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У цьому випуску: 

 

 Яка радість, іде Свя-

тий Миколай! 

 

Містер Школи 2017 

Акція  доброти  

“Вітаємо з Миколаєм!” 

 

Залізниця—зона під-

вищеної небезпеки 

 

Свято української пісні 

 Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням 

чекають дорослі та діти. Цей святковий зимовий 

час розпочинається саме сьогодні, 19 грудня, у 

День Святого Миколая.     

 Напередодні цього дня діти пишуть листи до 

Чудотворця, а перед святом згадують всі свої добрі 

і погані вчинки, зважують: чого більше. 

 Сьогодні у гості до учнів 1-2-х класів завіта-

ли Святий Миколай та янголи, які побажали дітям 

бути здоровими і чемними, гарно навчатись і зав-

жди, за будь-яких обставин, вірити в дива та отри-

мали довгоочікувані солодкі подарунки.  

 Учні підготували вірші та пісні, які охоче ро-

зповідали Святому.     

 Сподіваємось, діти зрозуміли, що кожен мо-

же бути помічником Святого Миколая: бути уваж-

ними до людей, до маленьких речей, уважніше ста-

витися один до одного, дарувати любов, помічати 

довкола себе красу, насолоджуватися життям. 

В ролі Святого Миколая  Пилипенко М.– 

 учень 10-Б кл. 

 Яка радість, який рай, іде Святий Миколай! 



          

Грудень  2 Шкільна  

     Містер школи 2017 рік 

  24 листопада 2017 року в актовій 

залі НВК відбувся конкурсно-

розважальний захід, де обирали нового 

Містера школи.  Шість претендентів, 

шість кращих із кращих:  креативний 

Молін Денис (11-Б),  ввічливий Пилипе-

нко Максим (10-Б), життєрадісний Усе-

нко Олексій (9-А), мрійливий Лавринен-

ко Сергій (9-Б), балакучий Колесник Ар-

тем (9-В), романтичний Корнієнко Ро-

ман (9-Г) взяли участь у цьому дійстві.

   Кожен хлопець – це уні-

кальна особистість, захисник, справжній 

чоловік.  Це креативність, яку вони ви-

разили через пародії. Це розум, що гості 

побачили на конкурсі «Власна думка». 

Це дотепність та кмітливість, які показа-

ли на візитці та інших не менш цікавих 

конкурсах. Завдяки двом чарівним веду-

чим гості ні секунди не сумували. Атмо-

сфера була приємною, всі поринули у 

новий та особливий світ  шкільного свя-

та. А компетентне журі обрало перемож-

ця – Пилипенка Максима, саме він став 

«Містером школи – 2018», а титул 

«Містер глядацьких симпатій» отримав 

Усенко Олексій. Але інші хлопці не за-

смутилися, адже всі вони є кращими 

друзями, які щиро раділи успіхам одне 

одного. Решта учасників конкурсу та-

кож отримали дипломи і солодкі пода-

рунки. Хочеться подякувати всім, 

хто зробив цей день таким чарівним. За 

кожну репетицію, жарт та усмішку. За 

прекрасні музичні номери, радість та 

незабутні емоції. Учні та вчителі вже з 

нетерпінням чекають наступної казки. 

  Дякуємо глядачам  за підтри-

мку. Дякуємо вам, хлопці. Ви гідно три-

мались сьогодні, дивуючи нас своєю ви-

нахідливістю, фантазією, талантами та 

розумом. 

 

          Іщук Л.Л.—педагог організатор 



 Жовтень   3 Шкільна  

         Акція “Вітаємо з Миколаєм! 

 

   Залізниця – зона підвищеної небезпеки 

 18 грудня  до учнів  9-Б класу завітали начальник залізни-

чної станції «Буча» Василь Григорович Сюркель та інспектор 

ювенальної превенції Бучанського відділу поліції Анастасія Ва-

димівна Гончарук.        

 В.Г.Сюркель розповів про правила безпеки на залізнично-

му транспорті. Наголосив, що молодь наражає себе на небезпе-

ку для того, щоб розмістити екстремальне фото в соціальних 

мережах, щоб виділитись серед друзів, не розуміючи, що номі-

нальна напруга в контактній мережі складає 27,5 тисяч Вольт. 

Зачитав статистичні дані щодо надзвичайних подій, пов’язаних  

з ураженням дітей електрострумом на вагонах електропотягів. 

  Дорогі діти  

Бережіть своє 

життя! 

         

 День Святого Миколая – чисте, світле, добре свято, 

яке з нетерпінням чекають усі діти. Для дорослих – це на-

года продемонструвати свою любов, стати на деякий час 

добрими чарівниками, подарувати частину своєї душі. Для 

дітей воно стає чарівною казкою.    

 У нашому НВК давно склалася традиція вітати мале-

чу з Ворзельського дитячого будинку малютки з Микола-

єм. Напередодні учні 5-11-х класів зібрали необхідні речі 

( молочні каші, пазли великі, іграшкові мобільні телефони, 

прикраси для дівчаток, фломастери, книжечки з українсь-

кими казками, вологі та паперові серветки, дитячий крем, 

памперси, вушні палички, туалетний папір, дитяча приси-

пка, інші предмети гігієни) та відвезли до Ворзельського  

будинку малютки.       

 Дякуємо голові загальношкільного батьківського ко-

мітету В.П. Олексюку за наданий транспорт, а учням, ба-

тькам НВК за активну участь в акції.    

 У цей день навіть дорослі починають вірити в чуде-

са. І хочеться всім побажати: нехай це свято наповнить 

Ваш дім щастям, теплотою і любов’ю, а Ваше життя зро-

бить яскравим! З Днем Святого Миколая! 

     Омелян Соломія—учениця 9-В класу 

 



  

   

Запрошуємо до співпраці 

Учні 6х—11-х класів! Якщо ви бажаєте взяти участь у   Головний редактор: Літкевич А.М.     

створенні шкільної преси, бачите себе у ролі фотографа,   Технічний редактор:       

кореспондента або журналіста, звертайтеся до    Газета розповсюджується безкоштовно, рукописи не 

бібліотекаря Мельникович Л.В.      рецензуються та  не повертаються. 

 Грудень  4 Шкільна  

     Свято української пісні 

          Хай буде щасливим твій шлях, 

   Хай пісня твоя солов’їна 

   Лунає, як нині, в віках. 

 Українська пісня… Це частина духовного 

життя народу і вона не залишає його ні в радос-

ті, ні в смутку, крок у крок слідує за ним від 

дитинства до старості. З піснею на вустах наш 

народ відзначає свята, прикрашає народні обря-

ди, славить свої перемоги.    

 З піснею ми відчуваємо красу життя. Піс-

ня криє у собі силу уяви та багатство щирих 

переживань, стає джерелом натхнення. Вона 

проходить крізь довгі століття, щоб і  сьогодні 

причаровувати переливами дорогіцінних само-

цвітів…       

 15 грудня в нашому НВК відбувся захід 

для старшокласників,на якому ми  згадали 

українську пісню. Таку мелодійну, ніжну, чарі-

вну. Пісню- матір-Берегиню,яка в усі часи охо-

роняла нашу духовність.    

 Учні 9-тих-11-тих класів представили ува-

зі глядачів інсценовані українські народні пісні. 

Це було захоплююче,веселе дійство, яке перет-

ворилось на справжнє свято української пісні! 

  Єгорова Софія учениця 8-Б класу 


