
 19 жовтня учні  нашої школи мали змогу долучитись до 
багатогранної творчості відомого в Україні ансамблю «Зоряни» 
Кіровоградської обласної філармонії. Найкращі перлини 
української музики, пісень, танцювальні номери стали 
життєдайним ковтком із глибин цілющого джерела народної 

творчості. Ведучою концертної програми була народна артистка України Антоніна Червінська. 
У програмі були представлені музично-танцювальні композиції різних регіонів України: і 

закарпатські мотиви, і південно-східні, і танець-воротар «Зустріч», лірично-мелодійний танок дівчат із 
рушниками, і, звичайно, традиційний «Гопак». Учні 9-11 класів, які вивчають художню культуру, 
збагатили свої знання про культуру українського народу. 
 Учні 4-6 класів жваво відгукнулися на 
пропозицію А. Червінської заспівати українські народні 
пісні разом з учасниками ансамблю. Хлопці виконали 
пісню «Косарі», а дівчатка 6 класу Артеменко А., 
Вербіцька Ю. та Бицюра І. пригадали пісні, вивчені на 
уроках музики у школі. 
 Учні, вчителі і батьки щиро вдячні голові 
правління ВАТ «Мар’янівське» Івану Миколайовичу 
Сосновському, за сприяння якого було організовано цей 
концерт. 
Нехай завжди поряд із нами, як вірний друг, буде 
українська музично-пісенна творчість, що є джерелом 
духовності, людяності та патріотизму. 

Катана В. Д., педагог-організатор. 
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У  випуску: 

2 жовтня – День 
працівників освіти 
10 жовтня – тематичні 
години спілкування, 
присвячені Дню 
українського козацтва 
12 жовтня – рейд-
перевірка учнівських 
куточків (1 -11 класи) 
14 жовтня – свято 
Покрови. День 
українського козацтва 
19 жовтня – концерт 

ансамблю «Зоряни» 
Кіровоградської обласної 
філармонії 
28 жовтня – річниця 
визволення України від 
німецько-фашистських 
загарбників 
24 – 28 жовтня – осінні 
канікули. Робота гуртків та 
шкільної бібліотеки. 
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Друкований орган Мар’янівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Маловисківської райради 

Якщо забув ти рідну мову, 
Яка б та мова не була, 

Ти втратив корінь і основу, 
Ти обчухрав себе дотла… 

П. Г. Тичина 



О р г а н и з а ц и я  Запрошуємо до співробітництва. Чекаємо 
Ваших побажань, вражень, повідомлень, 

вістей з класів, 

Мар’янівської 
загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 
ступенів 

Маловисківської 
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 Під час осінніх канікул учні  7 -11 класів 
 Татар С., Дашніков Д., Вовченко Н.,. 

Самойленко Д., Винник О. взяли участь у 
засіданні фізико-математичної школи, яке 
відбулося  на базі  Маловисківської гімназії. 
Досвідчені учителі провели цікаві заняття для 
здібних до математики школярів з усього 
району. Це ще один етап, що дає можливість 
слухачам краще підготуватися до районної 
олімпіади, поспілкуватися з талановитими 
учнями з інших шкіл, перевірити рівень своєї 
підготовки до виконання найскладніших 
завдань . За словами учасників занять, 

запропоновані лекції були різноплановими та 
цікавими, а для декого стали способом 
продемонструвати свої знання. Варто продовжувати 
таку практику підготовки не тільки до математичних 
конкурсів, а й до змагань з інших шкільних 
дисциплін. 

Соломина І. А., заступник директора з навчально-
виховної роботи  

 

У жовтні юні спортсмени 
нашої школи взяли участь 
в обласних змаганнях з 
кросу і зайняли призові 
місця. Зокрема, учень 7 
класу Бобровський 
Олександр зайняв І місце, 
Татар Сніжана стала 
срібним призером, а 
випускник Сенчишин 
Віктор був нагороджений 
бронзовою медаллю. 

Тож побажаємо нашим 
спортсменам та їхньому 
тренеру - вчителю 
фізкультури Лизню В. М. 
щасливої долі  і нових 
успіхів у спорті! Хай 

  

 

 

 Здоров’я і гараздів бажають редакційна колегія, 
педагогічний колектив та учні школи вчителеві фізики 
Овсянникову Андрію Миколайовичу, який у жовтні відзначив 
свій                          50-літній ювілей! 

День народження у жовтні також відсвяткувала вчителька 
початкових класів Кропивницька Ольга Михайлівна. Тож для 
наших іменинників ми хочемо сказати: 

На довгий вік, на многії літа, 
На шану від людей, тепло родинне 

Стелися, доле, крізь усе життя 
Лише добром для доброї людини. 

Нехай старання ваші і труди 
Помножать успіх в нашім колективі, 

Живіть в добрі і радості завжди 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

� Результати районних олімпіад 
� Як ми проводимо дозвілля 
� Репортажі з місця подій 

Крок до Евересту 

І знову переможці! 


