
 3 травня – свято 
Останнього дзвінка для 
випускників 11 класу 
 3-4 травня – 
волонтерська робота: 
відвідування ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, привітання з 
67-річницею Перемоги, 
допомога по господарству 
 7 травня – лінійка 
пам’яті воїна-інтернаціоналіста 
Івана Винника 
 8 травня – участь учнів 
школи у концерті, 
присвяченому Дню Перемоги; 
єдиний урок мужності, 
присвячений 67 річниці 

Великої Перемоги 
 9 травня – урочиста хода 
до пам’ятника загиблим воїнам-
визволителям села Мар’янівка, 
мітинг, покладання квітів та 
гірлянди, Почесна варта, виступ 
учнів-вихованців драматичного 
гуртка 

 12 травня – випускний 
вечір для учнів 11 класу 

 24 травня — екологічна 
година, прибирання території 
школи 

 25 травня – святкова 
лінійка, Останній дзвінок для 
перевідних класів школи 

 31 травня – випуск учнів 
9 класу 

Шкільний календар травня 
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Друкований орган 
Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І- ІІІ 
ступенів Маловисківської 

 райради 

Не старіють душею ветерани. Ситник В. І. та 
Шеремет Є. А. разом із учнями біля пам'ятника. 
Урочиста хода до пам'ятника загиблим воїнам. 
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полягло 15 тисяч солдат, з них 3,5 
тисячі – жителі України. Ці 
молоді юнаки не ховались від 
своєї долі і виконали свій 
солдатський обов’язок до кінця. 
Хто знає, ким би вони стали і чим 
би збагатили свій народ – 
музичними творами, великими 
науковими відкриттями чи просто 
чесним життям… Скільки матерів 
оплакали своїх синів, скільки 
залишилось молодих вдів і 
скільки дітей не пізнали радості 
спілкування з найріднішими 
людьми, не відчули теплої долоні 
батька… 

 Підсумки будь-якої війни 
підводилися тяжко. А ще важче 

Запрошуємо до співробітництва. Чекаємо Ваших побажань, 
вражень, повідомлень, вістей з класів, віршів, прозових  
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 Проведенням конкурсу 
“Найрозумніший” завершився 
фінал щорічного змагання юних 
інтелектуалів “Учень року” За 
звання найкращого учня школи 
змагалися 12 школярів 5-10 
класів, які вибороли першість у 
своїх вікових групах під час 
попередніх конкурсів. Змагання 
розпочалися конкурсом “Вірю — 
н е  в і р ю ” ,  а  д а л і  у ч н і 
демонстрували свої знання з 

різноманітних г а л у з е й 
з н а н ь .  У  ф і н а л  в и й ш л и 
Самойленко Дарина (10 клас) та 
семикласники Татар Сніжана і 
Бакун Дмитро. Між ними 
розгорнулася основна боротьба 
за звання “Учень року—2012” Так 
вийшло, що після першого туру 
змагань між фіналістами усі учні 
набрали однакову кількість балів, 
і лише додатковий тур визначив 
переможця. 

 У запеклій боротьбі 
перемогу здобула учениця 10 
класу Самойленко Дарина, а друге 
і третє місце розділили Татар 
Сніжана та Бакун Дмитро. 
Отже, учнем року визнано 
Самойленко Дарину.   Усі 
фіналісти одержали подарунки, а 
всі учасники були нагороджені 
грамотами. 

 . К а та на  В .  Д .  пе да го г -
рганізатор 

Вічним сном воїн спить, 

Спить герой у землі, 

Спить солдат у імлі, 

Він лиш двадцять прожив, 

Він страждав і любив, 

І життя цінував… 
7 травня для учнів  нашої 

школи кожного року особливий 
день. 

25 років тому саме в цей 
день 1987 року в Мар’янівку 
прилетіла сумна звістка, яка 
приголомшила всіх: у далекому 
Афганістані загинув наш земляк 
Іван Винник. 

У тій страшній війні 

говорити про наслідки такої 
війни, в якій довелось брати 
участь нашим юнакам, яким би 
ще жити й жити. 

Не одним сивим пасмом 
закосичена дата – 15 лютого 1989 
року, день, коли закінчилась для 
народів колишнього СРСР 
десятирічна кривавиця трагічної 
війни в Афганістані. І, здається, 
навіки крейдяний пил і пісок 
осіли в чубах воїнів-
інтернаціоналістів. У день пам’яті 
ми згадували не тільки тих, хто 
навіки залишившись 18-20 
річними, полягли на фронтах тієї 
війни, а й тих, хто, повернувшись 
додому, ще часто згадуватиме ті 
страшні роки з болем у серці.  

Катана В. Д. педагог-
організатор 

Лінійка пам'яті 

(про результати проведення предметних 
тижнів загальношкільного конкурсу 

«Учень року – 2012») 

на сторінках нашого часопису. 
За цей період кілька разів 
змінювалася редколегія газети, 
оскільки постійні дописувачі 
закінчували школу, а їх місце 
займали молодші школярі, але 
незмінним залишалося 
бажання зробити нашу газету 
цікавою, більш яскравою і 
креативною.  Тож дякуємо 
всім нашим дописувачам за 

На фото:  

редколегія газети (2009 рік) 

2012 рік став ювілейним 
для шкільної газети, адже саме 
10 років тому в січні 2002  
вийшов перший номер 
 шкільного видання. І 
ось сьогодні ви тримаєте в 
руках сотий номер нашої 
газети. Багато подій відбулося 
за цей час у житті школи, і про 
кожну ви зможете прочитати 

2012 рік—ювілейний для “Перерви” 

“Перерва”, №5 (100), травень 2012 р.  
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Справжнім зорепадом 
медалей за спортивні досягнення 
стала урочиста лінійка, 
присвячена завершенню 
навчального року. Нам справді є 
чим похвалитися, адже команда 
школи стала переможцем 
обласного фестивалю «Козацький 
гарт», здобула перше місце в 
обласній спартакіаді школярів, 
наші юні легкоатлети стали 
найкращими в районі, а учениця 7 
класу Татар Сніжана  - 
найкращий легкоатлет області у 
своїй віковій категорії. І це 
далеко не весь перелік 
спортивних досягнень учнів 

школи в різноманітних змаганнях 
та конкурсах.  

Відмінну підготовку юних 
спортсменів відзначили інспектор 
відділу освіти Рибак В. С. та 
заступник голови 
райдержадміністрації з 
гуманітарних питань Л. В. 
Бровченко, які приїхали на свято, 
щоб поздоровити учнів школи зі 
святом і вручити грамоти та 
медалі. Людмила Василівна 
виконала ще одну приємну місію. 
На сторінках нашої газети вже 
згадувалося, що учениця 7 класу 
Татар Сніжана стала призером 
обласної олімпіади з математики, 

тож Л. В. Бровченко поздоровила 
Сніжану з успіхом і нагородила 
Грамотою та грошовою премією 
від депутата обласної ради, 
голови правління фонду 
«Відродження покоління» Віталія 
Грушевського. 

Сьогодні ми пишаємося 
нашою вихованкою Татар С, яка 
здобуває «зіркові» перемоги і в 
навчанні, і в спорті. 
Сподіваємось, що Сніжана і 
надалі наполегливо 
оволодіватиме знаннями, 

На святі останнього дзвінка танцюють 
дівчата 6 класу 

Нагородження спортсменів школи, 
учасників районних та обласних змагань 

Дякуємо спонсорам та доброчинцям 
за нові вікна — будемо у теплі. 
Вчительська чоловіча бригада у 

Фоторепортаж із місця подій 

Зірковий бум 

 
Травень знову приніс багато 

перемог юним спортсменам нашої 
школи. У Малій Висці на чемпіонаті 
області з легкої атлетики пам’яті 
Максима Кирдана Татар С. 
перемогла у бігу на 100 і 400 м., 
Бобровський О. став першим, а учень 
7 класу Ситник В. здобув бронзу з 
бігу на чотирьохсот метрівці. 

У Білій Церкві на 
Всеукраїнських змаганнях з легкої 
атлетики одягла золоту медаль 
семикласниця Татар Сніжана за 
перемогу в естафеті 
100+200+300+400м. Юні легкоатлети 
шліфують свою майстерність, 
завдяки тренеру вчителю фізичної 
культури Лизню В. М. 

Редакція газети щиро вітає 
наставника та його «зіркових» 
вихованців з перемогою та бажає 
подальших успіхів та «золотих» 
перемог 
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Мар'янівсько
ї школи —  

на 
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області із 

легкої 
атлетики 
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18 травня в селищі Нагірне 
Світловодського району 
завершилися обласні юнацькі 
табірно-польові збори для учнів 
старших класів «Центральний 
щит -2012» Вперше взяли участь  
у цьому захоплюючому дійстві і 
наші школярі. В ході гри 
учасники змагань брали участь у 

конкурсі строю та пісні, воєнно-
стратегічній вікторині, змаганнях 
зі стрільби з пневматичної зброї, 
надавали першу медичну 
допомогу, спробували свої сили в 
естафеті «Десант». 

Завершилась військово-
патріотична гра «Зірниця» 
урочистим нагородженням 
переможців. І хоч цього року ми 
не стали призерами, але 
залишились дуже задоволені, 
адже цікавим було життя в 
наметах, купання в Дніпрі, 
вечірня прогулянка на катері, 

концерт та святкова дискотека. А, 
мабуть, найголовніше – 
спілкування з однолітками, цікаві 
знайомства та справжня 
«солдатська» дружба.  

 
 

 

 

 

Редакція газети “Перерва” щиро 
вітає  ученицю 10 класу, члена редколегії 
газети “Перерва” Самойленко Дарину з 
перемогою у конкурсі “Учень року—
2012”.  Бажаємо Даші здоров’я, усмішок 
та завжди впевнено дивитися у майбутнє. 

 

З днем народження поздоровляємо 
вчителя фізкультури Лизня  Віктора 
Михайловича. 

Щастя вам, щедрої долі, 

Серце хай гріє людська доброта. 

Втоми не знайте ніколи ні в чому, 

Здоров’я бажаєм на довгі літа 

І свято, і змагання ... 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

T Новини із табору відпочинку 
T Походи, екскурсії 
T 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  
всіх, хто причетний до 

випуску рідної “Перерви”, 
із 100 примірником !!! 

Наші щирі поздоровлення 

редакторам, кореспондентам, 

дописувачам, читачам газети 

“Перерва” ! Щедрих ужинків вам 

на літературній ниві !!! 


