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УВАГА! УВАГА! УВАГА! 

ШАНОВНІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ! 
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З 06 ЛЮТОГО ПО 17 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 



НОВИНИ 

Відкриття ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту нау-

ково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

11 лютого 2017 року відбулося урочисте 

відкриття ІІ(обласного) етапу Всеукраїн-

ського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук учнівської молоді за участю 

Президента Малої академії наук, ректора 

Кіровоградського державного педагогіч-

ного університету імені Володимира Вин-

ниченка, доктора філологічних наук, про-

фесора Олега Анатолійовича Семенюка, 

заступника начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської 

обласної державної адміністрації Відкрит-

тя ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт уч-

нів-членів МАНум Лідії Францівни Шат-

ної, директора Кіровоградського обласно-

го навчально-виховного комплексу 

(гімназія-інтернат – школа мистецтв), на-

родного артиста України, професора Ана-

толія Єгоровича Короткова. 

За матеріалами Баранько Т.В.,  

вчителя історії та правознавства  

ТИ ВІЧНИЙ БІЛЬ АФГАНІСТАН! 

 

Вітальним словом урочисто відкрила 

конкурс-захист науково-дослідницьких 

робіт Неля Іванівна Мазур, виконавчий 

директор Кіровоградської Малої акаде-

мії наук учнівської молоді, яка привіта-

ла юних, завзятих та допитливих дослі-

дників з виходом у півфінал Всеукраїн-

ського конкурсу-захисту, наголошуючи 

на тому, що ентузіазм та творчий по-

шук у процесі дослідницько-

експериментальної та винахідницької 

роботи в різних галузях науки та техні-

ки, в черговий раз підтвердило, що Кі-

ровоградщина багата не тільки природ-

ними ресурсами, історичною та мисте-

цькою спадщиною, а й людським інте-

лектуальним потенціалом! 

Мистецтво навчання є мистецтво-

пробуджувати в юних душах допит-

ливість, задовольняючи її. 

А.Франс 

     15 лютого 2017 року в нашій школі від-

бувся позакласний захід на тему: "Ти віч-

ний біль Афганістан!". В ході заходу учні 

мали змогу отримати більш детальну ін-

формацію про ті трагічні сторінки історії 

війни в Афганістані. На захід був запро-

шений воїн-інтернаціоналіст та учасник 

АТО. Манько Олександр Олександрович.  

     Під час зустріч діти та вчителі мали 

змогу поспілкуватися з Олександром 

Олександровичем та поставити йому 

запитання, які їх цікавили стосовно вій-

ни в Афганістані, а також в зоні АТО. 

     Завершився захід виступом директо-

ра школи, Валерієм Миколайовичем, 

який подякував Олександру Олександ-

ровичу за його відважність і подвиг. 

Всім присутнім побажав здоров'я, злаго-

ди, добра та миру. 

 

 

За матеріалами Єфімової Т.,  

учениці 7 класу 



НОВИНИ 

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ  СОТНІ 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 8 класу  

     День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний 

день, що відзначається в Україні 20 люто-

го на вшанування подвигу учасни-

ків Революції гідності та увічнення пам'я-

ті Героїв Небесної Сотні. 

     20 лютого 2017 року і в нашій школі 

вшановували пам'ять Героїв Небесної Сот-

ні. З нагоди цієї визначної події був прове-

дений позакласний захід "Герої не вмира-

ють". 

 23 лютого 2017 року на базі Петрівського 

НВО відбулася районна учнівська краєзнав-

ча конференція "Шляхами подвигу і слави". 

Учасниками конференції серед закладів 

освіти району були і учні 7 класу нашої 

школи Єфімова Тетяна та Баранько Віталій, 

які представили свою науково-дослідницьку 

роботу на тему: "Життєвий шлях Людини з 

хоробрим серцем".  

За матеріалами Баранька Я.,  

ученииця 10 класу  

Тема мужності, відваги, патріотизму 

червоною ниткою пройшла через 

виступ. Юні краєзнавці презентува-

ли своє дослідження про життєвий 

шлях Людини з хоробрим серцем, 

сучасного героя – учасника АТО, 

Манька О.О.  

РАЙОННА УЧНІВСЬКА КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ  

“ШЛЯХАМИ ПОДВИГУ І СЛАВИ” 



НОВИНИ 

МАСЛЯНІ ГОСТИНИ 

За матеріалами Баранька В.,  

учня 7 класу  

До нашої школи завітало свято Масляна, 

яке пройшло досить весело та цікаво для 

всіх присутніх. На святі були веселі пісні, 

танці, конкурси та хороводи. Відомо, що 

головним блюдом на масляну є рум’яні 

млинці. Тож під час святкування учні мали 

змогу і поласуватися такими рум'яними 

млинцями. Завершилося свято спалюван-

ням опудала. Яке за традицією спалюють 

на вогнищі, щоб зима скоріше пішла і пос-

За матеріалами Баранько Т.В,  

вчителя історії  

ЮНИЙ НАУКОВЕЦЬ 

Масницю, масницю святкували 

Та й холодну, люту зиму проводжали.  

Закружляли в танцях, потонули в співах 

Вареничками пригощали та й усіх на диво. 

25 лютого 2017 року на базі КДПУ  

ім. В. Винниченка м. Кропивницького від-

булося проведення ІІ етапу захисту науково-

долідницьких робіт учнів-членів МАН.  

     В якому свою дослідницьку роботу на 

тему: "Історія української гривні" представ-

ляв Сивків Дмитро, учень 10 класу. 

Вітаємо нашого учасника та ба-

жаємо натхнення на подальші ці-

каві дослідження і проекти! 



НОВИНИ 

ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
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ТИЖДЕНЬ МАТЕМАТИКИ 

З 20 по 24 лютого у нашій школі відбувся 

тиждень математики. Відповідальним за 

його проведення став вчитель математи-

ки, Дусмурадова Л. Г., яка запропонувала 

такий план роботи для учнів: олімпіада з 

математики (5-11 класи); конкурс газет, 

буклетів «Країна математики»; конкурс 

«Кращий художник-математик» (1-11 

класи); вікторина «О, щасливчик!» (5 

клас), гра «Видатний математик»  

(6-7класи); математична гра 

«Найрозумніший» (8клас); гра 

«Зоряний час» (9клас); 

«Математичний аукціон» (10-11 кла-

си). 27 лютого, на загальношкільній 

лінійці, були підведені підсумки ро-

боти за тиждень та нагороджені пе-

реможці. 

За матеріалами Шевченко Т.,  

учениці 9 класу  

1.Запишіть цифрами число: десять ти-

сяч вісім       
А)10800;   Б)10808;   В)10080 ;  Г)10008. 

2. Виконайте додавання: 

2356+4587 

А)6943;   Б)5943;   В)7043;   Г)7003. 

3. Виконайте множення: 

254×78 

А)20812;   Б)19812;   В)19712;   Г)21812. 

4.Розв’яжіть рівняння: 

6426:х=42 

А)153;   Б)158;   В)103;   Г)105. 

5.Яке з наведених чисел не є натураль-

ним? 

А)101;   Б)200;   В)0;   Г)11. 

6.Який з наведених виразів числовий? 

А) 2в +3;   Б)10- м;   В)2(8+2);   Г)2(р-3). 

7.Чому дорівнює значення виразу  

3а +1 якщо а =4? 

8. Купили 2 кілограми печива за ці-

ною 20 гривень за кілограм. Яка вар-

тість покупки? 

А)26 грн.;   Б)40 грн. ;  В)18 грн.;    

Г) 36 грн. 

9.За десять однакових олівців запла-

тили 20 гривень. Яка ціна одного олі-

вця? 

А)2 грн.;   Б)1 грн.;    В) 3 грн. ; Г)4 грн. 

10.Тракторист працював протягом 8 

годин.Якою є продуктивність його 

праці  якщо за цей час він зорав 24 

гектари? 

А)12 га годину;   Б)20 га за годину;    

В)3 га за годину;   Г)24 га за годину. 

11. Оля мила тарілки протягом 20 

хвилин. Скільки тарілок помила Оля, 

якщо  одну тарілку вона мила 2 хви-

лини? 

А)10;   Б)20;   В)5;   Г)4. 

12. Розвя’жіть рівняння: 

5х -3х =10 

А)х=5;   Б)х=45;   В) х=25;   Г) х=40. 


