
30.01. – 03.02. – тиждень 
інформатики. Конкурс 
комп’ютерного малюнка 
«Придумай влучний підпис» 
01.02. – педагогічна практика 
слухачів обласних курсів 
завідуючих та методистів РМК. 

06.02 – 10.02.–тиждень математики: 

♦ Гра “Віриш-не віриш” 
♦  Математичний марафон (5-

11 кл.) 

♦  Гра «Ігрек-патріот» (9-11кл) 
♦  Конкурс форзаців до 

підручників з математики (10 

кл) 
♦ Конкурс математичної 

казки та комп'ютерного 
малюнку; 

♦ Математичний бій 
“Щасливий випадок”   (7-
8 кл.) 

14.02 – День Святого 
Валентина. 
15.02 – День вшанування 
учасників бойових дій на 
території інших держав. 
Загальношкільна лінійка 
«Відлуння Афганської війни», 
привітання ветеранів та 

учасників війни в 
Афганістані, перегляд 
документальних фільмів: 
«Виведення військ з 
Афганістану», Афганістан 
болить в моїй душі» 
13.02 – 17.02 тиждень 
безпеки життєдіяльності 
23.02. – День Захисника 
Вітчизни 
13.02.- 17.02.- тиждень 
іноземної мови 
20.02.-24.02. – тиждень 
світової літератури 
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Нагородження переможця математичної гри для 
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районної школи «Майстер-
клас» Заслуженого вчителя 
України Руденко В. О, 
переглянули фрагмент уроку 
літератури рідного краю 
«Світлини пам’яті Леоніда 
Коцара», проведений 
учителькою української мови 
та літератури Соломиною І. А. 
Центр координаційної 
діяльності роботи методичних 
кабінетів і методичної роботи з 

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

Стр. 2 

 В  р а м к а х  д е к а д и 
математики цього року 
відбулось цілий ряд заходів, у 
яких взяли участь усі школярі 
5-11 класів. Найактивнішими 
були учні 10 класу, адже саме 
вони стали організаторами 
таких конкурсів: гра «Віриш-
не віриш», «Математичний 
м а р а ф о н » ,  в и с т а в к а 
комп’ютерного малюнку 
«Природа цифрами», дизайн 
обкладинки підручника із 
математики. Учні 5-6 класів 
змагалися у конкурсних етапах 
гри «Найрозумніший», де 
перемогу здобув учень 5 класу 
Миценко Ігор, а фіналістами 

стали Заскальнюк Каріна, 
Осипенко Владислав, Царенко 
Ірина, Чуманевич Микола.  
 Школярі 7-8 класів 
створили команди у складі 5 
осіб для участі у конкурсі 
«Щасливий випадок». І хоч 
перемогли семикласники 
(капітан Татар Сніжана), проте 
насолоду,  сподіваємося , 
отримали всі. Багато вражень 
мали старшокласники, коли 
брали участь у командній грі 
« І г р е к  п а т р і о т ».  Во н и 

демонстрували знання з 
геометрії, арифметики, історії 
м а т е м а т и к и ,  в и я в л я л и 
кмітливість та логіку на 
кожному етапі конкурсу. 
Перемогла команда 10 класу у 
складі Вовченко Наталі, 
П у г а ч е н к о  А л і н и  т а 
Кутецького Вадима. На 
станціях «Математичного 
м а р а ф о н у »  н а й б і л ь ш е 
відзначилися наші випускники, 
набравши 45 балів, вони 
отримали перше місце. 

Руденко В. О.  

1 лютого 2012 року для 
слухачів обласних курсів 
підвищення кваліфікації 
завідувачів, методистів 
районних методичних 
кабінетів відбулася 
педагогічна практика на базі 
Маловисківського районного 
методичного кабінету. Слухачі 
курсів, перебуваючи у 
Мар’янівській ЗШ, 
ознайомилися з роботою 

педагогічними кадрами 
висловили щиру подяку 
вищезгаданим учителям та 
директору школи Шеремет Г. 
П.  за творчу співпрацю. 

Соломина І. А 

Педагогічна практика курсів ОІППО 

(про результати проведення тижня 
математики  загальношкільного 

конкурсу «Інтелектуал школи – 2012») 

Валентин». 
У пам’ять про це тепер у 

День Святого Валентина заведено 
дарувати одне одному «валентинки» 
- вітальні листівки у вигляді сердечок 
з добрими побажаннями, словами 
кохання, пропозиціями руки та серця 
чи просто жартами, які не 
підписують. І той, хто отримує, 
повинен сам здогадатися, від кого 
вони. Також у цей день дарують 
коханим квіти (найчастіше троянди – 
символи кохання), цукерки-сердечка, 
інші сувеніри у вигляді сердець, 
купідончиків, пташок, що цілуються.  

Даруйте знайомим, рідним та 
близьким “валентинки”! Робіть 
приємні сюрпризи та подарунки! 
Найкраща “валентинка” та, що 
виготовлена власними руками! 

Християнського 
проповідника Валентина посадили в 
римську в’язницю за віру й невдовзі 
засудили до страти. Сидячи під 
вартою, Валентин закохався у сліпу 
дівчину – дочку наглядача. 
Користуючись своїми медичними 
знаннями, він зцілив її від сліпоти. За 
іншою версією, сліпа дочка 
тюремного наглядача сама 
закохалася у Валентина. Той як 
священик , що дав обітницю 
безшлюбності, не міг відповісти на її 
почуття, але в ніч перед стратою (14 
лютого) надіслав їй зворушливого 
листа, який підписав: «Твій 

Романтична легенда про День Святого Валентина 
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 Протягом лютого учні 
нашої школи брали активну 
участь в районних та обласних  
змаганнях з різних видів 
спорту. 18 лютого на районних 
змаганнях з настільного тенісу 
перемогу здобули Кутецький 
В. (10 клас), Симботяну Д. (9 
клас), Матвєєва Г. (9 клас), 
Галетко К. (11 клас). 
Найважливішим видом 
районних змагань став 

баскетбол, у якому команда 
хлопців нашої школи виборола 
почесне третє місце. 
На відкритому чемпіонаті 
області з легкої атлетики 
пам’яті Героя Радянського 
Союзу В.О. Верхоланцева 
кращими у своїй віковій групі 
стали учні нашої школи 
Бобровський Олександр (7 
клас) та Мирза Владислав (6 
клас). Учениця 7 класу Татар 

Cніжана увійшла у п’ятірку 
кращих легкоатлетів області та 
отримала грошову винагороду. 
Тепер на юних легкоатлетів 
школи чекають всеукраїнські 
змагання, які відбудуться у м. 
Черкаси на початку березня. 
Тож побажаємо нашим 
спортсменам вдалого старту та 
перемоги на фініші. 

Лизень В. М. 

Під  час конкурсів:  

♦ “Найрозумніший” (5-6 кл.) 

♦ “Ігрек патріот” (9-11 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж  
із місця подій 

Наші спортсмени — знову кращі  

Мовчки спостерігати за 
ходом бійки, яке б не було   
захоплююче  видовище  і яке б 
парі з приводу її результату не 
укладалося, тобі теж не варто. 
Скількох серйозних і 
найнебезпечніших травм можна 
було б уникнути, якби  бійку 
вчасно зупинили! А тому, якщо 
серед твоїх однокласників 
почалася бійка, негайно зроби усе 
від тебе залежне, щоб   

припинити  її.  

 Потрібно пам'ятати про те, 
що нерідко  ті,  що б'ються, 
забувають про свою ворожнечу і 
накидаються з кулаками  на тих, 
хто їх хоче розняти, тому що 
вони, на їхню думку, лізуть  не у 
свою справу.  

Тому допомогти  розняти  
тих,  що б'ються, попроси інших - 
тих, хто міцніший  і сильніший. 

Якщо ти бачиш, що розняти 

тих, хто б’ється, самотужки  не 
вдасться, поклич учителя. Дехто з 
не дуже розумних однокласників 
може вважати  тебе після цього 
ябедою. Але повір, краще нехай 
тебе хтось вважає ябедою, ніж 
пасивно дивитися, як на твоїх очах 
один б'є іншого. 

Кращий спосіб боротьби з 
бійкою - це зробити все, щоб їй 
запобігти. Якщо ти бачиш, що твої 
однокласники посварилися і от-от 

між ними почнеться бійка, спробуй 
їх утихомирити. Запитай, чому  
сваряться, у чому причина 
виниклого між ними конфлікту. 

 Можливо, коли вони 
почнуть пояснювати тобі причини 
своєї сварки, то зможуть краще 
розібратися в проблемі і вирішити 
її без бійки. Ти ж, вислухуючи 
обвинувачення однокласників, 
поясни їм, що все їхнє взаємне 
непорозуміння можна залагодити 
без бійки. 

Велика частина молоді 
думає собі, що вона  

природна, лише коли 
буває нечемна і груба. 

Ф. Ларошфуко  

Не всі хлопці в школі 
знають, що спокій і витримка при 
будь-яких обставинах можуть 
позбавити від багатьох 
неприємностей. Так, незважаючи 
на те, що вирішити будь-як 
проблеми можна "безкровним" 
шляхом, деякі воліють доводити 
свою правоту кулаками. 
Приєднуватися до забіяк ми тобі 
не радимо.  

Дуже часто люди стають 
інвалідами на все життя після 
таких, на перший погляд, 
безневинних бійок у шкільних 
коридорах і дворах. Невже ти 
настільки не цінуєш своє 
здоров'я, що готовий ризикувати 
ним у бійці,   незважаючи на те, 
що  причини,   які  викликали  цю  
бійку, не мають найменших 
підстав? 

Є  ЗАБІЯКА -  БУДЕ БІЙКА 

Щоб не сталося біди  
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Мої роздуми про життя 
 

Я хочу розповісти трішки 
Про наших можновладців  

з грішми, 
Що раді здерти навіть з брата, 

Бо важко чесно заробляти. 
Ось депутати в Раді ходять, 

Простих людей за ніс лиш водять. 
Купують «Джипи» й 

«Мерседеси», 
А влітку їдуть не в Одесу. 
Відпочивають на Канарах, 

Їм байдуже, що як на нарах, 
 
 

Живе в країні весь народ, 
Чека від Бога нагород. 

Самойленко Д 

Зимовий пейзаж шкільного 
подвір'я 

 
 

 

 
 

 Редакція газети щиро вітає іменинників 
лютого: Гасанова Ільяза (9 клас), який відзначив день 
народження 6 лютого, Борщенка Сергія ( 7 лютого), 
Самойленко Дарину (8 лютого), Плотнікову Тетяну 
(13 лютого), Чорнову Валентину (14 лютого). 

 Миргородська Ганна відзначила свій день 
народження 16 лютого, Кутецький Вадим – 22 
лютого, Плотнікова Альона – 23 лютого, Рошка 
Сергій – 27 лютого. 

Лютий. Вітер. Нема сонця, 

Хай за обрій йде печаль. 

Ти сьогодні народився, 

Своє свято відзначай! 

Хай ласкавими думками 

Повниться твоя душа 

І комора буде повна, 

Завжди друзів вистача. 

Ми здоров’я побажаєм, 

Бо без нього не життя. 

Хай за синім небокраєм  

Тебе зірка зустріча! 

З найкращими побажаннями ведуча рубрики  

Проба пера 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

W Новини із тижнів наук 
W Вшанування жінки 
W 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 
кореспондента газети 
Самойленко Дарину 
з днем народження! 
Хай кожен день буде 

сповнений цікавими подіями 
та приємними сюрпризами! 

Вітаємо класовода 3 класу 

Овсянникову  

Ларису Володимирівну 

з днем народження! 

Бажаємо вдячних учнів, 

сімейної злагоди та здоров’я! 


