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Вісник учнівсько-

го самоврядуван-

ня Новобузької 

гімназії загально-
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«Слава козацька 

не вмре, не поляже» 
У світлий день Покрови 

Пресвятої Богородиці відзна-

чається  День українського ко-

зацтва. 

14 жовтня щорічно відзнача-

ється День українського козац-

тва ( згідно Указу Президента  

України від 7 серпня 1999р.). 

Козацтву належить особливе 

місце в історії України та в іс-

торичній  пам’яті українського 

народу. Саме козацтво було 

тією силою, яка активно впли-

вала на історію України  ХVІІ 

–ХVІІІ ст. 

День Покрови, 14 жовтня, 

святкується в усіх козацьких 

громадах світу дуже урочисто, 

з молебнями про живих, з па-

нахидами про тих хто відійшов 

в інший світ, з урочистими за-

гальними зборами козаків. 

Через століття наші земляки 

пронесли віру в духовність та 

відданість Вітчизні, яку зав-

жди уособлювали козаки.   

Свято Покрови духовно об’єд-

нує наш народ, є торжеством 

віри та добра. Воно дарує лю-

дям радість, надію та зміцнює 

традиційні моральні цінності.   

 Улюблена богом перлина 

 Для всіх українців одна –  

 Козацька моя Україна, 

 Хлібів золотих сторона.  

У цей день увесь християн-

ський світ з глибокою любо-

в’ю, вдячністю і надією сла-

вить Пресвяту Богородицю. 

Це свято християнське і на-

ціональне, воно символізує  

зв’язок поколінь, невмиру-

щість героїчних традицій на-

шого народу.       Свято Покро-

ви було найбільшим святом 

для козаків. Наші лицарі віри-

ли, що свята Покрова охороняє 

їх, а Пресвяту Богородицю 

вважали своєю заступницею і 

покровителькою. Козаки насті-

льки вірили у силу Покрови 

Пресвятої Богородиці, що 

впродовж століть в Україні во-

но набуло ще й козацького змі-

сту та отримало другу назву – 

Козацька Покрова. Із недавніх 

пір свято Покрови в Україні 



відзначається ще й як день україн-

ського козацтва.    

Бажаю вам добра, благополуч-

чя, миру та міцного здоров’я. Хай 

цей світлий день сповнює серця 

любов’ю та благодаттю, а Покров 

Пресвятої Богородиці оберігає 

наш народ, та Україну.  

 

Підготувала  

Завадська Тетяна  

учениця 1(5) класу 

 Новобузької гімназії. 

 

Свято "День  

Захисника України" 

З метою вшанування мужності 

та героїзму захисників незалежно-

сті і територіальної цілісності Ук-

раїни, військових традицій і звитяг 

Українського народу, сприяння 

подальшому зміцненню патріоти-

чного духу у суспільстві Прези-

дент України підписав Указ "Про 

День захисника України" від 

14.10.2014 року встановивши День 

захисника України - свято, яке що-

річно відзначається 14 жовтня. 

Відповідно до Указу Президен-

та України "Про відзначення у 

2015 році Дня захисника України" 

в Новобузькому  районні відбуло-

ся урочисте свято на центрально-

му стадіоні "Колос". Підчас свята 

проходив районний конкурс 

"строю і пісні" серед навчальних 

закладів . Конкурс передбачав па-

рад з крокуванням та виконанням 

пісні, метанні гранат, стрільбі з 

пневматичної зброї, розкладання 

та складання автомату. Учні 7 (11) 

класу Новобузької гімназії  в цьо-

му  конкурсі отримали грошову 

винагороду в сумі 300гривень. 

Вітаємо наших захисників! 

Майбутнє сучасної України – це 

її молодь, яка повинна знати і па-

м’ятати найвизначніші події з іс-

торії своєї держави. Оскільки у 

народу, який немає минулого, не 

може бути і майбутнього. 
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Цього року традиційно до гім-

назії разом з осінньою порою 

прийшло урочисте свято – посвя-

та у гімназисти п’ятикласників.  

Двадцять  вісім талановитих 

дітлахів розпочали свій гімназій-

ний шлях. У цього класу високий 

інтелектуальний потенціал, учні 

мають різноманітні творчі здібно-

сті, широке коло захоплень: у 

хлопців — спорт, у дівчат — му-

зика, співи та танці. 

Посвяти наймолодші гімназис-

ти чекали з нетерпінням і тому 

ретельно готувались до неї, ство-

рюючи яскраву концертну про-

граму. Свято пройшло в гімназії 

були запрошені вчителі, гімназис-

ти-старшокласники. П’ятикласни-

ки дуже хвилювались, відчуваю-

чи важливість цієї події та відпо-

відальність за виступ перед гостя-

ми, але зуміли сконцентруватися 

й гідно представили клас. 

Свято традиційно розпочалося 

виконанням гімну гімназії, а далі, 

крім колективного виконання вір-

шів, пісень і танців, були сольні 

виступи, що вражали професіо-

налізмом і майстерністю. Це й 

пісня у виконанні Валерії Ата-

ходжаєвої  і феєричний східний  

танець у виконанні Інни Васи-

льченко та Анастасії Тарасюк 

та інші. 

 «Усі ці таланти і творчі здіб-

ності учні гімназії зможуть роз-

вивати й удосконалювати далі, 

адже для всебічного розвитку 

особистості в навчальному за-

кладі створені всі умови», - за-

уважила, звертаючись до вихо-

ванців, директор гімназії івЛ.В. 

Погрібна, наголосивши на не-

обхідності насамперед старанно 

навчатися та брати участь у ко-

лективних справах. Із теплими 

словами подяки п’ятикласники 

звернулися до випускників гім-

назії та вчителів. 
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9 листопада— 

День української  

писемності 

Кожного року саме 9 листопада 

наша вишнева, як писав у своєму 

вірші Володимир Сосюра «Любіть 

Україну», квітуча країна святкує 

одне з найголовніших, напевне, 

свят—День української писемності. 

Воно набуло широкого значення 

ще з далекого 1997 року, коли ко-

лишній президент України Леонід 

Кучма підписав указ про заснуван-

ня цього масштабного свята, яке з 

тих пір закрадалося в серце кожно-

го українця. Слід зазначити: причи-

ною цьому став Нестор Літописець, 

якого вирішили вшанувати таким 

шляхом. Сьогодні його вважають 

прабатьком української мови та пи-

семності, але також відомі такі пос-

таті, як Кирило та Мефодій – твор-

ців слов’янської писемності, тому 

частково їх теж вшановують щоріч-

но 9 листопада. Історія нашого на-

роду має дзеркальне відображення 

 

Привітати зі святом прийшли 

лідери учнівського самовряду-

вання. Побажав успіхів новач-

кам і президент гімназії десятик-

ласниця  Альона Хриплива. 

Кульмінацією свята стала 

клятва п’ятикласників: добре 

вчитися, брати активну участь у 

громадському житті, берегти і 

примножувати славу рідної гім-

назії, із честю нести високе 

звання гімназиста. 

Відтепер учні 5 класу стали 

повноправними членами великої 

гімназійної родини.  
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насамперед на рідну мову, якою 

користувалася і користується ук-

раїнська нація. Вона мала надзви-

чайно важкий та тернистий шлях, 

але її не зупинили ні заборони, ні 

закони, ні війни. Нараховують 22 

заборони української мови, 8 з 

них  у радянський час. Слово має 

найсильнішу в світі владу, тому 

його неможливо знищити. Збаг-

нути роль рідної мови в утвер-

дженні української державності 

дають змогу писемні документи, 

праці істориків, етнографів, гро-

мадських діячів та лінгвістів. Ук-

раїнська мова - це велика культу-

ра та історія. Рідною мовою напи-

сані невмирущі твори Котлярев-

ського і Шевченка, Франка і Лесі 

Українки, Нечуя-Левицького і 

Коцюбинського, і забути їх немо-

жливо! 

 

Підготували  

учні 1(5) класу 

Новобузької гімназії 

 

 

Акція «5-картолин» 
   Волонтерський загін 

"Доброта" Новобузької гімназії 

долучився до акції "5 - картоп-

лин". На сьогоднішній день бу-

ло зібрано 40 кілограм картоплі. 

Співпрацюючи з товариством 

Червоного Христа волонтери 

гімназії (Дондова Неля ; Лалаян 

Амалія; Кузьменко Владис-

лав ;Нагорна Аліна; Нагорна 

Оксана) здійснили доброчинну 

акцію "5 - картоплин" рознесли 

картоплю малозабезпеченим 

Новобужанам ( Кирпі К.С.; Пи-

скурьовій В.М.; Савіцкій О.О.; 

Павловій Т.А.) 
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Гімназисти готувалися до зу-

стрічі із Святим Миколаєм, вітали 

один одного з великою радістю , 

даруючи свої вміння та здобуті 

знання : розказували вірші, співа-

ли пісні. Святковий настрій був 

присутній увесь день, який під-

тримувався веселою музикою та 

піснями під час перерв. 

Та яке свято без подарунків? 

Дитячі мрії здійснюються! І Свя-

тий Миколай з великим задово-

ленням подарував багато солодо-

щів учням 5-9 класів, а також не 

забув привітати і дітей гімназії, 

які опинилися в складних життє-

вих обставинах. 

 

 

 

Зимові свята 

День Святого  

Миколая 

Морозна нічка візерунки 

На вікнах старанно пряде. 

Йде Миколай, несе дарунки 

І в кожну хату він зайде. 

Діти дуже люблять зимові свя-

та! Вони з нетерпінням чекають 

їх настання, щоб зануритися в ат-

мосферу чарівництва, радості і 

веселощів, а потім знайти під 

ялинкою довгоочікуваний пода-

рунок. Відкриває новорічні свята 

– День Святого Миколая. 

18-19 грудня в нашій гімназії 

відбулося святкування і розвага 

до дня Святого Миколая. 

Свято організували учні 10 

класу. Розпочалось воно з святко-

вої загально гімназійної лінійки, 

на якій привітали присутніх зі 

святом Миколая. Ведучі свята ро-

зповіли присутнім про життя Ми-

колая Чудотворця, звертаючи 

увагу на його велику любов до 

ближніх, хворих, бідних і потре-

буючих. 
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  Новий  рік 2016 

Новий   рік  -  свято ,  яке  люб-

лять  і  чекають  дорослі  й  діти. 

До  святкування   готуються  ре-

тельно  усі . Колектив  Новобузь-

кої       гімназії учні,  батьки,  вчи-

телі  завжди   креативно  готу-

ються  до  Новорічного  свята. 

2016   рік  не  став  винятком. 

 Учні  1(5)  класу   розпочали   

цей  святковий  день   25.12.2015 

року. Вони  провели    новоріч-

ний  ранок  разом  з  Дідом  Мо-

розом  та  Снігуронькою, Пеппі  

Довгою  Панчохою,  ковбоями  та  

іншими  казковими    та  літерату-

рними   героями. 

 Учні  2(6) — 3(7)  класів   прове-

ли     новорічну  виставу. Героями  

дійства    були   персонажі,   які  

уособлювали  тварин,  що  симво-

лізують роки  за  східним  кален-

дарем.  Головною  серед  них  бу-

ла  мавпа,   символ   2016  року.  

А  оскільки  в  рік  мавпи  наро-

дилась    більшість учнів  2(6)  

класу — вони були  господаря-

ми     ранку.  

   Новорічний  вечір  був  прове-

дений  учнями  4(8) -7(11) кла-

сів. Усі  присутні  стали  учас-

никами    відомої   телепередачі  

“Орел   і   решка”,  у  якій  ман-

дрували  казковою   країною. 

Кожен  клас показував     казку   

на   сучасний  лад. 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Гімназисти, батьки,  вчителі,  

гості,  випускники   отримали   

незабутні   враження,   гарний   

настрій  та  оптимізм  на  весь  

рік.             
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ЯРМОРОК 

Ярморок, ярморок 

Святковий, веселий. 

Всім відомо слово це, 

і в містах і в селах. 

Пісні, жарти танці, сміх 

Тут зустрінуть вас усіх! 

Поспішайте люди добрі  

і дорослі і малі. 

Ярмарок у нас багатий, 

Можете всього придбати: 

Овочі, зерно і фрукти, 

Хліб та різні ще продукти: 

Тут всього багато й густо! 

Тож скоріше! Поспішайте! 

Всі на ярмарок рушайте!   

Підготували учні  

3 (7 ) класу  

Новобузької гімназії 

Літературна  

Сторінка 

КОЗАЧАТА 

Наша армія завзята,  

Ми — вкраїнські козачата,                                        

Козаків сини і дочки —                                            

Солов’їні голосочки. 

Не висушуй суховію, 

Нашу пісню, нашу мрію, 

Козачата — діти волі, 

Хліб і шабля — на престолі. 

 

Ми за дружбу і за згоду, 

Бережемо славу роду, 

Бо девіз у козачати — 

Честь вітчизни захищати! 

 

Підготували учні 

2(6) класу 

Новобузької гімназії 

 

 



ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 

Горват Олена Вікторівна 

(учитель української мови та літера-

тури) 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: 

Гриценко Тетяна Володимирівна 

(заступник директора з виховної 

роботи) 

БІЛЬДРЕДАКТОРИ: 

*Горват Олена Вікторівна 

(учитель української мови та 

літератури); 

*Гриценко Тетяна Володимирівна 

(заступник директора з виховної 

роботи) 

ФОТОКОРЕСПОНДЕНТИ: 

Гафурова Елеонора   

4(9)- клас 

 

ВПОРЯДКОВУВАЧ  ГАЗЕТИ 

Удовик Діана Василівна  

(педагог-організатор) 

 

 

Вітаєм Вас із Новим роком, 

З всіма Різдвяними Святами! 

Нехай життя із кожним кроком 

Ваш дім наповнює скарбами! 

 

Хай сонце радо Вас вітає, 

Кує зозуля літ багато, 

Здоров’я з пишним короваєм 

Приходить в будні і на свято! 

 

Нехай тепло людських сердець 

Вам душу щиро зігріває, 

І переможних справ вінець 

Хай Вашу голову вінчає! 

 

Хай ширшим стане друзів коло: 

Протягне руку всякий стрічний, 

І буде кожен день казковим 

Як ніч Різдвяна й Новорічна! 


