
Нашого закладу не 
впізнати! Нові метало-
пластикові вікна виб-
лискують проти сонечка, 
міцні металеві двері на 
всіх семи запасних  вихо-
дах, надійно утеплені 
стіни, а ще як гарно 
оздоблені декоративною 
штукатуркою!  Зовсім 
нещодавно ми навіть 
мріяти не сміли про таке 
перевтілення будівлі 
нашого НВК, прекрасно 

розуміючи що така 
велика робота потре-
бує значних  коштів. 
(932 тис. грн.) А вже 
сьогодні діти та 
працівники з задово-
ленням поспішають  
до оновленої школи та 
садочку.  

Не проходить і дня, 
щоб хто-небудь не зга-
дав  словами вдяч-
ності депутатів район-
ної ради Маліцького 
Андрія Васильовича та 

Крамаренко Світлани Ва-
леріївни, які відіграли  
найголовнішу роль у то-
му, щоб саме наш заклад 
отримав від держави такі 
жадані кошти.  

А щоб наші діточки могли 
вчасно  потрапляти до 
місця навчання та  після 
напруженого дня  - додо-
му, то наші депутати нам 
іще й автобуса  подарува-
ли.  Завдяки цьому учні 
почали активніше відвіду-

вати гуртки та брати 
участь у художній са-
модіяльності, а отже, ро-
звиватися фізично, духов-
но і естетично. 

А щоб було чим займати-
ся у цих самих гуртках, 
депутат сільської ради 
Герасимов Олексій Воло-
димирович подарував 
учням 11 баскетбольних 
м’ячів (на1100 грн). Дякує-
мо від  щирого серця! 

 

 

У березні 2013 року, коли 
всі школярі відпочивали 
на  весняних канікулах, 
вокальний ансамбль у 
складі Гавриленко Ірин-
ки,   Гончарук Софійки,  
Лопушнян Юленьки та  
Почтар Інеси під керів-
ництвом Антонової Софії 
Павлівни спробували свої 
сили у обласному кон-
курсі вокальних колек-
тивів «Паросток». 

І ще раз доказали, що у 
Високих Байраках живуть 
талановиті діти. Наші 
«Дзвіночки обійшли всі 
колективи  музичних  
шкіл та шкіл естетичного 
виховання  області і 
посіли почесне І місце.  

Це стало можливим зав-
дяки регулярним занят-
тям музикою. Дівчатка 
після уроків і щосуботи, 
коли однокласники та 

товариші відпочивали,  
прямували до музичної 
школи і працювали.  

Вітаємо з перемогою!!! 

Наші «Дзвіночки» кращі в області 

Нам є чим 
пишат ися!  
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Зверніть увагу: 

 Що наші дітки 
написали про 
своїх мам? 

 Наші здобутки: 
про переможців 
конкурсів, якими 
пишається вся 
школа 

 Привітання вете-
ранам 

 Адміністрація НВК 
інформує 

 Учнівська творчість 

 

 

 

Газета для тих, 

хто хоче знати! 

Газета Високобайрацького навчально-

виховного комплексу Кіровоградської  

райдержадміністрації 

Адміністрація Високобайра- 
цького НВК вислювлює щиру 
вдячність студенту-практи- 
канту Олександрійського 
педагогічного училища, 
майбутньому вчителю 
фізичного виховання Матіці 
Денису  Миколайовичу за 
оплату екскурсії до 
Кіровоградського меморіального 
музею М.Л.Кропивницького для 
учнів 3,4 та 6 класів. 

УЧНІВСЬКА СВІТЛИЦЯ 

 

Корисні для організму вітаміни та мінерали 

Про користь вітамінів знають всі. Але зазвичай ми згадуємо про їх необ-
хідність весною, коли з'являються перші ознаки гіповітамінозу — втома, 
дратівливість, апатія... Організм людини не може самостійно синтезувати 
всі вітаміни або синтезує їх в недостатній кількості. Інші вітаміни ми отри-
муємо разом з їжею. 

 

Такими, як він, пишається вся 
школа 

6 квітня у м.Кіровограді відбувся 
Відкритий чемпіонат ОКДЮСШ   
‖НІКА‖ з дзюдо серед юнаків та 
дівчат 2003-2004 рр.н. (під егідою 
Федерації боротьби дзюдо та самбо 
Кіроворадськ ої області). Учень 
Високобайрацького НВК Медведєв 
В.О. зайняв ІІІ місце у ваговій ка-
тегорії ―38 кілограмів‖.  

На думку редакції нашої газети, 
Влад— не тільки гордість батьків, 
але і гордість нашого НВК. Ба-
жаємо нових звершень у 
спорті! Так тримати,Владе! 

 

Лісова школа 

 Одного сонячного дня у лісовій 
школі йшли заняття. Звірятка 
вивчали свою мову. Але одного 
учня у класі не вистачало. Це 
був ведмедик. Він жив недалеко, 
але постійно запізнювався на 
уроки. Сьогодні  вчителька Сова 
вирішила провчити ведмедика. 
Вона пояснила  йому, що запіз-
нюватися на уроки негарно. Ко-
жну втрачену хвилину не можна 
повернути. Ведмедик задумався , 
зрозумів і пообіцяв більше ніко-
ли не запізнюватися. 

Федотов Іван, учень 3 класу  
(8 років) 

 
Друзі 

Сидів у будці пес гарненький. 
Він був маленький і сіренький. 
Пес любив дружить з котами, 

Козенятами, качками. 
Був у песика дружок: 

В нього сірий кожушок, 
Має він маленькі лапки, 
Має смужки, наче тапки. 

В злі і люті холоди 
Рятувались від біди: 

В будці друзі заховались, 
Разом весело сміялись. 

  
Кобренюк Юлій, учень 5 класу  

(12 років) 
 

Газета видана за 
сприяння жителів 
с. Високі Байраки 

(любителів волейболу) 

«НВК» - газета Високобайрацького навчально-виховного комплексу  
Кіровоградської райдержадміністрації. Реєстраційне свідоцтво: серія     №             від БЕЗОПЛАТНО 

Вітаміни Користь для організму Міститься у продуктах 

Вітамін А Зір, шкіра, кістки зуби і 
ясна. 

Морква, шпинат, печінка, 
масло. 

Вітамін В1 Обмін речовин, енергія 
робота м'язів. 

Печінка, продукти грубо-
го помелу, картопля, 
бобові. 

Вітамін В2 

  

Зір, енергія, шкіра, повний 
обмін речовин. 

Молочні продукти, яйця, 
м'ясо, риба, бобові. 

Ніацинамід Енергія, нервова система, 
зниження рівня цукру у 
крові. 

М'ясо, горіхи, зернові, 
дріжджі, гриби. 

Вітамін С Імунна система, кістки, 
розщеплення холестерину 
у печінці. 

Перець, цитрусові, лис-
тові овочі. 

  

Вітамін Д Регулювання кальцію та 
фосфору, кістки та зуби, 
імунна система. 

Риба, печінка, яєчний 
жовток, авокадо. 

Вітамін Е Захист клітин і тканин від 
пошкоджень, затримка 
(уповільнення) старіння. 

Рослинна олія, риба, яй-
ця, продукти із зерна 
грубого помелу. 

Поліщук А.А., медична сестра  Високобайрацького НВК 

Актуально! 
Якби птахи і звірі вміли говорити 
Якби птахи і звірі вміли говорити, 

То промовили такі слова: 
―Що ви, діти, хочете робити? 
Де свідомість, розум, голова? 

Невже в лісі можна скрізь смітити 
Й розкидати пляшки і сміття? 
Адже всім нам у лісочку жити, 
І ви повернетесь не раз сюди. 

Природа — це наш дім, а не сміт-
ник! 

А ви господарі у ній — не гості, 
Чи, може, хочете, щоб вид наш 

зник? 
Тож зупиніться ви, не дайте волю 

злості!‖ 
Мудра Дар’я, учениця 5 класу (10 

років) 



Мабуть, важко підібрати потрібні 
слова, щоб висловити вдячність тим 
людям, які у 41-му потрапили у 
саме пекло. Дехто з них, не встиг 
навіть школу закінчити, а хтось пря-
мо після випускного вальсу пішов 
на фронт. Це покоління дивилося в 
небо дитячими наївними очима і, 
міцно стискаючи мамину руку, не 
знало, чи закінчиться для них 
війна… Саме завдяки їм вона закін-
чилась. Дорогі наші, ветерани, діти 
війни, нехай у кожну оселю доле-
тять наші сердечні вітання. Нехай у 
Вас на душі стане трішки тепліше, 
нам дуже хочеться, щоб Ви повсяк-
час відчували нашу турботу і 
вдячність.   Учні та працівники НВК 

  Монолог  

бронзового солдата 
Ой, мамо, я хочу ще жити, 
Ой, мамо, я хочу прийти, 

Я хочу на зорі дивитись, 
Я хочу рікою пливти, 
Я хочу, щоб ти не сивіла, 
Щоб косу свою заплела, 
Невістку свою щоб зустріла, 
І з нею щоб хліб ти пекла… 
Я, мамо, не винен, що вчора, 
Листа не відправив тобі, 
Я все написав,… але бомба 
Лишила воронку в мені… 
Не жди мене, мабуть, рід-
ненька, 
Я вже до села не верну. 
Я не цілуватиму, ненько,  
Твоїх таких зболених рук. 
Прости мені, мамо, за сль-
ози, 
Що котяться ціле життя. 
Ніякі слова не поможуть, 
Бо в мами забрали дитя… 
Цей біль, він терзає щоночі, 
Ой, сину, нащо я живу? 
В душу дивляться синові 
очі… -  
Почекай, скоро вслід я 

піду… 
Їх багато по всій Ураїні: 
У березах, в гаях десь лежать. 
Ось вони, ті сини, що злягли 
вже, 
У цій сяючій бронзі стоять. 
 
  Братко К.О., 
  вчитель НВК 

людина і серед фашистів. Це був зви-
чайний солдат, але, ма-
буть, із чуйним серцем. 
Німець  сказав полоне-
ним: “Тікайте, бо там, у 
Німеччині, ви порятунку 
не знайдете!‖ Він відпус-
тив їх і тим врятував їм 
життя. Моя бабуся Віра 
знає про цього безімен-
ного німецького солдата 
від своєї мами. І нині із 
вдячністю згадує про ньо-
го. Хто знає, як би скла-
лося життя, якби не цей 
щасливий випадок.? Мо-
же, і моєї бабусі тоді б на 
світі не було. А якщо по-
думати, то — і мене… 
Світ не без добрих лю-
дей. І серед загарбників 
траплялися милосердні 

Коли я був маленьким, моя бабуся 
Віра розказувала мені 
про те, як важко пере-
живали люди пекло 
війни. Ці спогади—
вражаючі.   
Під час окупації нашо-
го села  німці змусили  
всіх жителів віддати всі 
їстівні запаси. Навіть 
сімей із маленькими 
дітками не пожаліли. 
Скрутно тоді жилося, 
голодно. 
Мою прабабцю Ніну та 
її матір Харитю німці 
хотіли вивезти до 
Німеччини на приму-
сові роботи. Та 
знайшлася порядна 

люди, які рятували цілі родини.  
Я вдячний за подвиг мого прадіда, 
який був на фронті і дійшов аж до 
Німеччини. Доля поєднала бабусю і 
дідуся вже після війни. Вони створи-
ли прекрасну родину, народили чу-
дових дітей. Спасибі вам, мої славні 
предки, за моє життя!  
Підготував Кравчук Максим, учень 5 
класу (10 років). 

Стор2 

Дорогами війни 

НВК  

ДОЗЕМНИЙ ВАМ УКЛІН, ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ! 

Ми повинні знати історію 
свого роду,берегти його. 

«Ми знаємо, що подвиг воїнів-
переможців непідвладний часу. 
Так само, як і наша безмежна 
вдячність всім, хто боровся за 
Батьківщину, виявив незламність 
духу та волю до перемоги. 

Земний уклін усім, хто витри-
мав роки окупації, хто піднімав 
з руїн і відбудовував рідні міста і 
села»      Чемойдан Л.М. 

Батьківський комітет: 

Велике і прекрасне слово—Мати.  

Від нього все на світі. Навіть—світ. 

О. як їй легко на руках тримати, 

Дитину, як найвищий заповіт. 

 Про маму розказати—не 
вистачить людського життя. 
Мільйони слів, зібраних у віршах, 
виспіваних у піснях…. Всі про НЕЇ. 
Але їх замало. Щоденний подвиг 
матерів важко переоцінити. Мама—
це копітка робота передусім над 
собою. В одній поезії лірична ге-
роїня в'язала своїй дитині життя із 
кольорових ниток. А коли у неї 
спитали, звідки вона бере нитки, то 
мама сказала: ‖Я потроху своє роз-
пускаю…‖ 

Дуже важливо, щоб сучасна учнів-
ська молодь  усвідомлювала всю 
унікальність ролі жінки-матері на 
цій землі. Педагоги нашого НВК  

намагаються домогтися цього ро-
зуміння. Мабуть, кожній мамі аж до 
щему цікаво: а що моя дитина ска-
же про мене?  Провівши розвідку в 
учнівських зошитах, маємо такі 
думки про найдорожчих жінок у 
світі: 

 

«Нікому не дозволимо ображат и  
наших мат усь!!!» 

Руслан, Назар, Олексій, 
 Максим, Роман, Андрій 

сумно, коли таке трапляється і 

тому я хочу, щоб вона завжди бу-

ла здорова. 

 Чемойдан Юлія,5 клас 

 

*** 
Мама— це найдорожче, що є в кожної 
людини, це та людина, яка одна дійсно 
щиро порадіє за тебе, це охоронець 
домашнього затишку.  

  Шнур Віктор, 11 клас. 

*** 
Мама– це  та людина, яка допоможе 
в будь-якій ситуації. З нею можна 
поговорити на будь-які теми. Вона 
завжди порадить у складній ситу-
ації. Мама для нас—ВСЕ.  
 Шматков Олексій, 11 клас 

*** 
Мама—це та, хто приголубить, 
«приласкавить», захистить, не кине 
в біді. Її слова я навкруги почую. 
Вона як сонце яскраве.  
 Якушов Валентин, 6 клас. 

*** 
Мама для мене—єдина на світі, во-
на про мене піклується. Мама—це 
зоря на цілому небі. 
 Петренко Вова, 4 клас 

*** 
Для мене моя мама найрідніша лю-

дина на землі. Вона допомагає мені 

у скрутний час та радіє зі мною, ко-

ли в мене все добре. Вона піклуєть-

ся про мене, коли я хворію: сидить 

біля ліжка, дає мені ліки та дбає 

про мене. А, коли моя мама за-

хворіє, тоді я піклуюсь про неї. Мені  

*** 

Мама—це для мене сонечко, яке 

мене обігріває; ласкаве слово, 

перші мої кроки; це мій това-

риш; це безцінний діамант, 

який я люблю більше за життя. 

Вона—найкрасивіша, най-

добріша і найласкавіша мама на 

світі. 

 Федотова Віра, 6 клас. 
*** 

Мама– це найдорожчий скарб 
для всіх на планеті. Вона ніколи 
не ображається.  

 Медведєв Влад, 4 клас. 

*** 

Мама—це ясна зірка, яка ніколи 
не погасне. Маму не можна про-
дати за гроші. Вона мене 
зігріває, як сонечко.  

 Олєйник Інна, 6 клас 

Травень, 2013 

Рідну маму бережи 

Мама для мене—це найкраща 
людина на світі, зірка на небі. 
Мама—це перше слово. 
Мамі треба допомагати.  
Дронь Артем, 4 клас 

Стор3 

Люблю своє 
життя за те, що 
воно 
подарувало 
мені маму! 

Єфімова Настя, 
9 клас 

Ветеран—це та людина, 

що воювала на віи ні, ї ї  

треба поважать, шанувать, 

піклуваться і не ображать, 

допомогти в тяжку 

хвилину.  Медведєв 

Владислав, 

 учень 4 класу. 

Ветерани—це наші 

люди, які  воювали за 

Україну. Якщо б вони 

не воювали, то німці б 

захопили наше село, 

місто.  Їх треба 

пам'ятати завжди.  

Андреєв Микола,  

4 клас  

Мама—це скарб, 

який не знайдеш 

навіть на дні моря. 

Мама—це святе.         

Бєлов Дмитро,  

3 клас 

Мама—це тепло. (Середа 
Анна) 
Мама—це кохання. (Дубіна 
Аня) 
Мама жаліє. (Кармазін 
Данило) 
Мама –це любов. (Озерний 
Едуард) 
Мама гладить, обнімає. 
(Вєхтєва Саша) 
Учні 1 класу НВК 

12 т равня—День мат ері! Привіт ай свою 
маму!  

Мама для 
мене—це зірка 
на зорі. Мама 
для мене—як 
підсніжник у 
лісі. Красивішої 
за неї на світі 
нема.  Андреєв 
Микола, 4 клас. 

Батьківський комітет: 
«Шановні мами! У цей свят-
ковий весняний день прий-
міть найщиріші вітання та 
побажання щастя, здоров’я, 
добра, злагоди та миру. 

Нехай у Ваших родинах лу-
нає дзвінкий сміх діточок, 
внуків і правнуків, щоб вони 
своїм чистим щебетом звесе-
ляли Ваші душі та множили 
надію на краще майбутнє.» 

                      Чемойдан Л.М. 


