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У  випуску: 

  
Двадцять першого жовтня у нашому будинку 

культури  відбувся концерт «Відродимо культуру на 
селі». На це свято  з'їхалось багато гостей з 
навколишніх сіл: Хмельового, Лозу ватки, Малої 
Виски та Великої Виски. До уваги глядачів були 
представлені цікаві номери. Учасники співали, 
танцювали. 

 А найбільше сподобався виступ нашого 
танцювального гурту «Козачок» , номінація “діти 
до 12 років”. Всі були приємно вражені яскравим 
танцем. Учасники виконували складні танцювальні 
елементи. Вже не вперше наші школярі так гідно 
відстоювали честь школи. Хочеться побажати 
нашому шкільному  колективу «Козачок» творчих 
успіхів, великих здобутків у художній 
самодіяльності. 

9.11 – День української 
писемності та мови 

9.11 – районний турнір 
«Кубок Феміди» . 

16.11 – Міжнародний 
день толерантності. 

18.11 – Концерт до Дня 
працівників сільського 

1.11-30.11 участь учнів 
школи у предметних 
олімпіадах 
(біологія, 
математика, історія, 
українська мова та 
література ). 

25.11 – день  пам’яті 
жертв голодомору та 
політичних репресій. 

господарства. 
Виставка урожаю 
«Дари осені». 

15-19.11 – тиждень 
знань пожежної 
безпеки  «З вогнем 
погані жарти, 
жартувати з ним не 
варто!» 

Шкільний календар листопада 

Випуск №3 (87) 
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Друкований орган Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Маловисківської 

райради 

 Щороку з приводу святкування визволення Кіровоградщини від німецько-фашистських 
загарбників кожен клас вітає ветеранів війни. Учні дарують квіти, спілкуються, допомагають по 
господарству.  3  листопада ми, волонтери 10 класу—Рябоштан Р., Бур’яновата А.,  Шляхова М.  
відвідали  учасника Великої Вітчизняної війни Рудяченка Леоніда Дмитровича. З самого ранку з 
квітами ми були біля садиби Рудяченка.  Нас привітно зустріла дружина колишнього фронтовика.  На 
жаль, особисто з Леонідом Дмитровичем ми не змогли поспілкуватися: він тяжко хворий. 

 Члени  родини охоче розповіли нам про ветерана війни, показали його нагороди, грамоти та 
подяки, копії частини з них ми, з дозволу дружини Леоніда Дмитровича, взяли до нашого шкільного 
музею. Це буде пам'ять про  вірного солдата Великої вітчизняної війни. 

 Згодом ми завзято допомагали по господарству. Одні прибирали у садку, інші – на подвір’ї. 
Господиня щиро подякувала нам за допомогу. 

Новини місяцяНовини місяцяНовини місяця   

 Ще на початку 
навчального року  відбулися шкільні 
вибори учнівського парламенту. 
Одноголосно головою шкільного 
парламенту було обрано Скрипник Діану, 
заступником – Коваленко Валентину. Інші 
учні за бажанням вступили до міністерств. 
Їх налічується п’ять. У кожного своя 
функція. 

 19 жовтня відбувся районний зліт 
учнівського самоврядування. Нашу школу 
представляли Діана та Валентина. На  
цьому зібранні було обрано голову 
учнівського парламенту. Ним став учень 
Злинської ЗШ  Поляков Володимир. Також 
було запропоновано  вибрати делегатів на 
обласний зліт – фестиваль учнівського 
самоврядування. 

Репортажі з місця події 



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. 
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Жовтень  місяць 
виявився дуже напруженим 
у  р обо ті  шк іль но го 
самоврядування. 

 Відбулося чергове 
засідання, на якім було 
підведено підсумки та 
намічено план дій на 
майбутнє. Комісія освіти 
р а з о м  з  г о л о в о ю 
парламенту перевірили 
класні учнівські куточки. 
Було вироблено критерії, за 
якими оцінювалась робота 

з виготовлення та 
оформлення класних 
куточків. Перевіряти 
б у л о  л е г к о ,  а л е 
оцінювати – важко. Та 
все ж визнали, що 
найкраще справились 
учні дев’ятого класу. 
Тому вони зайняли 
перше місце. Друге 
місце розділили учні 
десятого та восьмого 
класу. Інші посіли третє 
місце. 

 

1. Дітям, які проживають в районах 
та містах з високою 
захворюваністю на гепатит А. 

2. Мандрівникам, які подорожують 
у країни з високим рівнем 
захворюваності на гепатит А. (для 
максимального захисту перше 
щеплення  вакциною слід 
зробити хоча б за 4 тижні до 
початку подорожі) 

3. Особам,  у яких підвищений 
ризик інфікування, обумовлений 
їхньою сексуальною орієнтацією 
(гомосексуалісти). 

4. Особам, які вживають наркотики. 

5. Хворим з хронічним 
захворюванням печінки та 
особам, у яких можливий 
розвиток хронічної патології 
печінки (наприклад, хронічні 
носії вірусів гепатитів В і С, 
алкоголіки) . 

 З 15 по 19 листопада 2010 року в нашій школі в рамках Тижня 
знань пожежної безпеки було організовано проведення традиційного 
конкурсу дитячого малюнка , в якому взяли участь учні 5-  10 класів. 
Умови щодо оформлення робіт були такі: формат малюнку – А4, 
я с к р ав і с т ь ,  к р е ат и в н іс ть ,  р із но б іч н іс ть  в ис в і т л е нн я 
пожежонебезпечних ситуацій та дій для їх усунення. В числі перших, 
хто швидко підготувався і надав свої роботи, були учні 5-6 класів 
( кл.керівники Овсянников А.М.,  Шевченко Л.В.). змістовно 
оформлені були роботи учнів 7 класу. Кожен малюнок містив заклик 
дотримуватись правил протипожежної безпеки. Яскраві та 
різноманітні за своєю тематикою були малюнки восьмикласників. А 9 
клас уже неодноразово приємно здивував творчими роботами: це і 
малюнки, і аплікації. Приємно відзначити  Дяківнич Альбіну, яка 
здала два оригінальних малюнки. Учні 10 класу проявили активність 
не одразу, але вчасно виправили ситуацію і взяли гідну участь у 
конкурсі.  

 Найкращими були роботи учнів: Солов’я Сергія (5 клас), 
Вербицької Юлії (5 клас), Миценка Ярослава( 6 клас), Грицик Аліни (7 
клас), Шевченка Тараса (8 клас), Дяківнич Альбіни ( 9 клас), 
Чуманевича Дмитра ( 9 клас), Самойленко Дарини (9 клас), Винник 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

� Шкільний календар грудня 

� Майстерня Діда Мороза 

� Репортажі з місця подій 

 

Захворіти на гепатит А може людина в будь-якому віці. У світі 
все ще розповсюджене захворювання на гепатит А. У дітей молодшого віку, 
які інфіковані  вірусом, як правило, відсутні клінічні прояви гепатиту А, від 
таких дітей часто інфікуються діти  старшого віку, а також дорослі. 

Дотримання правил особистої гігієни та належного санітарного 
стану допомагають попередити захворювання на гепатит А, крім того, для 
осіб старших 1 року існують вакцини, які забезпечують довготривалий захист 
від вірусного гепатиту А. З метою короткотермінової  профілактики цієї 
інфекційної хвороби може застосовуватись імуноглобулін. 

Конкурс малюнку  ☺� 

Вісті зі шкільного парламенту 

Кому необхідно вакцинуватись 
від гепатиту А. 

 

Найпохмуріше свято осені! 

Як  відомо, 31 жовтня майже у всіх країнах 
відзначається Хеллоуїн. Це свято всіх святих, 
хоча люди перевдягаються у костюми відьм, 
вампірів, привидів. У кожній країні  ця дата 
відзначається по-різному. Завітало свято і до 
нашої школи. Кожен клас презентував на 
виставці свої вироби. Символ свята – 
декорований гарбуз. А ще класи представляли 
святкові газети, у яких розповідалося про 
історію та традиції Хеллоуїна. 

 Впевнена, що для кожного школяра та 
вчителя це був цікавий захід, адже для України 
це новизна. Було приємно відчути частинку 
Англії у нашій школі. 

 Сподіваюсь, що і в наступному році ми з 
великим задоволенням відзначатимемо це 
свято. 


