
1.09 – День знань. Свято 
першого дзвоника. Випуск 
вітальних газет(6 – 11 
класи) Виставка «Наші 
досягнення» Перший урок 
«20-річчю незалежної 
України 
присвячується…» (1 – 11 
класи) 
І тиждень – Тиждень знань 
«Знання – скарб. Труд – 
ключ до них» 
ІІ тиждень – Тиждень 
спорту і здоров’я, 
присвячений Дню 
фізкультури і спорту. 

Години спілкування щодо 
протидії проявам ксенофобії 
«Людина починається з добра». 
Олімпійський урок. 
09. 09. – День здоров’я. 
ІІІ тиждень – Тиждень знань 
правил дорожнього руху. 
Класні години «Абетка 
пішохода», «Мій безпечний 
шлях у школу та зі школи» (1- 
4 класи); «Щоб не трапилось 
біди – правил дорожніх 
дотримуйсь завжди!» (5 – 7 
класи); «Ми – відповідальні 
учасники дорожнього руху» (8 
– 11 класи) 
12 – 16 вересня – виставка 

малюнків учнів 1 – 7 класів 
«Правила доріг – правила для 
всіх». Конкурс агітаційних 
плакатів (8 – 11 класи) 
ІV тиждень – Тиждень 
партизанської слави. Тематичні 
класні години «Партизанський 
рух в роки Великої Вітчизняної 
війни» 
28 вересня – зустріч з донькою 
командира партизанського 
загону імені Ворошилова В. С. 
Долженко. 
30 вересня – День 

самоврядування. 
Святковий 

концерт, присвячений Дню 

Шкільний календар вересня 
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Друкований орган Мар’янівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Маловисківської райради 

На звітно-виборних зборах, які 
відбулися 12 вересня, після звітів голів 
парламентських комітетів було обрано нову 
форму учнівського самоврядування – 
шкільне дитяче об’єднання «Веселка», що 
складається з груп : барвінчата (1-4 класи); 
весельчата (5-8 класи) та клубу 
«Старшокласник» (9-11 класи) 

 Головою дитячого об’єднання 
«Веселка» обрано Скрипник Діану (11 клас). 
Утворили також нові центри: «Освіта», 
«Дозвілля», «Спорт», 

«Інформаційний» та інші. Як і все 
нове,  ідея створення дитячого об’єднання  
була сприйнята членами шкільного 
парламенту із захопленням. Хочеться 
сподіватися на те, що  працювати в нових 
групах усі школярі будуть з радістю! 

Новини місяцяНовини місяцяНовини місяця   

На фото:  Мар’янівські  спортсмени-
переможці обласних змагань “Нащадки 
козацької слави” під час  параду команд 
у таборі Артек. 



О р г а н и з а ц и я  Запрошуємо до співробітництва. Чекаємо 
Ваших побажань, вражень, повідомлень, 
вістей з класів, віршів, прозових  мініатюр. 

Друкований орган 
Мар’янівської 

загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 

ступенів 
Маловисківської 

райради 
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Постукала осінь тихенько в віконце, 
Кругом розкидає красу. 

На небі всміхається лагідне сонце, 
А я для вас квіти несу. 

 
Як хочеться щиро спасибі сказати 

Й вклонитися Вам до землі. 
Із святом професії Вас привітати 

Так хочеться зараз мені. 
Хай килимом стелеться Ваша дорога, 

Хай трави лягають до ніг. 

І Ангел Господній Вас оберігає. 
І всюди чекає успіх. 

Самойленко Д.,  
учениця 10 кл. 

 
 
 
У цей святковий осінній час 
Прийміть побажання від нас! 

Хай буде здоров’я міцне, мов граніт, 
І з ним Вам прожити не менше ста літ! 

Хай горе обходить вас стороною, 
А щастя приходить і ллється рікою! 
Хай кожен день до Вас приходить 

радість 
І довго десь блукає старість! 

Щоб ніколи не старіли, 
І душею молоділи! 

Винник Оксана 
Учениця 11 кл. 

 

. 

 

 «Учитель – майстер життя»,- кажуть у 
народі. І це дійсно так. Тільки гарний і 
талановитий майстер може зробити із чогось 
звичайного справжнє диво. 
 У нашій школі працюють дивовижні, 
завзяті, наполегливі і дуже талановиті вчителі. 
Ми одержуємо міцні знання, наші вихователі 
піклуються про наше духовне виховання, 
навчають бути мужніми, не бояться життєвих 
труднощів, мати почуття власної гідності. 
 Як і в кожного школяра у мене є 
найулюбленіша вчителька. Я з гордістю 
вдивляюсь у її лагідний та ніжний погляд. У 
ньому така безмежна любов та щирість до нас, 
своїх учнів! Це, дійсно, педагог з великої 
літери. Моя вчителька навчила мене мислити, 
працювати, долаючи всі перешкоди, любити 
українську мову, бо це мова країни, в якій я 
народилася і живу. 
 Душевна теплота та доброзичливість – 
основні риси моєї вчительки української мови 
та літератури Соломини І. А. 
Я з особливою повагою ставлюсь до Ірини 
Анатоліївни, бо вона не тільки талановитий 
педагог. А ще й любляча мама, прекрасна 
дружина і просто гарна людина. 
 Швидко пропливуть шкільні роки, але 
свою найкращу вчительку і любов до неї я 
пронесу через усе своє життя.  

З повагою учениця 10 класу Вовченко Наталя  

 Ось так і спливає час. Летить стрімко за водою, його 
не повернути. І ми лише згодом розуміємо, що дитинство, 
школа, Вчитель колись закінчується: стрімка течія часу 
відносить все це в бурхливий океан життя. І тоді стає вчитель 
таким рідним і близьким, що хочеться по-дитячому схилити 
голову йому на плече і розповісти про всі-всі радощі й печалі 
твого життя. Він вислухає, допоможе, заспокоїть і захистить 
своїми долонями від біди. Хочеться знову ж таки знаходити 
прихисток у дорослих, чути лагідне, а інколи й гнівне , але 
добре й щире слово. 
 Учителько рідна, пробач, вірний і щирий друже, що 
надто рідко ми розуміємо і цінуємо твою любов! Такі вже 
реалії нашого життя. Сьогодні я стаю перед Вами на коліна 
за все, що Ви зробили для мене в моєму житті. Ви допомогли 
встояти на ногах, захистити від життєвої бурі, дали 
прихисток моїй зраненій душі, навчили не падати на коліна 
перед життєвими труднощами. 
 Я ціную кожне Ваше гнівне слово, кинуте в мій бік, 
бо, вжаливши один раз, воно сто разів захистить мене в 
майбутньому. Дякую Вам за те, що Ви є на землі. Без Вас не 
було б Добра на світі, та й світу, мабуть, не було б, бо зло 
гордо крокувало б по землі, винищуючи все на своєму 
шляху. Але є Ви – Берегиня тепла і любові, світла і радості. 
Ваш образ все життя зберігатиму в серці, до нього 
приходитиму по допомогу, з нього буду брати Ваш розум і 
красу. Я дякую Богові, що він подарував мені Вас, як матір у 
дитинстві. 

З щирою подякою і любов’ю до Руденко В. О. Пугаченко А. 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

� Новини із шкільного парламенту 
� Дзеркало предметних олімпіад 
� Репортажі з місця подій 

Моє слово про Вчителя 

Проба пера 

Педагог з великої літери 


