
1-9 січня — зимові 
канікули, новорічні свята 
14 січня – чемпіонат 
області серед юнаків та 
дівчат 1995-1996 р.р. 
народження з легкої 
атлетики 
22 січня – День 
соборності та свободи 
України 
22 січня — обласна 
олімпіада з математики 
23 січня – години 

спілкування, присвячені 
Дню соборності: 
1-4 класи – «Ми – 
українці»; 5-8 класи – 
«Україна від козацьких 
часів до сьогодення»; 9-11 
класи – «Україна єдина і 
соборна» 
Лекції про історичні події 
1918-1919 років, 
підготовлені учнями 10 
класу. 
30 січня – 3 лютого 

– Тиждень сприяння 
здоровому способу життя 
та безпеки 
життєдіяльності.  
Класні години: 
1.  «Як я дбаю про своє 

здоров’я» (1-4 класи), 
2.  «Складові здорового 

способу життя» (5-8 
класи), 

3.  «Подбай про своє 
здоров’я сам» (9-11 

класи) 
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Друкований орган 
Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Маловисківської 

 райради 

Вітаємо Соломину Ірину Анатоліївну з 
перемогою у районному конкурсі «Учитель 
року 2012” { номінація “українська мова і 
література”}. На фото: учні школи під час 
представлення учителя на районній сцені. 

Шкільний календар місяця 
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лекції про події 1918-1919 
років, які відбувалися в 
Україні. Адже саме 22 січня 
1919 року на площі Святої 
Софії в Києві було 
проголошено Акт Соборності 
українських земель. 
Об’єдналися дві сестри-
українки, Східна та Західна. Це 
стало початком нашої великої 
держави, бо український народ 

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

Досить швидко 
промайнула перша 
половина 2011 – 2012 
навчального року. За цей 
час у школі пройшли такі 
предметні тижні: музики, 
художньої культури, 
природознавства, біології, 
хімії, фізики, географії та 
фізичної культури. Кожен 
учитель обирав різні 
форми визначення рівня 
інтелектуальної 
обізнаності школярів зі 
свого предмета: вікторини, 

командні змагання, 
питання, які вимагали як 
точної відповіді, так і вияв 
творчих здібностей, 
завдання на перевірку 
кмітливості та логічного 
мислення. Тож уже можна 
підвести попередні 
підсумки першого етапу 
шкільного конкурсу 
інтелектуалів. 
Найактивнішими були 

учні 10, 9 та 8 класів. А в 
особистому заліку серед 
кращих – Винник Оксана 
(11 клас) – 44 бали, 
Вовченко Наталя (10 клас) 
– 49 балів, Самойленко 
Дарина (10 клас) – 47 
балів, Синиська Альбіна 
(10 клас) – 53 бали. 
Бажаємо не втрачати 
набрану висоту та 
впевнено крокувати до 

 23 січня у школі 
відзначали День соборності та 
свободи. Розпочалися 
урочистості з проведення 
святкової лінійки, а логічним 
продовженням стала година 
спілкування, присвячена цій 
знаменній даті. Оскільки 
кожна людина повинна знати і 
пам’ятати історію своєї країни, 
то учні 10 класу підготували 

поєднався на своїй землі в 
єдиній Українській державі. 

Соборність і свобода – 
духовно споріднені, значимі 
поняття для усього народу. 
Вони засвідчують силу нашої 
держави, єдність усіх її народів 
і українських земель. Ми, юне 
покоління, сьогодні розуміємо, 
що лише разом ми досягнемо 
мети – розбудуємо нашу 
державу. 

День соборності і свободи у школі 

(про результати проведення предметних 
тижнів загальношкільного конкурсу 

«Учень року – 2012») 

участі Сніжани у олімпіаді  
свідчить призове друге місце, 
яке вона гідно посіла серед 
своїх ровесників.  Своїми 
враженнями та очікуваннями, 
с п о д і в а є м о с ь ,  С н і ж а н а  
поділиться на сторінках нашої 
газети. 

 Учасником обласної 
олімпіади із  трудового 
навчання був  учень 9 класу 

На фото: урочисте відкриття 
обласної олімпіади з математики, 
у президії конкурсу керівники 
освітянської галузі 

 22 січня у місті 
Кіровограді відбувся перший 
тур ІІІ етапу всеукраїнської 
олімпіади юних математиків. 
Приємно відзначити, що 
учениця 7 класу Татар 
Сніжана була делегована від 
Маловисківського району, як 
переможець ІІ етапу серед 
семикласників.  

 Про результативність  

Вісті із обласних предметних олімпіад   
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 14 та 22 січня 
відбувся  перший тур 
чемпіонату 
Кіровоградської області 
серед юнаків та дівчат 
1995-1996 років 
народження з легкої 
атлетики. До трійки 
кращих спортсменів 

увійшли і учні нашої 
школи – вихованці 
Віктора Михайловича 
Лизня – Татар Сніжана, 
яка зайняла третє місце 
у бігу на 60 метрів та в 
естафеті, та учень 11 
класу Сенчишин Віктор, 
який здобув перемогу на 

дистанції 1500 метрів.  
 

 

Нагородження Сенчишина Віктора 

Нагородження Соломини Ірини 
Анатоліївни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біля новорічної ялинки Пугаченко 
Аліна та Царенко Ірина 

Фоторепортаж із місця подій 

 
На фото: урочиста мить 

нагородження Татар Сніжани 

Наші легкоатлети—кращі в області 

високої гори, то повинні стежити, 
щоб ваші санчата не були 
направлені на нерухомий предмет 
або на іншу дитину, щоб не 
нанести травму ні собі, ні 
товаришам. Дітям молодшого 
шкільного віку забороняється 
кататись з високих гірок без 
нагляду дорослих. Не 
рекомендується кататись на 
санчатах в темну пору доби. 
Забороняється сідати на санки 

більше ніж двом учням. 
Катаючись на санчатах, дітям 
забороняється мати при собі 
гострі, колючі, ріжучі, 
вибухонебезпечні предмети та 
великі палиці. 

На ковзанах можна 
кататись тільки у спеціально 

відведених для цього місцях 
(ковзанках). Дітям молодшого 
шкільного віку рекомендується 
кататись ковзанах та на лижах у 
спеціально відведених для цього 
місцях, або у дворах своїх 
будинків, тільки під наглядом 
дорослих. 

Кататись на лижах можна 
тільки у парку або на 
спортивному майданчику. Під час 
катання на лижах забороняється 

збиратись великими групами, 
щоб не нанести травму палицями 
собі або товаришам.  

Категорично 
забороняється кататись на лижах, 
ковзанах, санках під час великих 
морозів (більше 20оС), щоб не 

Зима – це чудова пора 
року, яку з нетерпінням чекають 
усі учні. Але ця пора дарує дітям 
не тільки радість та задоволення, 
а й може принести горе та біду. 
Січень місяць цього року 
виявився багатим на сніг, 
морозець та, на жаль, ожеледицю, 
але для дітвори така погода – 
улюблена пора зайнятися 
зимовими розвагами. Всі ви 
любите кататись взимку на 
санках, ковзанах, лижах. А чи 
знаєте, як правильно 
користуватись цими предметами, 
щоб не сталося лиха? 

Категорично 
забороняється кататись на 
ковзанах, санчатах, лижах на 
проїжджій частині та поблизу неї. 
Кататись на санчатах можна 
тільки в місцях, віддалених від 
дороги. Якщо ви спускаєтесь з 

Правила поведінки під час зимових розваг 

Щоб не сталося біди  
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Зима-краса сніжком 
запорошила 

Ліси і гори, річку і поля. 
На згадку снігу білого 
кругом лишила 

І ковдрою пуховою лягла. 
Стоять засніжені хати 

поважно, 
Спить тихо-тихо матінка-

земля. 

І придивляється 
зима уважно, 

Чи ще не видно в 
небі журавля? 

Бо журавель – весну несе 
на крилах, 

І вже тоді зимі прийде 
кінець. 

Життя нового стримати не 
в силах –  

Весна – всього живого це 
вінець! 

                         Вовченко Н. 

 
 

 

 

Редакція газети 
“Перерва” щиро вітає іменинників січня: Татар 
Сніжану(7 клас), Бурченка Богдана(6 клас), 
Миценка Ярослава (7 клас) та вчительку 
української мови та літератури Белецьку Надію 
Іванівну з днем народження. Від  усього серця 
бажаємо, щоб на вашому життєвому шляху 
ніколи не з’являлися труднощі та негаразди. 
Нехай Ваша доля буде довгою та щасливою, 
завжди оточує сімейний затишок та гармонія з 
навколишнім світом. 

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу енергії, сили доволі, 

Творчого вогнику, щастя й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках Вашої ниви 

Будьте Ви завжди здорові й щасливі! 

З повагою та найщирішими  

побажаннями ведуча рубрики  

Самойленко Дарина 

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 7 класу Татар 
Сніжану та її вчителя Руденко 
Валентину Олександрівну із 

перемогою на обласній 
олімпіаді юних математиків  

Вітаємо тренера з легкої 

атлетики Лизня Віктора 

Михайловича та його вихованців 

Сенчишина Віктора (11 клас) і 

Татар Сніжану (7клас) з 

перемогою в обласних 

змаганнях з легкої атлетики! 


