
 Протягом квітня – 
місячник з благоустрою 
пришкільної території, 
присвячений Дню довкілля
(16.04) та Дню Землі(23.04) 

 
 06.04. – районні 
змагання «Козацький гарт» 
 20.04 – обласні 
змагання «Нащадки 
козацької слави» 
 26.04 – лінійка-
реквієм «Чорнобиль не має 
минулого часу» 
 28.04 – зональний 

конкурс для обдарованої 
молоді «Дзвіночок» 
Місячник «Спорт для всіх – 
турбота спільна» 
 

Шкільний календар квітня 

Перерва. Випуск №4(99), 

Квітень 2012.  Газета заснована  у січні 2002 року 

Друкований орган 
Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Маловисківської 

 райради 

Вітаємо Мушик Алісу Олександрівну з 
п е р е м о го ю  у  к ущ о в ом у  ко н кур с і 
«Дзвіночок” { номінація “”}. На фото: юні 
танцюристи разом із своїм керівником на фоні 
виставки декоративно-прикладного мистецтва. 

Шкільний календар місяця 

Фото та подія місяця 
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Вітання іменинникам 
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У випуску 

%ПерерваC  



Запрошуємо до співробітництва. Чекаємо Ваших побажань, 
вражень, повідомлень, вістей з класів, віршів, прозових  мініатюр Стр. 2 

Катана В. Д. педагог-
організатор 

педагог-організатор 
 

  

День  

(про результати проведення предметних 
тижнів загальношкільного конкурсу 

«Учень року – 2012») 

Конкурс проходив 
одночасно із виставкою 
виробів українських народних 
ремесел. Школи представили 
роботи гуртківців : ляльки-
мотанки, сувеніри із дерева та 
зерна, вишивки, солом'яні   
вироби. 

Треба зазначити, що 
уже запрошено на районну 
сцену учасників 
танцювального колективу 
нашої школи та юних читців 

На фото:  

учасниці кущового конкурсу-
огляду “Дзвіночок” Вербицька 

Юлія та Артеменко Настя, 
учениці 6 класу Мар’янівської 

 Наприкінці квітня 
школа гостинно відчинила 
двері талановитим школярам з 
Великовисківської, 
Оникіївської, Злинської №1 
шкіл, які представляли свої 
юні обдарування. Це яскраве 
дійство стало  справжнім 
святом пісні, танцю та рідного 
слова. Яскраві постановки 
танців, оригінальні сценічні 
костюми не залишали у залі 
жодного байдужого.  

«Дзвіночок» дарує весну талановитим дітям 
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 20 березня на стадіоні 
«Колос», що у м. Мала Виска, 
відбулися обласні змагання 
«Нащадки козацької слави». 
Маловисківський район 
представляли вихованці 
Мар’янівської загальноосвітньої 
школи, яких тренує учитель 
фізкультури Лизень Віктор 
Михайлович. Крім юних 
спортсменів нашої школи, у 
змаганнях взяли участь ще 16 
команд з інших районів області. 
Загалом учасники змагалися в 
стрибках у довжину з місця, 
човниковому бігу, стрибках через 
скакалку та перетягуванні канату. 

 Найзапекліша боротьба 
розгорнулася в останньому виді – 
перетягуванні канату, де наші 
спортсмени по черзі здолали 
команди Знам’янського, 
Новомиргородського, 
Петрівського та 
Олександрівського районів, а у 
фіналі зустрілися з дуже сильною 
командою Компаніївського 
району і, на жаль, цього разу 
поступилися першістю своїм 
суперникам. Але у загальному 
заліку здобули перемогу, а разом 
з перемогою - право відпочивати 
три тижні у МДЦ «Артек»та 
захищати честь області на 

Всеукраїнських змаганнях. Тож 
побажаємо нашим «козакам» 
успіхів у Всеукраїнських 
змаганнях та нових перемог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступ танцювального гуртка 
старшокласниць 

 

 

 

 

 

 

 

Біля новорічної ялинки Пугаченко 
Аліна та Царенко Ірина 

 

Фоторепортаж із місця подій 

На фото: команда 
Мар'янівської школи— 

переможці обласних змагань 
«Нащадки козацької слави» 

Попереду Артек 

 Шевченко Л. В. 

учитель основ здоров’я 

Правила поведінки  

Щоб не сталося біди  
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Редакція газети “Перерва” щиро вітає 
іменинників квітня: Куценка Богдана, 
Вовченка Юрія, Ткаченка Валерія, 
Бицюру Ірину, Бакуна Дмитра. 

Хай зло далекими стежками обминає, 
А успіх супроводжує в усьому і 

завжди. 
Нехай в душі тільки весна буяє 
Без клопотів, печалі і журби. 
В житті нехай все буде добре, 
Без чого не складається життя: 

Любов, здоров’я, щастя та 
Щира, добра й людяна душа. 

З найщирішими побажаннями ведуча 
рубрики Самойленко Даша. 

  

Проба пера 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

$ Новини із тижнів наук 
$ Звіти гуртківців 
$ Репортажі з місця подій 

О р г а н и з а ц и я  

Друкований 
орган 

Мар’янівської 
загальноосвітньо

ї школи І-ІІІ 
ступенів 

Запрошуємо до співробітництва. Чекаємо Ваших 
побажань, вражень, повідомлень, вістей з класів, віршів, 

прозових  мініатюр. 

Вітаємо ученицю 10 класу 
Синиську Альбіну, 

яка зайняла почесне третє 
місце у захисті наукової 
роботи з правознавства в 

Малій Академії наук  

Вітаємо тренера з легкої 

атлетики Лизня Віктора 

Михайловича та його вихованців 

команду “нащадки козацької 

слави” з перемогою в обласних 

змаганнях ! 


