
 

Протягом грудня у школі 

відбувся Місячник мо-

рального виховання. 

Протягом місяця у школі 

відбулися такі заходи: 

години класних 

керівників «Не скупімо-

ся, люди, на добро», про-

ведено Тиждень духовно-

сті, проведено бесіди 

“Характер людини, як він 

формується”, “Егоїзм: 

добро чи зло”, 

“Дотримання шкільної 

етики”, “Умій дати слово і 

його дотримати”. 

 

 

Українські народні тради-

ції багаті веселими та ці-

кавими святами. 13 груд-

ня відзначається свято 

Андрія. Учні 7 класу пода-

рували вчителям та дітям 

школи захід “Андріївські 

вечорниці”. Вечорниці на 

Андрія — це захоплююче 

свято: кусання калити, 

дівочі гадання, пісні.  

 

 

Традиційно у грудні в шко-

лі відбувається Тиждень 

духовності. В рамках тиж-

ня  учні 8 класу провели 

виховний захід. На святі 

був присутній священик 

місцевого храму протоіє-

рей Миколай, який розпо-

вів дітям про православну 

ікону, про традиції малю-

вання ікон. Присутні мали 

можливість познайомити-

ся із відеофільмами про 

чудотворні ікони у 

с.Кулевче, 

Почаївську 

ікону Божої 

матері. 

 

 

 

Зимові канікули  
пройдуть у термін  з 
30.12. по 14.01.2013 

року. 

Шкільні гуртки пра-
цюватимуть у першій 
половині дня 2, 3, 4, 
8, 9, 10, 11, 14 січня 

2013 року. 
 

 

 

 

6 грудня у школі відбувся вихо-

вний захід, присвячений Дню 

Збройних Сил України. Кон-

курс-огляд строю і пісні прой-

шов в урочистій обстановці. 

Журі конкурсу: завідувач мето-

дичним кабінетом Євтушок 

А.С., ветеран УПА Сохацький П.Я., депутат районної ради 

Сохацький П.П., голова районної ради воїнів-афганців 

Пономарьов В.Ф. відзначили висо-

кий рівень проведення конкурсу. 

Перемогу у конкурсі здобули: учні 1 

класу серед учнів 1-4 класів, учні 5 

класу серед учнів 5-9 класів, 10 

клас серед учнів 10-11 класів. Ко-

жен клас був нагороджений грамо-

тою та солодкими призами. 

 

 

 

 

 

Коли вся природа порине у 

чарівному зимовому сні, до нас 

приходить чудове свято Миколая. 

У цей день чудотворець Миколай 

приходить до хороших чесних 

діток і приносить подарунки. 

        19 грудня у школі відбулося 

свято “Ніч святого Миколая”. 

Учні 9 класу 

разом зі 

своїм клас-

ним керів-

ником Бо-

ровик О.А. 

порадували 

присутніх 

виставою.  

У цьому році : 

Місячник морального 

мвиховання 

1 

Свято Андрія 1 

Чудотворний світ 

православної ікони 

1 

День Збройних сил 

України 

1 

День св.Миколая 1 

Новорічні ранки 2 

Операція «З Новим 

роком !» 

2 

Виставка Новоріч-

но-різдвяної атри-

бутики 

2 

Тиждень протипо-

жежної безпеки 

2 
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Шкільний дзвінок 

Першим зимовим свя-

том вважають Новий Рік. 

Його чекають і дорослі, і 

малі, бо ж разом з Но-

вим Роком приходить нове життя, нове 

щастя. 

       Завітало це чарівне свято, багате 

на подарунки  і до нас, в нашу другу 

домівку − школу. 

        У фойє була  встановлена ялинка , 

яка чарувала учнів своїми вогниками, 

а Сніговик, що причаївся біля лісової 

красуні, навіював усмішки. Адже яке ж 

свято без веселощів, кумедних костю-

мів, і без головних героїв−Діда Моро-

за і Снігурки?  

        Весело пройшли у школі Но-

ворічні свята. Школярі заздалегіть го-
тували святкові вистави: проводили 
репетиції, виготовляли декорації.  

         Першими розпочали святкування 
учні 1-4 та 5  класів. Вони радували 
присутніх Новорічними ранками 27 
грудня. 

         А 28 грудня о 12 годині розпочали 
святкування учні 6, 7 класів. Увечері 
відбулася новорічна вистава для учнів 
8-11 класів 

    Ми впевнені, що 

наступний Новий Рік 

буде ще кращим і 

ще цікавішим. 

З Новим роком усіх! 

 

 

 

Са-

ме таку назву мала ново-

річна вистава Волинсько-

го обласного академічно-

го театру ляльок, яку учні 

нашої школи та шкіл на-

вколишніх сіл мали можливість перег-

лянути 22 грудня. Всі з радістю зустрі-

чали лісових звірят, у виконанні вже 

знайомих акторів, переживали разом 

з ними за Зайчиків. Чи вдасться їм 

перехитрити Вовка та Лисицю? А на-

прикінці свята глядачі брали активну 

участь у Новорічних конкурсах та хоро-

водах.  Дід Мороз та Снігуронька при-

вітали присутніх із святами та всі ра-

зом заколядували. 

Було проведено: конкурс 

плакатів “Новорічна ялинка і 

вогонь”, конкурс малюнків 

“Бачу небезпеку і знаю як її 

уникнути”, бесіди по класах, 

виставка літератури у шкіль-

ній бібліотеці. Під час прове-

дення заходів Тижня особлива ува-

Із настанням зими та опалю-

вального сезону збільшується 

кількість пожеж. Тому тра-

диційно у грудні в школі про-

ходить Тиждень протипо-

жежної безпеки. Із 17.12. по 

21.12.2012 року учні прига-

дали правила поведінки з вогнем. 

га зверталася на використання 

піротехнічних засобів, які несуть 

велику небез-

пеку. Будьте 

обережні з 

вогнем ! 

Стр. 2 

 

 

Тиждень протипожежної безпеки 

виготовляли свої прикраси. Вистав-

ка пройшла під девізом 

“Збережемо ялинку !”. Учні показа-

ли, як за допомогою підручних ма-

теріалів та власної фантазії можна 

створити новорічний настрій та 

прикрасити власну оселю. 

12 грудня у школі 

відбулася виставка 

Новорічно-

різдвяної атрибути-

ки. Гуртківці шкіль-

них гуртків предста-

вили свої роботи: 

ялинкові іграшки, 

новоріч-

ні композиції, різдвяні 

віночки. Відвідувачі ви-

ставки були здивовані 

матеріалами, з яких учні 


