
     Першовересневе свято завітало  до 

нашої школи з першим подихом осені. 

Цього року вперше поріг школи пере-

ступили девять першокласників, яких 

тепло зустріла їх перша вчителька 

П’явка Н.С. 

  Звучить державний гімн України. 

Право підняти прапор надається уч-

ням 11 класу Бондарук О. та Федоруку 

О.. Квіти до обеліска Слави полеглим 

воїнам поклали кращі учні школи Ле-

щенко А. та П'явка Ю.   До школярів, 

батьків, коллег з вітальними словами  

звернувся директор школи Гончарук 

О,О.  

       Найкращі побажання висловив при-

сутнім сільский голова Лещенко О.В.. Сер-

дечно привітала учнів, а їх у школі 237, з 

початком нового навчального року пра-

цівник відділу у справах сім’ і та молоді 

райдержадміністрації Мущинська  М.М.. З 

божим благословенням до всіх присутніх 

звернувся настоятель місцевої церкви 

отець Миколай.  

   Так побажаєм учням у новому на-

вчальному році успішності в навчанні, 

міцного здоров’я  та  гарного 

настрою!!! 

ПЕРШОВЕРЕСЕНЬ  

Наказ Міністерства освіти і науки України 

№420  

   1. Заборонити з 1 вересня 2007 року викорис-

тання мобільних телефонів у загальноосвітніх на-

вчальних закладах усіма учасниками навчально—

виховного процесу під час проведення навчальних 

занять. 

  2. Дозволити користуватися мобільними телефо-

нами до уроків, після уроків та під час перерв всім 

учасникам навчально – виховного процесу. 

  3. Класним керівникам та медичним працівни-

кам шкіл розповсюджувати науково—обгрунтовані 

дані  щодо впливу мобільного зв'язку на стан психі-

чного та фізичного здоров’я дітей.  

  Успіхи в начанні в великій мірі  зале-

жать від відвідування занять. Протя-

гом вересня учні школи пропустили 

306 днів. З них по хворобі  128 днів , 

а без поважної причини  178 днів.   

  Для чіткої організації роботи та згід-

но Єдиних вимог до учнів школи 

(затверджених педагогічною радою) 

учні, які пропустили заняття,  повинні 

представити довідку від лікаря або 

записку від батьків. 
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Пам’ятка батькам 

Меморандум дитини 

 Не псуй мене. Я прекрасно 

знаю, що мені зовсім не 

потрібно все, про що я прошу. 

Я просто перевіряю тебе. 

 Не бійся бути не поступливим 

зі мною. Це краще. Це надає 

мені упевненості. 

 Не застосовуй до мене силу. 

Це вчить мене тому, що сила 

найголовніше у світі. Краще, 

якщо ти мене просто переко-

наєш. 

 Не обіцяй того, чого не змо-

жеш виконати. Це послабить 

мою віру в тебе. 

 Не реагуй на мої провокації, 

коли я щось кажу або роблю 

для того, щоб завдати тобі 

прикрості. Інакше я прагнути-

му одержувати все нові й нові 

«перемоги». 

 Не роби за мене того, що я 

можу зробити сам. Не змушуй 

мене почуватися немовлям, 

тому що я буду постійно вима-

гати  твоєї допомоги. 
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Стан відвідування учня-

ми школи 



       Для більшості учнів 

нашої школи літні канікули—

це відпочинок від будь—

яких шкільних справ. Але це 

не стосується членів студії 

«Житечко». Літо для них—період 

творчих злетів, натхненної праці та 

впевнених перемог.  

  Напевно найбільшим творчим 

досягненням стала персональна 

виставка робіт із соломи «Вінок 

творчості» Чонки Інни, що експо-

нувалася у Ковельському  історич-

ному музеї з 17.05. по 01.07. 

2007р.  

   Ця старанна дівчинка за літо всти-

гла дуже багато. Вона завоювала 

перше місце в районному конкур-

сі—захисті робіт декоративно—

прикладного мистецтва “Творча 

майстерня”. А з 17 по 20 черв-

ня творча юнка приймала 

участь у Всеукраїнському сим-

позіумі майстрів соломоплетін-

ня  “Соломяне диво”, що прохо-

див у місті Нетішин Хмельниць-

кої обл. . З 15 по 19 серпня 

була поїздка до Польщі, у Люб-

лін та на Ягеллонський ярма-

рок. Тут були представники з 

України, Росії, Білорусі, Португа-

лії, Литви та інших країн. 

  А вже 24—26 серпня Інна 

представляла свої роботи у Лу-

цьку під час святкування Дня 

незалежності  та Дня міста.  

  Відразу 3 представниці студії 

“Житечко” виборювали перемо-

ги на фестивалі творчості 

дітей села “Золоте зернят-

ко” у селі Рокині: Булава 

Ірина (гран-прі), Чонка Інна 

(І місце) та Данилюк Людми-

ла (ІІ місце).  

 Л. Данилюк та І. Булава 

була також учасниками кон-

курсу “Натхнення”, який 

відбувся у Луцьку. Тут Ірина 

отримала заохочувальну 

премію. А ще дівчина при-

везла гран-прі з Міжнарод-

ного фестивалю дитячої 

творчості “Золотий лелека”. 

Дівчатка доказують собі й 

іншим, що талант та наполе-

глива праця завжди приве-

дуть  до успіху. 

За результатами вступ- них екзаменів випускники 11 та 9 класів нашої 

школи   навчаюся:Волинський Державний Університет ім. Лесі Українки: Каменчук Марія, Нікон-

чук Юрій, Сельвейстров Олексій, Троць Іван. Київський Університет обліку та аудиту—Самчик Ро-

ман. Луцький технікум харчових технологій: Бірук Наталя, Веремчук Оксана, Голощук Лілія, Євсюк 

Андрій. Карплюк Тетяна, Хавура Сергій. Луцький технічний університет- Бубін  Ірина. Луцький пед-

коледж:Волчук Ганна, Мартинюк Оксана.  Волинський обласний ліцей з посиленою військовою під-

готовкою:Якимович Сергій. Кам’янець—Подільський технікум інтернат:Хавура Олександр. 

Успіхи  юних майстринь 

низького старту, стрибки в довжину з міс-

ця, метання малого м'яча на дальність з 

розбігу. 

  

 

 

 

 

Переможцями Малих олімпійських ігор зі 

стрибків у довжину з місця стали:  Хлопці:  

Ім -  Каплінський А.(Свинарин)          ІІ м-

Воробйов О. (Тагачин), ІІІм-Голуб’юк  Ю.

(Купичів). Дівчата:Ім-Омелянюк О.

(Купичів), ІІм-Давидюк Б.(Маковичи), ІІІм– 

Гоздецька І.(Маковичи). 

  Переможцями з бігу на 30 метрів стали: 

Хлопці: Ім.– Голубюк Ю. (Купичів), ІІм– 

Дячук М.(Тагачин), ІІІм-Каплінський А.

(Свинарин).Дівчата: Ім.– Гоздецька І. 

(Маковичи), ІІм– Дави дюк Б. 

(Маковичи), ІІІм– Омелянюк О.

(Купичів) 

Переможцями з метання малого мяча 

стали: Хлопці: Ім—Коцюба Д.(Тагачин), 

ІІм– Дячук М. (Тагачин), ІІІм—Занюк В.

(Озеряни). Дівчата: Ім– Ящук В. 

(Купичів), ІІм– Омелянюк О.(Купичів), 

ІІІм– Балюк Н. (Тагачин). 

   Переможців нагороджували 

Олімпійськими медалями, дипломами 

та вінками.  

 

               

             

Олімпіада 2007… у Купичеві 
     Багато  років учні нашої школи чекали 

такого олімпійського свята і ось воно 

прийшло на спортивний майданчик Ку-

пичівської школи, замайоріло різноколь-

оровими прапорами. Шлях у країну спорту 

відкрили міцні, кмітливі, сміливі—учні 8 

класів Купичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ма-

ковичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тагачинсь-

кої І-ІІ ступенів, Свинаринської ЗОШ І-ІІ 

ступенів, Озерянської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

    Відкрив Малі олімпійськи ігри директор 

Гончарук О.О.. Звучить гімн і святково вно-

ситься Олімпійський прапор. Після урочис-

того підняття прапора, Гаврилюк Л,В, вчи-

тель фізичної культури Тагачинської ЗОШ І-

ІІ ст. та учень цієї школи –Олексюк Іван зі 

смолоскипом в руках запалюють чашу з 

Олімпійським вогнем. 

    У програмі  Олімпіади було 3 види зма-

гань, які проходили під гаслом “Швидше, 

вище, сильніше!”. Це біг на 30 метрів з 
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