
Цього місяця учні 

нашої школи взяли 

участь у Все-

українській акції 

«Плетемо рятівні 

тенета» для учас-

ників АТО. Ко-

жен допомагав 

чим міг. Дехто 

приносив ста-

рий одяг. Інші 

різали його на 

смужки. А 

хлопці стар-

шокласники  

проводили май-

стер-класи для 

молодших шко-

лярів. Спільними 

зусиллями маску-

вальна сітка була 

готова за тиждень. 

Надіємось вона 

допоможе нашим 

захисникам. 

 

17 квітня у нашій 

школі проходив 

День цивільнго за-

хисту. Завданням 

учнів було, без 

паніки, організовано, 

після довгого дзвінка, 

разом з речами зали-

шити приміщення 

школи і вишикува-

тись на спортивному 

майданчику. Де з 

нами провели лекцію 

як поводитись під час 

надзвичайних ситу-

ацій. Після чого про-

вели змагання. 

Капітанами команд 

були учні 10 класу: 

Євсюк Святослав, 

Костюк Володи-

мир, Супоровська 

Анастасія, Волчук 

Ангеліна і Чуйке-

вич Олександр. 
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У цьому номері: 

Рятівні тенета 1 

День цивільного  
захисту 

1 

Вітаємо гостей 2 

Олімпус 2 

Ліні Костенко - 85 2 

Спортивна  

рубрика 

2 

Мильні  

бульбашки 

2 



22 квітня, наша школа, 

привітно зустрічала 

учасників обласного 

семінару з інформатики. 

Гостям  провели 

екскурсію у музеї та 

інші куточки школи. А 

Коптюк Ю.Ю. провів 

бесіду по використанню 

інформаційної програми 

Linux. Усі учасники за-

лишилися задоволеними 

і отримали багато нової 

корисної інформації. 

монстрували 

відео Богдана 

ступки 

«Крила». Ма-

ли змогу почу-

ти живий го-

лос поетеси 

записаний на диск. Слухали 

інтерв'ю з дочкою та бачили 

одну із її картин. Усі зали-

шились не просто задоволе-

ними, а піднесеними вірша-

ми творця. Адже ця поетеса 

не просто так пише вірші, а 

переживає кожну строфу, і 

заставляє переживати нас із 

вами. 

Цього року, відо-

ма українська по-

етеса Ліна Ко-

стенко святкувала 

свій ювілей—85 

років. З цієї наго-

ди 28 квітня було 

проведено чудовий захід у 

школі. Організатори цього 

свята: вчитель літератури  Ле-

щенко Л.М і сільський 

бібліотекар Громовчук Н.Й. 

підготували масу різноманіт-

них номерів. Учні розповіда-

ли і про саму поетесу, декла-

мували її вірші, слухали пісні 

на вірші ювілярки у вико-

нанні  Козловського, Квітки 

Цісик, Ольги Богомолець. Де-

У нашу школу завжди приїжджа-

ють артисти, циркові та театраль-

ні вистави. А цього місяця завіта-

ли майстри мильних бульбашок. 

Діти мали змогу побачити ціле 

шоу з маленьких і дуже великих 

бульок. А в кінці кожен з дітей 

загадав бажання та побував все-

редині мильної бульки. 

23 квітня, учні нашої школи 

їздили на змагання з легкої 

атлетики. І серед дев’яти 

команд отримали такі при-

зові місця: Хомич Іванна, 

учениця 6 класу—І місце 

біг 60 м.; Волчук Ангеліна, 

учениця 10 класу—ІІ місце 

біг 800м.; Федорук Інна, 

учениця 7 класу—ІІІ місце 

біг 400 м. 

Цьогоріч учні нашої школи взяли 

активну участь у всеукраїнському 

конкурсі “Олімпус”. А призові міс-

ця зайняли: Шевчук Н., Омельчук 

С., Голуб М. І місце з англійської 

мови. Красак А., Гончарук Б., Вол-

чок О. І місце з математики. Байда 

І. І місце з математики. Боровик В. 

Супоровський Ю.—І місце з украї-

нської мови. Волчук В.—І місце з 

української мови. Щиро вітаємо   

переможців! 


