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У цьому випуску:
☼День гумору
☼ Конкурс гуморесок
☼”Сміх - це здоров’я“
☼ День здоров’я
☼ Світлий Великдень
☼ Відкриті виховні години
☼ Ліга старшокласників
☼ Тиждень соціально-психологічної служби
☼Тиждень цивільного захисту у школі
☼ Наша планета – Земля
☼ Екологічний КВК у 8-х класах
☼ Спорт
☼ Це цікаво знати



Подяка!!!
Міністерство інформації

школи виносить подяку
учнівським колективам, які
приєдналися до святкування
Дня гумору. 
Учні 5-11 класів

прийняли участь у конкурсі
плакатів «Один день із 
життя класу» та зайняли 
такі місця:
І місце—5-А, 8-В; 
ІІ місце—7-А, 8-Б;
ІІІ місце—6-А, 6-В,
8-А, 9-А класи.

Педагогом-організатором Дубик Л.П. 
та міністерством культури і відпочинку
для учнів 1-4-х класів проведено конкурс 
гуморесок "Сміх - це здоров'я". В ньому
прийняли участь 43 учасники та вибороли
призові місця такі учні:
І місце—Гончар Максим 2-В клас

Величко Оксана 4-А клас
ІІ місце—Кириленко Олександр 2-В клас

Лисогора Даша 3-Б клас
Букань Даша 3-В клас

ІІІ місце—Мазурок Вадим 2-В клас
Троян Ірина 3-А клас
Дідук Євгенія 4-А клас.

Вітаємо переможців!!! 



07 квітня до Дня 
здоров'я вихованці
соціального театру 
"Шанс" під керівництвом
соціального педагога 
Мельник Л.В., вчителя
музики Левченко А.В. та 
керівника хореографічного
гуртка Карпенко Н.К. 
виступили перед учнями 8-
9 класів, пропагуючи серед
молоді здоровий спосіб
життя.

Учні 3-В класу разом з класним
керівником Литвиненко Л.П. та вчителем
музики Левченко А.В. підготували свято 
Великодня, розповідаючи глядачам про 
традиції українського народу під час 
святкування Пасхи, виконуючи пісні про 
рушник, великодні свята, весну.

Свято Великодня

Працівниками Маньківської
ЦРБ для учнів 1-А класу
проведено майстер-клас "Розмалюй
Великодню писанку".

Майстер-клас



З нагоди відзначення 95 річниці від дня 
народження Двічі Героя Радянського Союзу 
Степаненка Івана Никифоровича та з метою 
формування в учнів почуття патріотизму, 
любові до свого народу, його історії та 
героїчного минулого; виховання громадянських
почуттів, свідомої соціальної активності та 
відповідальності, у стінах шкільної бібліотеки
Хоменко Н. Я., завідувач бібліотеки, 
підготувала й провела для учнів 9-В класу урок 
мужності "Своїх героїв не забудемо ніколи".

"Своїх героїв не забудемо ніколи"

"Раз добром зігріте серце вік не охолоне"

27 квітня для учнів 9-х класів
класним керівником Барилко
Т.П.,міністерством милосердя
та 9-Б класом проведено відкриту
виховну годину "Раз добром 
зігріте серце вік не охолоне".

15 квітня учениця 11-А класу, президент 
Ліги старшокласників району, Лук'яненко
Лілія, (очолює учнівське самоврядування
Маньківського району вже 2-й рік) прийняла
участь в обласній конференції Ліги
старшокласників та повернулася із
Дипломами Черкаського ОІПОПП за 
зайняте осередком Ліги старшокласників
району  ІІІ місце у підпроекті "Сім духовних
святинь моєї Батьківщини", ІІ місце - у 
підпроекті "На цій землі я народився" та 
головна перемога - ІІІ місце у загальному
рейтингу інтернет-проекту "Ми - патріоти
Черкащини".



Метою Тижня було створити інтригу;  
сформувати загальний позитивний настрій; 
покласти початок новим перспективам; 
спонукати учнів до самопізнання через 
нетрадиційні форми роботи; навчати
школярів відчувати внутрішній світ людини і 
вміти висловлювати свої почуття; 
формувати толерантне ставлення молоді до 
іншої позиції та світосприйняття людини, 
навички співпраці та взаєморозуміння; 
розвивати активну життєву позицію
школярів. 

З 21 по 24 квітня в школі проходив 
Тиждень цивільного захисту, протягом якого
з учнями та вчителями проводилися
теоретичні та практичні заняття щодо
поводження в надзвичайних ситуаціях. Учні
мали змогу зустрітися із представниками
організації Червоного Хреста та 
спеціалістами ПАТ "Уманьгаз".



Екологічний флешмоб

22 квітня до відзначення Всесвітнього
дня Землі заступник директора з виховної
роботи Лук'яненко О.Д. з учнями 7-х 
класів провела екологічний флешмоб під
назвою "Наша планета - Земля". Учні
розповідали завчасно підготовлені ними 
вірші про природу, брали уасть у грі "Я 
- захисник навколишнього середовища", а 
по завершенню - проводили конкурс 
малюнків на асфальті "Бережіть
природу", "Земля - наш спільний дім".

24 квітня для учнів 5-х класів
класним керівником Дорошенко 1.В. 
разом з 5-В класом проведено 
відкриту виховну годину  "Бережи
воду, козаче, і вона тобі віддячить".

27 квітня учителями біології
Нікітченко Я.А. та Колісніченком
Ю.Г. для учнів 8-А та 8-В класів
проведено екологічний КВК.



Товариська зустріч з волейболу між педагогічним
та учнівським колективами школи

Участь учнів школи у районних
змаганнях з легкої атлетики

Зустріч із баскетболу учнів
та вчителів школи



Одну з найвідоміших пісень в світі – Summertime – Джордж Гершвін написав під
враженням від колискової "Ой ходить сон коло вікон" у виконанні Українського
Національного хору.

Третій найвідвідуваніший у світі Макдональдс – в Києві, біля залізничного вокзалу. 
Цей заклад незмінно потрапляє у п’ятірку найбільш людних Макдональдсів світу. У 
2011 році тут зробили більше двох мільйонів замовлень.

Станція метро "Арсенальна" в Києві – найглибша в світі, і вона йде під землю на 
105 метрів. Станцію збудували однією з перших, в 1960 році, в безпосередній
близькості від будівлі парламенту. За деякими даними, в тунелях біля "Арсенальної" є 
таємні притулки для політичної верхівки.

Український гімн складається всього з шести рядків – чотирьох куплета і приспіву двох. 
Решта куплетів гімну, створеного поетом Павлом Чубинським та композитором 
Михайлом Вербицьким, не були затверджені, оскільки не зовсім політкоректні
("Станемо браття в бій кривавий від Сяну до Дону" має на увазі претензії на 
території Росії та Польщі)

В Україні – найбільший запас марганцевої руди в світі, 2,3 мільярда тонн або
близько 11% від усіх покладів планети. Ще у нас чимало залізної руди – 7% світових
запасів.

Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак з найбільшою
вантажопідйомністю в світі – Ан-255 "Мрія". Спочатку він проектувався для 
перевезення космічних кораблів. Зараз "Мрія" робить комерційні вантажні перевезення.

Український гетьман Пилип Орлик у 1710 році представив "Пакти і Конституції
прав і вольностей Війська Запорозького", на той час суперпрогресивний документ, який
мав на увазі поділ влади на три гілки, а також регламентував права і обов’язки влади
і громадян. По суті це був договір між гетьманом, козаками і всім українським
народом. Деякі дослідники вважають цей документ однією з перших у світі
конституцій.
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