газеті 

«Вперед» та увійдуть до шкільної збірки 

дитячих творів.  

Умови участі  в марафоні 

1. Мати бажання писати, 

творити, креативити. 

2. Творчі роботи повинні 

відповідати таким 

критеріям: 

- Грамотність 

- Відповідність тематиці 

- Актуальність 

- Оригінальність 

- Яскравість оформлення 

Журі конкурсу 

 Голова – головний редактор-

координатор газети «Квасолька» 

Зоя Миколаївна гаркуша 

 Члени 

 голова прес-центру ДЮО «ЛІДЕР» 

Даша Хрипко 

 координатор ДЮО «ЛІДЕР» 

Наталія Михайлівна Королькова 

МЕТА конкурсу 

-виявити творчих особистостей 

-сприяти самореалізації активних, 

креативних квасольчат 

-пропагувати безпечне життя та 

активне дозвілля 

-створити збірку творів задля  вияву 

активної громадської позиції 

Дарувати ПОЗИТИВ! 

 

СЕРІЯ перша 

«101» на зв’язку! 

СЕРІЯ перша 

«101» на зв’язку! 



Заради життя 

Притча 

  Це було давно. Ще до тієї миті, коли ще нічого не було, 

народився Вогонь. Він обдарував Землю своїм теплом, зігрів 

Воду і затанцював із Повітрям. Вогонь був добрим, щедрим та 

щирим. Світові простори із легкістю підкорялися йому. Вогонь 

зробив життя натхненним і сильним. Знедоленим він віддав 

тепло, морок замінив світлом, заселив у порожні серця почуття. 

   Кожен день для Вогню був відкриттям. І тривало б так 

довго, якби не Жадібність. Саме вона підкорила Вогонь. І він 

перестав нести радість світові. Рожеве полум’я почало поглинати 

все на своєму шляху. Від природи, будівель і сердець лишалися 

лише чорні згарища. Світ втратив яскраві кольори,  втратив 

жагу до життя. Сірі та чорні кольори, біль, сум стали панувати 

світом  і серцями. 

  Першою повстала Вода. Та не завжди вона могла подолати 

жадібність Вогню. На допомогу Воді прийшло Повітря. На 

прозорих крилах воно полетіло шукати рятівника. Шлях був 

довгий та непростий. Треба було знайти того, хто б приборкав 

Вогонь.  Знесилене пошуками Повітря, вже втрачало останню 

надію, та на своєму шляху воно зустріло Людину. Саме їй 

довірило Повітря справу порятунку світу, бо Людина знає, як 

поводитися з Вогнем, знає, як за допомогою вогню нести усім 

щастя та радість.  

Від тієї зустрічі пройшло багато часу. Світ – солодкий 

притулок для яскравих кольорів, натхненного життя, гарячих, 

полум’яних сердець. А Вогонь став вірним другом Людині, яка 

робить світ повним тепла та любові. 

            Автор:          Денис Вертейко (7-А) 

      Малюнок :         Денис Флорян (7-А) 

Над випуском працювали З.М.Гаркуша, Даша Хрипко, Денис Флорян 


