
    Кожна дитина, ко-

жен школяр з не-

терпінням  чекає кінця 

грудня. Адже це не тіль-

ки початок довгождан-

них канікул, Але і поча-

ток Новорічних свят. 

   Дзвінко та весело 

пройшли святкові ран-

ки у нашій школі. У по-

чаткових  та середніх 

классах відбувся  Кар-

навал. На якому  були 

присутні  казкові герої, 

Дід Мороз та Снігу-

ронька,  А яке розмаїт-

тя карнавальних  кос-

тюмів!  Навколо ялин-

ки водили хороводи, 

співали, танцювали. 

   Старшокласники при-

ємно здивували всіх 

своєю сучасною ново-

річною казкою 

“Пригоди Василини та 

царського сина” . А ще 

на Святі було багато 

позитив-

ного на-

строю  

Дівчата з 

9 класу 

зачарува-

ли гляда-

чів мило-

звучними щедрівка-

ми та колядками. Спі-

вучий соловейко на-

шої школи Данилюк 

Микола приємно зди-

вував своїми новими 

піснями. Також відбу-

лася святкова диско-

тека, де  усі присутні 

танцювали та  весе-

лилися . 

Бажаємо всім у Но-

вому році здійснення 

своїх мрій, міцного 

здоров’я та благопо-

луччя . 

 

 

    Вже доброю традицією щороку  стало проведення 

виставки новорічних компо-

зицій. 15 грудня фойє нашої 

школи перетворилося у справж-

не казкове диво. Усі класи та їхні 

керівники постаралися на славу. 
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ШКІЛЬНИЙ ДЗВІНОК 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 

 Кожна композиція була по-

своєму  оригінальною та зміс-

товною.   

Роботу 9 класу, яка має назву 

“Різдвяне диво”, було взято на 

районний виставку. 



     9 грудня у стінах нашої школи відбувся черговий семінар 

психологів району, який підготували Голіщук К.А. та Поліщук 

Б.Л.  

    Семінар проходив під темою “Психологічна готовність стар-

шокласниць до материнства”. У ньому взяли участь учениці  

11 класу, також були запрошенні : медсестра школи Челій І.С. 

та настоятель місцевого храму Отець Миколай. 

Отець Миколай 

відправив слу-

жбу біля духов-

ного куточка 

школи. На цю 

святкову служ-

бу були запрошені настоятелі сусід-

ніх церков.  

    Учні 1 класу разом із класово-

дом Костромською С.Р. порадува-

ли всіх святковою виставою   Не-

      З давніх—давен свято Миколая 

є одним з найулюбленіших свят  у 

дітей. Завітав  Святий Миколай і до 

нашої школи. 

    Настоя-

тель місце-

вого Свя-

то—

Преобра-

женського 

храму 

хай від цього свята у нас залишить-

ся приємна згадка.  

   А Святий Миколай оберігає нас 

на кожному кроці. 

Стр. 2 

 

Свято Миколая 

“Ода пісні”. 

Для учасників 

семінару 

вчителем 

Бадирою А.М. 

Був проведе-

ний урок у 5 класі на тему “Казкова 

тематика у професійній музиці”, відбу-

лося засідання круглого столу. Гості 

семінару відвідали музей “Історії села” 

та музей “Солом'яне диво”. Оглядову 

екскурсію по школі провів директор 

Гончарук О.О. Завершився семінар 

“Андріївськими вечорницями”, які під-

готувала вчитель 

початкових класів 

Січковська Г.А. з 

учнями 1-4 кла-

сів.   

12 грудня у  нашій школі відбувся ра-

йонний семінар вчителів музики. Учас-

ників семінару гостинно зустріла коро-

ваєм та віншува-

льною піснею 

вокальна група 

вчителів,а у вико-

нанні учнівського 

хору прозвучала  
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    Напередодні 6 грудня—дня Захисника Вітчи-

зни, відбулася святкова лінійка, приурочена 

цьому дню. Гарна половина нашої школи при-

вітала сильну половину віршами, танцями та 

піснями. Після цього відбулася конкурсна про-

грама, яка виявила могутніх, щирих, шляхет-

них  хлопців. 

 

Хоч ви не носите військового мундира. 

Ми знаємо, в нелегкий час, ви також,  

Як і всі солдати, готові захистити нас. 

  


