
    

 

 

«Квасолька»    
      

ві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Меню» від «Квасольки 

 

 

«НЕБЕСНА СОТНЯ» В ПАМ’ЯТІ ЛЮДЕЙ 

ЗУСТРІЧ ОСОБЛИВОГО ГАТУНКУ 

СВІТ НАШИХ ЗАХОПЛЕНЬ:ПАРКУР 

МИСТЕЦЬКІ ЕВЕРЕСТИ 

ДЮО «ЛІДЕР» ІНФОРМУЄ 

 

  

 

 

 

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

ГОРИ, свіча, на спомин 

ЛЬВІВ. 7-А КЛАС. 

Не плачте, мамо, я іще живий, 

Хоча й лежу із кулею у грудях… 

А наді мною, юним, молодим 

Схилилися в скорботі люди… 

Я не помру, ніколи не помру, 

Мені в віках залишене безсмертя, 

Хоча і вас тепер не обійму 

Та я живу у всенароднім серці… 

«Небе́сна Со́тня» — прийнята в Україні збірна назва 

загиблих протестувальників, які мали безпосередній 

стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції Гідності) 

у грудні 2013 — лютому 2014 року. 

21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично 

визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану[5]. 

Цього дня на Майдані відбулося прощання із загиблими 

повстанцями, яких у жалобних промовах назвали 

«Небесною сотнею»[6]. Під час прощання з загиблими 

лунала жалобна пісня «Плине кача…» Список на виплату 

одноразової грошової допомоги родинам загиблих у 

розмірі 121 800 грн. налічував 98 осіб. 

ІНФОРМАЦІЯ ВІКІПЕДІЇ (НОТАТКИ ДАР’Ї МІШКОЙ) 

 

Учні 8-А класу19.02.2016 р. стали учасниками районного 

заходу до Дня вшанування учасників Революції Гідності. 

ЕКСПОЗИЦІЇ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ 

ДЛЯ 8-Б КЛАСУ 

Роковина подій в Афганістані: 

нев’янучі квіти вдячності від 11 

класу 

ПАТРІОТИЧНА ВЕСНА 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F#cite_note-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%96


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч особливого гатунку 

Зустрічі з учасниками АТО завжди викликали в учнів цікавість та захоплення. Організована волонтерами 

Крикуном В.Г., Завальнюком О.В., Брушневським А. зустріч з учасником АТО Брянцевим Сергієм 

Вікторовичем залишила незабутні враження. Цікава розповідь, можливість потримати в руках осколки, 

гільзи, відчути на своїх плечах вагу справжнього бронежилета - ось результат зустрічі. Дякуємо 

організаторам за уроки партіотизму та надані експонати для шкільного музею. 

БРЯНЦЕВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ. Іще одне ім’я, ще одна доля та шлях воїна-

захисника на вустах учнів школи. Скромний, стриманий, відвертий та 

…ПАТРІОТ. Такі спогади про нового знайомого залишаться в пам’яті учнів, 

учителів, котрі вели діалог із Сергієм Вікторовичем. Із біографії коротко: 

 Родом із Дніпродзержинська 

 В шлюбі 

 Сім’я переїхала до нас у Новобужжя 

 В армії не служив, але досвід військового набуває «онлайн» 

 Підписав контракт до кінця бойових дій 
Враження від зустрічі 

 Я вперше міряв бронежилет. 

Важкий. 11 кілограм, а уявляєте, 

що є ще важчі. Оце солдати 

сильні, якщо носять їх. А по-

іншому не можна: треба життя 

врятовувати. (Сашко Гергало) 

 Добре, що в нашому музеї будуть 

такі експонати. Вони ж звідти 

привезені, де війна… (Діма 

Бєкєтов) 

 Він мабуть дуже сміливий, якщо 

після поранення не попросився 

додому…(Ємельянова Карина) 16 березня відбувся семінар під гаслом «Ми-патріоти». Ми відвідали наш музей, побували в музеї 
Новобузького коледжу Миколаївського НАУ та завітали до районного краєзнавчого музею. На 
зусрічі були присутні президенти юнацьких організацій, волонтери, представники влади. Всі 
говорили про те, що бути патріотом-почесно та відповідально, ним не народжуються, а стають. 
Пройдуть роки, сплине багато часу і згадається хвилина Мовчання за загиблими на сході 
України…Волонтери, згадуючи про відвідини зони АТО, розповіли про потребу в дитячих листах, 
поробках, малюнках, які є привітом від земляків, підтримують дух воїнів. Інколи в очах 
виступаючих бриніли сльози, проте оптимізм та віра в перемогу брали гору та надихали на 
конкретні вчинки.   
Ми – молодь ХХІ століття, нам створювати наше місто таким, яким ми його бачимо. Особисто 
мене цікавило питання що буде на місці колишнього пам’ятника Леніну. Конкретної відповіді не 
було, тому присутніми було прийняте рішення оголосити конкурс на проект нового пам’ятника на 
центральній вулиці Нового Бугу. А ще ми продовжимо акцію «Турбота» по підтримці воїнів АТО ( 
збір продуктів харчування, листів, малюнків, оберегів для солдат). 
Отож, не баріться та долучайтея до вияву патріотизму та турботи про ближнього. Бо як кажуть, не 
хлібом єдиним… 

АННА Фролкіна , учасниця семінару 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Саша Гергало  

Я цим займаюся, і не через адреналін…мені це подобається! 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%
•це дуже 

небезпечно

78%
•я б не зміг

69%
• марна трата часу

Паркур (фр. parkour, спотворене від parcours, parcours 

du combattant — дистанція, смуга перешкод) — 

мистецтво раціонального переміщення і подолання 

перешкод, як правило, у міських умовах; міська 

акробатика. Багатьма людьми сприймається як стиль 

життя. В даний час активно практикується і розвивається 

багатьма об'єднаннями та приватними особами у 

багатьох країнах. Суттю паркуру є рух і подолання 

перешкод різного характеру. Такими можуть вважатися 

як існуючі архітектурні споруди (перила, парапети, стіни 

тощо), так і спеціально виготовлені конструкції 

(застосовуються під час різних заходів і тренувань). 

Сторінка VK одного із моїх 

учнів рясніє цікавими 

кадрами із його життя. Так, 

саме життя, а не хобі, адже 

Сашко Гергало вже 3 роки 

на моїй пам’яті тренує своє 

тіло, вправність, аби стати 

паркуристом. Це ж 

небезпечно!? Це маячня! 

Це … скільки різних думок 

не говорили, а він вірний 

своєму захопленню. 

Тому…ПОГОВОРИМО? 
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Паркур — дисципліна, що представляє собою сукупність навичок володіння 

тілом, які в потрібний момент можуть знайти застосування в різних 

ситуаціях людського життя. Основні фактори, використовувані 

«трейсерами» (людьми, що займаються паркуром): сила і вірне її 

застосування, вміння швидко опинитися в певній точці простору, 

використовуючи лише своє тіло. Головною ідеєю паркуру є виражений 

Давидом Беллем принцип «немає кордонів, є лише перешкоди, і будь-

яку перешкоду можна подолат и». Основні обмеження в паркурі 

накладаються трьома його аксіомами: Безпека, Ефективність, Простота. 

Ваше ставлення до 

паркуру? 

Кого із трейсерів ви 

знаєта? 

Чи варто витрачати вільний 

час на таку «розвагу»? 

На фото 

Сашко 

Гергало 

ОЛЬГА МІКУЛЯК (9-А) 

ЗОЯ МИКОЛАЇВНА 

https://vk.com/id277695677
https://vk.com/id277695677


 Відбувся семінар 

Від краю до краю хай пісня лунає!  

 

 

 

 

 
 
 

 
Хтось бреде один в путі, 
Хтось іде у забутті, 
Думає він про життя, 
Про земне тяжке буття. 
Він іде повільно, тихо, 
Мимоволі жалюгідно. 
Щось під ніс собі бурмоче, 
Тихо чортику шепоче. 
«Чорте, ти мені скажи, 
Що зі мною буде? 

 
 
 
 
Янголе мій, зрозумій- 
Ти зі мною всюди!» 
«До ікони підійди,- 
Янгол мені скаже. 
«Любий батечко, скажи, 
Правда десь між нами?» 
Сяду мовчки вскіс ікони, 
Батько мені скаже: 
«Сину, добрим, чесним будь, 
А Господь підкаже». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хтось… 

А.Фролкіна 

Вітаємо з перемогою (І місце)  

в змаганнях з греко - римської 

боротьби Одеського регіону 

 

 

Ламазяна Макара 

ЛАМАЗЯН МАКАР (9-Б) 

Вітаємо переможців та призерів І (районного) 

етапу обласного  

конкурсу читців-декламаторів  

«Батьківське слово»  

у І віковій категорії ( 10-14 років)  

ІІ місце  

• Кришталь Богдана. (кер.Мельник Т.А.)  

У ІІ віковій категорії ( 14-18 років)  

ІІІ місце  

• Єфіменко Максим, (кер.Мельник Т.А.)  

В номінації « Виконання творів місцевих 

авторів» за оригінальність та емоційність 

виконання визнано переможцями  

• Розуменко Ірину, за твір А.Кислого  

« Приінгулля» ( кер. Гарбуз В.М.)  

• Безсмертну Анну, за твір А.Кислого « Моє 

Новобужжя» ( кер. Казюк Т.Л.)  

• Конопляннікова Іллю, за твір А.Кислого « 

рідний край» ( кер. Гарбуз В.М.)  

В номінації « Творчий підхід до виконання» 

визнано переможцями  

• Лисенко Дар'ю , за твір т. Копельчук « Я     

 

МИСТЕЦЬКІ 

ЕВЕРЕСТИ 

Розбуджуй власний хист 

ДЮО «.ЛІДЕР» ІНФОРМУЄ 

ФОТО ІРИНИ РОМОВСЬКОЇ 



 

 

Команда «Полум’яні серця» дбає про пропаганду безпечного 

поводження із вогнем, вибуховими речовинами 

 

 

Ламазяна Макара 

ДЕНЬ зустрічі птахів 

Школярів запрошують до участі у 

Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості 

«День зустрічі птахів – 2016» ( З 1 лютого 

по 30 квітня) 
 
 

Ламазяна Макара 

-    Де гніздяться шпаки, крім шпаківень? (В дуплах) 

-    Які птахи ночують, зарившись у сніг? (Тетереви, глухарі) 

-         Які птахи не сідають ні на воду, ні на землю, ні на 

гілки? (Стрижі) 

-     Чи дихає курча в яйці? (Так, крізь пори шкарлупи) 

-      У назві якого птаха 40 букв? (Сорока) 

-      Які міста літають? (Орел, Сорока) 

-      Який птах має прізвище письменника? (Гоголь) 

-     Який птах має назву танцю? (Чечітка) 

-         Який птах вигодовує пташенят навіть узимку? 

(Шишкар) 

-      Що птахам страшніше взимку - голод чи холод? 

(Голод) 

-     У якого осілого птаха такий міцний хвіст, що він ним 

підтримує тіло на дереві? (Дятел) 

-         Пташенята якого птаха не знають матері? (Зозулі) 

-         Чим корисний горобець? У якому місті і чому 

поставлено пам'ятник? (Корисний тим, що знищує комах; 

пам'ятник поставлено у американському місті Бостоні за 

знищення комах) 

-      Який найменший птах у світі? (Колібрі - 1,6г - 1,8г) 

-      Який найменший птах на Україні? (Корольок - 5г) 

-     Який найбільший у світі птах? (Страус -50-90 кг, крок 

під час бігу -4 м, швидкість - 70 км\год) 

-       Який найбільший птах на Україні? (Дрохва - 16 кг) 

Творча номінація. Учасник конкурсу 

повинен опублікувати статтю у місцевій 

пресі, в якій розповідається про проведення 

«Дня зустрічі птахів – 2016» у вашому місті, 

селі. Надруковану статтю треба надіслати на 

адресу журі конкурсу. Статті, які написали 

батьки, вчителі та керівники гуртків, на 

конкурс не приймаються.Практична 

номінація. Учасник конкурсу повинен 

особисто виготовити і розвісити у сквері, 

парку лісі щонайменше 2 пташині будиночки 

(гніздівлі). Шанси отримати перемогу у 

конкурсі підвищуються, якщо будуть 

виготовлені і розвішані не звичайні шпаківні, 

а гніздівлі для білого лелеки, синиці, 

горихвістки, сови, сича, дуплянки для 

кажанів (схеми для виготовлення таких 

гніздівель можна знайти на сайті та в 

інтернеті.Необхідно надіслати фотографії, на 

яких зображене виготовлення і розвішування 

учасником конкурсу пташиних будиночків 

(гніздівель) УВАГА: розвішування гніздівель 

(пташиних будиночків) має відбуватися у 

найоптимальніший біологічно для птахів 

період – з 15 по 30 березня. Наголошуємо, 

що розвішування годівниць не стосується 

теми цього конкурсу. 

І ні стеблинку, гілку чи травинку 
Я не ображу - це великий гріх! 
Бо в кожній з них живе тремка живинка, 
Що світиться довірою до всіх. 
                      (А.Костецький) 

Вікторина натураліста 

7-Б зустрічає 

птахів. А ви?  


