
08. 03 – Міжнародний жіночий 
день 

05.03. – 07. 03 – заходи, 
присвячені дню 8 Березня 
07.03 – загальношкільні 
батьківські збори; святковий 
концерт «Вітаємо мам, бабусь, 
дівчаток»; конкурс «Міс 
Весна» для дівчаток 8-11 класів 
09. 03 -10. 03.- вшанування 
пам’яті Т. Г. Шевченка 

12.03.- години спілкування, 
присвячені дню визволення с. 
Мар’янівка від німецько-
фашистських загарбників 
13. 03. – день визволення 

рідного села від німецько-
фашистських загарбників, 
екскурсії до шкільної кімнати-
музею бойової слави 

12-16. 03. – тиждень української 
мови та літератури 
15.03. – 18-ий районний фестиваль 
дружин юних пожежників-
рятувальників, виступ шкільної 
агітбригади 

19. 03. – літературний брейн-ринг 

29 03 – районний фестиваль 
«Молодь обирає здоровий спосіб 
життя», виступ шкільної 
агітбригади «Адреналін» 

30. 03. – 

районний фізико-

Шкільний календар березня 
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Друкований орган 
Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Маловисківської 

 райради 

Команди старшокласниць — учасників шоу “Міс 
Весна 2012”: “Дзвіночок” - 8 клас, “Посмішка” - 9 
клас, “Зірка+зірка+зірка” - 10 клас,  “А-фактор” - 
10 клас, “Кульбабки” - 11 клас.  

На фото: виступ агітбригади 
“Запобігти, врятувати,  

допомогти!” 
Про результати районного 

огляду читайте на 3 сторінці 
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учитель інформатики Чайка 
Едуард Олександрович. 

Молодих педагогів 
вітали заступник голови 
районної ради Л. Б. Жовтило, 
начальник відділу освіти О. А. 
Руденко, голова райкому 
профспілки працівників освіти 
В. Д. Барановський. 

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

 Пройшов завершальний 
тиждень шкільного 
інтелектуального конкурсу 
«Ерудит школи – 2012» Яким 
він був? Досить насиченим і 
цікавим: вікторини, диктанти, 
пізнавальні ігри проводилися 
мало не щодня. 
 Учні 5-6 класів взяли 
участь у мовно-літературній 
вікторині, переможцями якої 
стали всі, але хочеться 
відзначити найактивніших: 
Царенко Ірину (5 клас), 
Миценка Ігоря (5 клас), 
Вербіцьку Юлію (6 клас), 
Осипенка Владислава (6 клас), 
Мирзу Владислава (6 клас), 

Вовченко Юлію (6 клас), 
Миргородську Ганну(6 клас), 
Заскальнюк Карину (6 клас) та 
Артеменко Анастасію (6 клас). 
 Старшокласники 
змагалися у «Літературному 
брейн-ринзі». Гра була цікава, 
захоплююча і пізнавальна. 
Школярі згадували дати і 
події, пов’язані з життєвим і 
творчим шляхом українського 
поета-пророка Т. Г. Шевченка, 
звучало вічне слово Кобзаря. 
 Перемогу у конкурсі 

здобула команда випускників 
«Книга» 
 Хочеться подякувати 
усім учасникам гри за 
зібраність і небайдужість і 
побажати нових успіхів та 
творчих злетів. 

 
Ліщинська Т. О. 

учитель української 
мови та літератури 

  

У  р а м к а х  Т и ж н я 
молодого вчителя 13 березня 
2 0 1 2  р о к у  н а  б а з і 
М а л о в и с к і в с ь к о ї 
загальноосвітньої школи №3 
пройшов районний конкурс 
“Учитель — це поклик душі”. 
Нашу школу представляли 
учителька англійської мови 
Кравченко Ольга Вікторівна та 

У цей день фортуна 
була на стороні вчителя 
інформатики Чайки Е. О., який 
став одним із переможців 
конкурсу і в кінці березня 
представляв молодих учителів 
Маловисківщини на обласному 
зльоті. 

Ц е  л и ш е  п е р ш а 
перемога нашого вчителя на 
т е р е н а х  п е д а г о г і ч н о ї 
діяльності, тож хочеться 

День молодого учителя 

(про результати проведення тижня 
української мови загальношкільного 

конкурсу «Інтелектуал школи – 2012») 

Г. У межах відведеного часу (75 
хв.) учні виконали запропоновані 
завданнями і тепер чекатимуть 
результатів із координаційного 
центру конкурсу, що знаходиться 
у місті Львові. 

Варто відзначити, що цього року 
школярі активно беруть участь у 
аналогічних змаганнях з інших 
предметі:  “Соняшник” (укрмова), 
“ П а з л и ”  ( а н г л . ) , 
“ Л е в е н я ”  ( ф і з и к а ) , 

На фото: учасники Міжнародного 
м а т е м а т и ч н о г о  к о н к у р с у 
“Кенгуру 2012” (17 березня 2012 
р.) 

 17 березня учні 2-11 класів 
в и к о н у в а л и  з а в д а н н я 
Міжнародного математичного 
конкурсу “Кенгуру 2012”. Цього 
року 63 учні школи виявили 
бажання брати участь у 
змаганні  на математичну 
кмітливість, логіку та знання. 
Керували роботою школярів 
учителі математики Руденко В. 
О., Чайка Е. О. та вчителька 
початкових класів Березневич О. 

Всеукраїнські конкурси 

“Перерва”, №3 (98), березень 2012 р.  



Перерва. Випуск №3(98), березень2012 року Стр. 3 

Фестиваль ДЮР збирає 

 показати знання і уміння,  
що має Маловисківщина… 

16 березня в актовій залі 
Великовисківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів зібралися 15 команд 
юних пожежників-рятувальників. 
Серед учнів, учителів та членів 
журі витав піднесений настрій та 
дух суперництва. 

 Команду юних 
рятувальників нашої школи 
представляли 6 учасників: 
Чуманевич Дмитро, Коваленко 
Валентина, Шляхова Марина, 
Галетко Катерина, Скрипник 
Діана та Винник Оксана. 
Зважаючи на результати 
жеребкування, нам довелося 
виступати одинадцятими, але 
учасники команди спрацювали 
досить злагоджено, 
продемонструвавши свої вміння 

та навички. Найактивнішою була 
учениця 11 класу Шляхова 
Марина, яка «захищала» плакат 
соціальної реклами та відповідала 
на питання вікторини з безпеки 
життєдіяльності. 
 За підсумками журі 
команда нашої школи була 
нагороджена грамотою «За 
оригінальність у розкритті теми» 
та призами і за результатами 
посіла 4 місце серед 15 команд.  

Наставники вітають своїх молодих колег 

На фото: 

під час екологічного суботника 

 

Кравченко Ольга Вікторівна 
демонструє своє захоплення грою на 

баяні 

Фоторепортаж із місця подій 

Виступ агітбригади: щоб не трапилося біди 

виготовленими власними 
руками та влаштували цікаві 
сюрпризи і поздоровлення. А 
наостанок всі бажаючі мали 
нагоду побувати на 
справжньому карнавалі 
молодості, краси та чарівності 
під час конкурсу «Міс Весна 
2012».   

Старшокласниці 8-11 
класів влаштували справжнє 

шоу дівочої вигадки, 
вправності та елегантності і 
грації. Змагалися 5 команд: 
«Дзвіночок» (8 кл.), 
«Посмішка» (9 кл.), 
«Зірка+зірка+зірка» (10 кл.), 
«А-фактор» (10 кл.), 

«Кульбабки» (11 кл.). 
Перемогу здобули всі 
учасниці. Серед нагороджених 
«Міс Презентація» - 
Самойленко Д.(10 кл.) та 
Грицик А.(8 кл), «Міс 
Захоплення» - Скрипник Д. (11 
кл.) та Синиська А.(10 кл.), 
«Міс Родовід» - Вовченко Н.
(10 кл.) та Шляхова М.(11 кл.), 
«Міс Дизайн» - Матвєєва А.(9 

кл.) та Пугаченко А.(10 кл.), 
«Міс Поетичний талант» - 
Винник О.(11 кл.) та Падик О.
(9 кл.), «Міс Стиліст» - 
Берневек В.(8 кл.), «Міс 
Модель» - Чорнова В.(8 кл.), 
Рябоштан Т.(9 кл.), Винник А.

7 березня у школі 
відбулись заходи на честь 
Міжнародного жіночого дня. 
Спочатку мами школярів мали 
можливість поспілкуватися із 
директором школи Шеремет Г. 
П., яка ознайомила їх із 
порядком проведення 
цьогорічної державної 
підсумкової атестації та із 
станом навчально-виховної 
роботи, потім мами 
насолоджувалися святковим 
концертом, який підготували 
учасники художньої 
самодіяльності 5-11 класів, а 
керувала виступом учнів 
організатор позакласної 
роботи Катана В. Д.  Далі свято 
продовжувалося у класах, де 
учні особисто вітали своїх 
матусь подарунками, 

Святкування жіночого дня 

Шануймо жінку 



  
З днем народження вітаємо всіх іменинників 
березня! Зичимо успіхів у всіх починаннях, удачі, 

довголіття, радісних буднів та веселих свят. 

“Перерва”, №3 (98), березень 2012 р.  

Редакційна колегія: літературний редактор Соломина І. А. , технічний 
редактор  Руденко В.О, дописувачі- Катана В. Д., Пугаченко А., Вовченко 

Н., Самойленко Д. 

30 березня із самого ранку 
школа гуділа, наче літній вулик, 
адже незважаючи на короткі весняні 
канікули, господарі зустрічали 
команди кращих математиків із 16 
шкіл району. Відповідно до 
положення про конкурс кожна школа 
надіслала сформовану команду, яка 
мала свою назву, газету та форму 
одягу.  

Захід розпочався урочистою 
лінійкою, яку відкрила методист 
районного відділу освіти Подручна 
Світлана Миколаївна. Вона 
привітала учасників із подією, що 
відбувається вперше. Отримавши 
маршрутні листи та емблеми 
марафону, конкурсанти занурились у 
справжнє дійство, яке вимагало від 
них ерудиції, інтелекту та знань. 
Довелось марафонівцям і досліди 

коментувати, і папугу із кільця 
визволяти, і танграми та ланцюги 
складати, і фігури збирати та таблиці 
пояснювати. Час сплинув швидко, а 
коли надійшла пора підсумків, то всі 
були одностайні у одному : захід 
приніс задоволення і гравцям, і 
організаторам. Про це написали 
школярі у своїх газетах, вони 
дякували всім причетним до цієї 
справи за змістовно проведений час 
та отримані нові знання і враження. 
 Найкращими визнані станції 
«Трикутна» (чергова Винник 
Альона), «Кубічна» (чергова Татар 
Сніжана), та «Кольорова» (черговий 
Соболь Володимир). Проте варто 
відзначити всіх ведучих зупинок 
математичного марафону за відмінну 
підготовку, відповідальність та 
вміння спілкуватися. На станціях 
чергували: «Кільцева» - Кутецький 
В., «Фігурна» - Стиславська Л., 
«Експериментальна» - Скрипник Д. 
та Коваленко В., «Натуральна» - 

Миценко Я., «Історична» - Шляхова 
М, «Дослідна» - Винник О. та 
Чуманевич Т., Логічна – Пугаченко 
А., «Фокусна» – Вовченко Н., 
«Звільни папугу» - Головащенко В. 
та Самойленко О., «Числова» - 
Чуманевич Д., «Ланцюгова» - Катана 
І., «Зіркова» - Самойленко Д., 
«Кісточкова» - Синиська А. Що ж, 
будемо чекати нових зустрічей та 
цікавих заходів! 

Руденко В. О. організатор марафону 

 

На фото: шукачі скарбів мудрості 
— учасники районного фізико-

 

 

 
3 та 4 березня у м. Черкаси відбувся 

всеукраїнський відкритий чемпіонат  з двоборства, у 
якому взяли участь семикласники нашої школи Татар 
Сніжана та Бобровський Олександр. І знову 
прекрасний результат: Татар Сніжана привезла з 
чемпіонату золоту медаль, а Сашко – срібну. Це ще 
один крок юних спортсменів до зірок Олімпу, тож 
побажаємо їм успіхів на зірковому небосхилі. 
 Команда юних баскетболістів брала участь у 
районних змаганнях  серед дівчаток. Учениця 9 класу 
Матвєєва Анна зайняла ІІ місце у своїй групі і 
показала непоганий результат у загальному заліку. 

Лизень В. М. 

вчитель фізкультури 

Математичний марафон 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

Y Новини із тижнів наук 
Y Звіти гуртківців 
Y 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 редактора газети 
Соломину Ірину Анатоліївну та 

вчительку історії Шумко Світлану 
Миколаївну 

з днем народження! 
Бажаємо щастя, здоров’я та 

невичерпної енергії і наснаги у справі 
виховання підростаючого покоління! 


