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У випуску 

Перерва 

 6.12—День Збройних 

сил України. 

Змагання “ Нумо, хлоп-

ці.!” 

19.12.-День Святого Ми-

колая. 

22.12 - Олімпіада із фізи-

чної культури. 

28.12.– Новорічні приві-

тання працівникам ПАТ 

“Марянівське”  

 

Шкільний календар грудня 

Випуск №4(104), 

Грудень  2012.  Газета заснована  у січні 2002 року 

Друкований орган Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської райради 

Новорічні вітання та найкращі побажання прав-

лінню і працівникам ПАТ “Мар янівське”. 

 

На фото: Місцевий вертеп. 

Учні 5 класу. 

Готуємось до Нового  

Року 

28.12.– Новорічні ран-

ки для учнів 1-7 кла-

сів. 

 

Святковий бал-

маскарад 



Конкурс  “Нумо хлопці” 

Стр. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуманевича Дмитра та Са-

мойленко Дарину! 

 

На базі нашої школи 

проходила районна олімпіада  

із фізичної культури.Було бага-

то складних, але цікавих ви-

пробувань, було немало  силь-

них, вправних представників 

різних шкіл, та  наші одинад-

цятикласники знову вибороли-

ли перемогу.   В і т а є м о 

НАШІ ЗНОВУ ПЕРШІ! 

Спортивні перегони бу-

ли цікавими та важкими, адже 

слід показати і свою витрива-

лість, і силу, і наполегливість, і 

спритність. 

Боротьба була наполег-

ливою, відчувалася 

досвіченість старших, і завзят-

тя молодших. 

Перемогу  здобула команда 

“Снайпер”, на другому місці 

“Олімп”, третє і четверте поді-

лили учасники восьмого та де-

вя’того класів. 

  Берневек. В. 

6 грудня Україна свят-

кує День Збройних сил.До цьо-

го свята приурочені й наші 

спортивні змагання “Нумо хло-

пці” 

Цього року брали 

участь у грі чотири команди, 

кожна з них сподівалася на пе-

ремогу. 
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У нашій школі вже протягом 10 років 

виходить газета “Перерва”.І саме сього-

дні у присутності багатьох знаних шано-

ваних гостей ми святкуємо перше деся-

тиріччя.У витоках задуму, створення, 

випуску стояла родина Руденків:Олексій 

Анатолійович– директор школи та Вале-

нтина Олександрівна– вчитель матема-

тики, дружина. 

Він був генератором ідеї випуску, ру-

шійною силою,вона - технічним редак-

тором, дизайнером.Згодом до них приє-

дналася й Соломина Ірина Анатоліївна. 

Разом ця талановита трійка випустила 

сотні номерів, удосконалила форму, за-

кріпила право на життя нашої 

“Перерви” 

На фото: Руденко О.А. -засновник 

газети 



Запрошуємо до співробітництва. 

Чекаємо Ваших побажань, вражень, повідомлень, вістей з класів, 
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Вже стукає в кожну осе-

лю , веселе,довгоочікуване свято 

Нового року.Кожен хоче подару-

вати знайомим, рідним, а. може, й 

незнайомим крихітку радості, те-

пла, гарного настрою. 

Так учні 5 класу дарували 

святкові вітання працівникам 

ПАТ “Марянівський”, віщували 

їм гарних врожаїв та високих при-

бутків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На фото: учасники новорічного бал-

маскараду 

 
 
 
 
 
 

ГОТУЄМОСЯ ДО НОВОГО РОКУ! 

вдалося: настрій новорічний, за-

пал бадьорий,посмішки 

на всі 100.Зі святом! 

Новий рік– це пора споді-

вань, мрій, підсумків.А ще гарний 

настрій, посмішки, привітання. 

Святковкова атмосфера 

панувала і в нашій школі. 

До молодших школярів 

завітани казкові герої: Дід Мо-

роз  і  Снігурочка ,  Баба 

Яга,Чарівниця, Розбійниця. Ра-

зом із ними новорічне свято 

МИ СВЯТКУЄМО 

Репортаж із місця події 

Дарували новорічний настрій 

працівникам місцевих органі-

зацій та жителям села 

Новорічні привітання учнів 5 класу 
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Китайська назва Змії: Ши 

Шостий знак в китайському Зодіаку 

Час доби під управлінням Змії: 9:00 – 

11:00 

Відповідний знак в західному Зодіаку: 

Діва 

Елемент: Вогонь  

Роки Змії відповідають такі ко-

льори, як чорний, синій (блакитний) і 

зелений. Стихія – вода, якої властива 

така характеристика, як рухливість, ди-

намізм і мінливість. 

Талісман 2013 року – Чорна водяна Змія. 

Чорний колір – це Космос, полярна ніч, 

«тьма над безоднею», це колір глибини 

вод. Чорна Змія несе людям несподівані 

приховані зміни, нестабільність і мінли-

вість. Ось чому важливо в рік Змії зазда-

легідь усе планувати і правильно оціню-

вати, перш ніж що-небудь робити. Пот-

рібно стати у багато разів обережніше і 

обачнішими.  

У рік Змії народилися: А. Ради-

щев, С. Халтурін, М. Некрасов, І. Гете, 

Ф. Достоєвський, В. Маяковський, Г. 

Гейне, Д. Дідро, О. Керенський, А. Лін-

кольн, Ж. Прудон, К . Ворошилов, І. Ріб-

бентроп, К. Цеткін, Мао Цзедун.  

Людина, народжена у рік Змії, є 

наймудрішим і найзагадковішим з усіх у 

порівнянні з іншими знаками китайсько-

го гороскопу. Цілком можливо, що за-

вдяки своїм прихованим можливостям, 

він або вона можуть стати філософом, 

богословом, політичним діячем або фі-

нансистом. Змія – це людина-мислитель, 

який любить жити добре, любить книж-

ки, музику, гарний одяг і витончену їжу. 

 

 

 

 

 

Редакція газети “Перерва” щиро ві-

тає іменинників грудня. 

 

Нехай життя твоє вічно сміється,  

В душі розквітають квіти,  

І серце хай радістю б'ється,  

Hе знаючи негараздів і біди!  

Бажаємо щастя і добра,  

І вічної юності цвітіння,  

Любові, посмішок і тепла,  

У твоє світле свято,  

В день народження!  

 

З найщирішими побажаннями ведуча 

рубрики Татар Сніжана 

  

Що віщує нам рік Змії 

  

 

Организация 

Запрошуємо до співробітництва. Чекаємо Ваших 

побажань, вражень, повідомлень, вістей з класів, віршів, 

прозових  мініатюр. 

Друкований орган 

Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Маловисківської 

райради 

Щиро вітаємо Вас з наступаючим Но-

вим роком та Різдвом Христовим! Ба-

жаємо Вашій родині сімейного добробу-

ту, радісних дитячих усмішок, здоров'я, 

любові, миру i процвітання.  

Нехай Новий Рік увійде до Вашої оселі 

добрим і радісним, принесе злагоду i дос-

таток, натхнення на нові вагомі здобут-

ки.  

Хай доля щедро обдаровує всілякими зем-

ними благами, а друзі та ділові партнери 

ніколи не розчаровують. Успіхів, нових 

звершень та здійснення найзаповітніших 

мрій! 


