
         
 
 
 
 
 
 
 
1  

вересня у нашій школі відбулася 
урочиста лінійка присвячена  

Дню Знань.  
Особлива увага на цьому святі була 
приділена випускникам, які востаннє 
зустрічали 1 Вересня у стінах рідної 
школи та першокласникам, 
яких до нас прийшло навчати-
ся аж  двадцять один.  
А у Країну Знань повела пер-
шачків їхня перша вчителька 
Костромська С.Р. Усіх присут-
ніх привітав зі святом  дирек-
тор школи Гончарук О. О. 
      На шкільне свято завітав 
сільський голова Кость С. М. 

Він також радо привітав вчителів 
та  учнів із початком нового навча-
льного року. А священик Свято-
Преображенського храму протоіє-
рей Миколай побажав присутнім 
терпіння, а учням натхнення у не-
легкій праці — навчанні. 
   Тож і ми бажаємо усій нашій 
шкільній родині міцного здоров’я, 
високих знань та витримки  про-
тягом усього року.  

 

 

Традиційно у перші дні 
вересня у школі прово-
диться Посвята у стар-
шокласники учнів 8-го 
класу. 
  Цього року теж відбувся 
такий вечір відпочинку 
під девізом « Ми уже не 
малюки…». Свято розпо-
чалося конкурсною про-
грамою, яку підготували і 
провели учні 10 класу. 
Восьмикласники розділи-

лися на дві команди. Але у конкурсах 
переможців і переможених не було, 
тому що перемогла дружба.  
  А усі “посвячені” стар-
шокласники отримали від 
десятикласників тради-
ційні емблеми. 
 
  Після свята усі мали 
змогу побувати на запаль-
ній та веселій дискотеці. 

Інформаційний вісник загальноосвітньої школи  
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 про святкування 

Дня працівників 

освіти; 

 про День козацтва; 

 про акцію 

«Подаруй книгу 

шкільній бібліоте-

ці;» 



                 22 вересня 
відзначався день 
Партизанської слави.  
      У школі класними 
керівниками та вчите-

лями історії були проведені виховні 
години на тему : «Були важкі 
– важкі роки… Серця ятри-
лись від утрат…». Бібліотекар 
школи Гришко Н. Р. організу-
вала виставку літератури, з 

якої можна було дізнатися про ство-
рення та діяльність партизанського 
руху. Учні школи підготували вихов-
ний захід про командира партизансь-
кого з’єднання С.А.Ковпака, річницю 
від дня народження якого ми святку-

ємо у цьому році. 

лена нова підлога. Одним сло-

вом, ми отримали новий сучас-

ний спортивний комплекс. А 

завдячуючи Волинському обла-

сному благодійному фонду 

“Європейський вектор”, ми за-

безпечили спортзал різноманіт-

ними м’ячами. 

На урочисте відкриття до нас 

завітали: голова Волинської 

обласної державної адміністра-

ції Б.П.Клімчук, голова Турійсь-

кої районної державної адмініс-

трації О.О.Дишлюк, голова Ту-

рійської районної ради 

О.М.Черен, заступник голови 

Турійської РДА  Н.С.Семенчук, 

27 вересня у школі відбуло-

ся довгоочікуване свято—

урочисте відкриття спортив-

ного залу школи. На це свя-

то ми чекали більше 30 ро-

ків. І ось у червні розпочався 

ремонт. Протягом усього лі-

та в спортивному залі луна-

ли звуки молотка, електрод-

релі, пахло свіжою дереви-

ною і фарбою. Ремонт затяг-

нувся до середини вересня, 

але він цього вартий. Адже у 

спортзалі відновлено роботу 

внутрішніх туалетів, душових 

кімнат, облаштовані роздя-

гальні, зроблений ремонт 

стін самого спортзалу, всте-

завідувач методичним кабіне-

том відділу освіти Турійської 

РДА  А.С.Євтушок , Волинське 

державне телебачення, преса. 

Діти щиро привітали гостей та 

вручили запашний український 

коровай. А далі голова Волин-

ської ОДА Борис Петрович 

Клімчук розрізав символічну 

стрічку. У спортивному залі 

Борису Петровичу надали 

право розпочати спортивний 

сезон, закинувши м’яч у баске-

тбольне кільце.  

 

 

 

 У вересні в школі проводилися традиційні 

Місячники: Місячник повторення та вивчення  Правил 

для учнів та Місячник повторення та вивчення Правил 

дорожнього руху. В рамках Місячників відбулися захо-

ди: проведено бесіди класного керівника про Правила 

поведінки у навчальному закладі, відбувся виступ ко-

манди Юних інспекторів руху, прове-

дено конкурс малюнків “Бачу небезпе-

ку і знаю як її уникнути”. Наприкінці 

місяця учні здали заліки на знання Правил для учнів  

та Правил дорожнього руху. 
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