
01.09.2012-День знань. 

01.09.2012-Місячник «Увага! 

Діти на дорозі!» 

01.09.2012-Святкова загаль-

ношкільна лінійка. Свято 

Першого дзвінка. 

 Виставка досягнень, твор-

чих робіт «Здрастуй, шко-

ло!» 

 Перший урок «2012 рік-рік 

спорту та здорового способу              

життя!» 

Конкурс малюнків на асфа-

льті   

08.09.2012-День фізкультури 

і спорту. 

07.09.2012-Спортивне свято 

«День здоров’я». 

10-14.09.2012-Тиждень знань 

правил дорожнього руху «Твій 

друг – дорожній рух». 

 Виставка малюнків (1-7 кл.) і 

агітаційних стінгазет (8-11 кл.) 

на тему: «Ми і дорога». 

22.09.2012-День партизанської 

слави. 

24.09.2012 Тематичні класні 

години 

«Партизанський 

Шкільний календар вересня 
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Друкований орган 

Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Маловисківської 

 райради 

Учні 11 класу разом із першокласниками 

“Перший раз у перший клас” 

Шкільний календар місяця 1 

Конкурс малюнків на асфальті 2 

День здоров'я у школі 2 

130 років українському театру 2 

Похід до осіннього лісу  3 

Зустріч через 20 років 4 

Вітання іменинникам 

Анонс номера 

4 

У випуску 

Перерва 

рух на Україні та у рідному 

краї». 

30.09.2012-Всеукраїнський день 

бібліотек. 

24-28.09.2012-Проведення акції 

«Подаруй бібліотеці книгу!» 

29.09.2012-Екскурсійна поїздка 

учнів школи до музею-

заповідника І.К.Карпенка-

Карого «Хутір Надія» в рамках 

проведення ХLІІ Всеукраїнсько-

го свята театрального мистецтва 

«Вересневі самоцвіти». 



но, бо усі впевнено йшли до 

перемоги, долаючи перешкоду 

за перешкодою. 

Але перемогу здобули 

найсильніші! На лінійці Вік-

тор Михайлович поздоровив 

п'ятикласників із вступом на 

стежку, що веде  фізкультурно-

Запрошуємо до співробітництва. Чекаємо Ваших 

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

Стр. 2 

Взялись до цього відповда-

л ь н о г о з а в д а н н я 

дружно і завзято. Одразу 

виділились найкреативні-

ші “художники”: Самой-

ленко Дарина, Шевченко 

Тарас, Бакун Дмитро, Ца-

ренко Ірина. Отож невдо-

взі біля школи з’явилась 

ціла картинна галерея. 

Конкурс збагатив дітей 

новими враженнями, пере-

вірив уміння школярів пра-

цювати дружно та пода-

рував багато радісних мо-

ментів. 
Катана В. Д. педагог-організатор 

Уже традиційно 7 вере-

сня щороку відзначається День 

фізкультури та спорту. Цього-

річ школярі змагалися з бігу, 

стрибків, уміння влучно стрі-

ляти. Учні ще раз мали змогу 

довести усім, що вони люблять 

спорт і все, що з ним пов’яза-
го Олімпу та подякував випус-

кникам за організацію змагань. 

День здоров’я у школі 

 

гостей з різних куточків нашої 

України, щоб вшанувати відомих 

корифеїв українського театру. 

Для учнів нашої школи ця поїздка 

стала гарним уроком не тільки 

літератури, а й краєзнавства та 

історії. 

На фото: учні 11 класу біля стел-

ли Надія,  (вгорі) послухати тріо 

бандуристок доводиться не часто, 

учні біля хати І. Карпенка-Карого 

29 вересня старшокласники Ма-

р’янівської школи відвідали ма-

льовничий куточок Кіровоград-

щини – хутір Надія, який став ви-

значним історико-культурним 

пам’ятником України. Саме в цей 

день на хуторі проходило щоріч-

не свято театрального мистецтва 

«Вересневі самоцвіти». Цього 

року відзначається 130 річниця 

створення українського професій-

ного театру, тому на маленькій 

батьківщині одного із засновників 

І. К. Карпенка-Карого зібралися  

відомі театральні діячі, представ-

ники владних структур та багато 

130 років українському театру 
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 Похід до осіннього 

лісу запам’ятався цікави-

ми конкурсами та змаган-

нями, про які раніше ми 

навіть і не чули, найсмач-

нішою смаженою картоп-

лею, салом та сосисками, а 

ще веселими розвагами та 

радісними посмішками од-

нокласників. Хотілося від-

почити якнайдовше, але 

погода внесла свої корек-

тиви: почалася злива. І хоч 

ми всі промокли, проте ні-

хто не скаржився,  а навпа-

ки – радісно обговорювали 

по дорозі додому найзахо-

плюючі подробиці нашого 

походу.  

 Хочеться подякувати 

класному керівнику Руден-

ко Валентині Олександрів-

ні, яка стала організатором 

―лісового дійства‖, за пре-

красні моменти спілкуван-

ня з однокласниками у не-

вимушеній обстановці на 

лоні природи та за те, що, 

хоче, щоб ми були не тіль-

ки класом, а родиною. 

Вовченко Н 

Багато фольклорних колективів з'їхало-

ся на ―Вересневі самоцвіти‖ 

Під час урочистостей з нагоди театраль-

ного свята на відкритому сценічному  

майданчику  Смачна їжа на природі  

Фоторепортаж із місця подій 

На фото: випускники влаштували пікнік 
біля осіннього лісу та цікаво відпочили 
біля багаття 

Похід до осіннього лісу 

     Щоб Ваш синочок й чоловік 

     Вас ніжно так кохали, 

     І кожен день Вам, дорога, 

     З небес зірки знімали. 

Щоб квітами стежки лягли, 

Барвінками стелились. 

Щоб негаразди у житті 

Вам тільки вночі снились. 

     Нехай не згасне на обличчі 

     Усмішка зачарована 

     Нехай життя Ваше цвіте, 

     Що Богом подароване. 

І я у цей святковий час, 

Ірино Анатоліївно! 

Всі квіти на землі – для Вас 

Дарую знову й знову. 

Вовченко Наташа, 11 клас. 

  

 Учителі не можуть бути 

улюбленими. Кожен по-своєму 

хороший. Тому я не буду діли-

ти учителів на улюблених і не 

улюблених! Бо педагог – це та 

людина, яка повинна передава-

ти новому поколінню усі цін-

ності, накопичені століттями, 

що вони щодня і роблять. 

Отож я бажаю всім учителям 

успіхів та натхнення у їхній 

нелегкій роботі! 

Соболь Володимир, 11 клас. 

 

   З Днем учителя вітаю найкращу 

вчительку української мови – Со-

ломину Ірину Анатоліївну! 

Настав сьогодні свята час 

Учителів вітати 

За працю вашу золоту 

Спасибі вам сказати. 

     Що побажати Вам в цей день, 

     Святковий, урочистий? 

     Красивих слів, гарних пісень, 

     Щоб шлях стелився чистий. 

Бажаю щастя і добра, 

Щасливої дороги. 

Щоб доля Ваша розцвіла, 

Давала сили й змоги. 

Вітання до Дня учителя 
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Випускники 1994 року зіб-

ралися на свою першу зустріч  

цього літа у липні. Побачення че-

рез 20 років було зворушливим та 

сердечним, хоч і не всі змогли 

приїхати на нього. Серед  тих, хто 

з'явився, були поважні та шанова-

ні люди — бізнесмени, фермери, 

приватні підприємці, учителі, ви-

хователі, менеджери, але головне 

— всіх об'єднувало бажання по-

бувати у стінах рідної школи, 

відвідати музей , посидіти за свої-

ми партами, згадати шкільні роки 

та друзів-однокласників. Сюрпри-

зом стала презентація, приготов-

лена Чернієнко Оленою, про ви-

пускні класи. На екрані мелькали  

знайомі дитячі обличчя , світлини 

із традиційних шкільних та неза-

бутніх свят, а на гостей  вони 

справляли магічну дію, бо навію-

вали приємні спогади  та перено-

сили у дитинство. Гості прийшли 

до школи не з порожніми руками, 

вони подарували у мультимедій-

ний  кабінет штори для затінення  

та написали у своєму випускному 

альбомі побажання добра та бла-

гополуччя рідній школі та її гос-

подарям. 

Класний керівник 1994 ро-

ку випуску Руденко В. О.  

 

 

 

 

 

 

 

Редакція газети ―Перерва‖ щиро 

вітає іменинників: Грицик Аліну, Костен-

ко Аллу, Маслигана Дмитра — учнів 9 

класу, семикласників Осипенка Владис-

лава та  Клоченка Артема, Охоту Сергія, 

Патлач  Діану, Чорнова Владислава, Гор-

буліна Володимира (5 клас) та випускни-

цю11 класу Синиську Альбіну 

Щоби майбутнє ви щасливе мали, 

В здоров’ї першість радісно тримали, 

На втіху нам, як квіточки, цвіли! 

Добро і щастя заслужили ви! 

З віночка слів — то вам найкращі квіти, 

А серед них — вкраїнське ―Многії лі-

та!‖ 

Через 20 років 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

 Новини із шкільних олімпіад 

 Поїздки, конкурси 

 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. 

Якби не було вчителя, 

То не було б, напевно, 

Ні поета, ні мислителя. 

Ні Шекспіра, ні Коперника, 

І понині, напевно . 

Якби не було вчителя, 

Не відкритими залишилися б береги 
Америки. 

Чуманевич Дмитро, 11 клас. 

Вітаємо! Хочу привітати нашу першу 
вчительку – Шевченко Аллу Володимирівну! 

Як мати до діток, 

Як сонце до квіток, 

Горнулась до класу вона. 

І гарна, і люба, 

І мила, й привітна, 

Учителька перша моя! 

Добріша, ніж фея, 

Миліша, ніж мрія, 

Світліша від сонця вона! 


