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Шкільний 
 дзвінок 

    28 січня у нашій школі 
відбувся звіт гуртків есте-
тичного напряму. Керів-
ники гуртків разом із сво-
їми вихованцями звітува-
ли про свою роботу.  

    В фойє школи були 
представленні  роботи  
виробів із соломки сту-

дії“Житечко” (керівник: 
Кравчук Марія Василів-

на) та гуртка “Чарівна 

лоза” (керівник: Гонча-
рук Оксана Олексіївна). 

  Виставка проходила під 
девізом “Той, хто виховує 
розумну, добру, працьо-
виту людину, - найкра-
щий майстер”. Цікаві 
роботи представили гурт-
ківці “Чарівної лози”. 
Серед них і плетені стіль-
ці, і напільні вази та вази 
для фруктів, декоративні, 

оригінальні панно, чай-
ний сервіз та безліч ви-
робів побутового приз-
начення. 

  Оригінальністю та ес-
тетичністю вирізнялися 
вироби із соломки учнів 
зразкової студії 
“Житечко”. 

  Гурток вокального та 
хорового співу 
(керівник: Бадира Алла 
Миколаївна) розпочав 
свій звіт виступом хору. 
Ліричний спів супрово-
джував виступ вокально-
го ансамблю 
“Калинонька”. Зачаро-
вано всі слухали спів 
Миколи Данилюка та 
Анни Капітули.  

     Приємно здивували 
усіх присутніх своїми 
танцями  учасники тан-
цювального гуртка 

“Водограй “ (керівник: 
Боровик Олена Анатоліїв-
на). Виступали старша та 
середня групи із східною 

композицією та сучасним 
танцем. 

 Отже, можна сказати, що 

дякуючи праці, наполег-
ливості нас та наших учи-
телів, ми багато навчили-
ся та досяг-
ли.  

     8 січня у Турійській школі—гімназії від-
бувся огляд—конкурс колядок і щедрівок “Ой 
радуйся, земле”. У якому взяв участь гурт ко-
лядників ЗОШ с. Купичів. У їхньому  вико-
нанні прозвучали віншівки та стилізовані ко-

лядки: “Щото за предиво”, “Ой підемо, пане—
брате”, “Небо і Земле”. Забарвлення святу дода-
ло різноманіття українських костюмів. Усім 
присутнім наші колядники залишили приємні 
враження та святковий настрій. 

 Ти Людина. На 

тобі лежить 

відповідальність за 

цей світ. 

 Добра Людина схожа 

на ясне сонечко, тому 

що вона всіх вміє 

зігріти і освітити 

своєю любов’ю турбо-

тою, ласкою, щирістю  

та щедрістю. 

 Ти відповідаєш за то-

го, кого приручив. 

 Людина в світ прихо-

дить для добра. 

 Не накопичуй в серці 

образ і зла, щоб не 

стати жорстоким і 

лютим. Умій прощати. 

 Будь завжди добрим, 

носи  у своїй душі 

світле сонечко любові 

до всього світу, адже 

ти—Людина!  
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   30  січня відбулися 
районні змагання з бас-
кетболу серед загальноо-
світніх шкіл І-ІІІ ступе-
нів. Команда ЗОШ І-ІІІ 
ст. с.Купичів посіла ІІ 
місце. 

    Команда складалася з 
таких учасників:  

11 кл-Власюк В., Мазу-
рук П., Федорук М., Да-
видов О.;  

 

10-Акл—
Прокопчук Б., Ліщук 
М.;  

10-Б кл—Поліщук М., 
Федорук В., 

9кл—Голубюк Ю., 

 8Акл—Чонка Р.,  

8Бкл– Муляр В.,  

7кл—Голубюк О. 

 

    З такими результа-
тами закінчили  І се-
местр учні нашої шко-
ли. Рівні навчальних 
досягнень в порівнян-
ні з І семестром мину-
лого навчального року 
дещо знизилися. 

ділу освіти Турійської райдержадмініст-
рації Матвіюк  Надія Михайлівна; нача-
льник відділу культури і туризму Турій-
ської райдержадміністрації Романчук 
Наталія Олександрівна. 

     Начальник відділу освіти Матвіюк 
Н.М. вручила диплом про присвоєння 
студії декоративно—прикладного мисте-
цтва “Житечко” звання зразкової . 

Ми ще раз приєднуємся до всіх поба-
жань. Нехай у Вас, Маріє Василівно, зав-
жди будуть натхнення  та творчість. 

      22 січня до нашої дорогої вчитель-
ки, народної майстрині Кравчук Ма-

рії Василівни завітало мудрих 55 літ.    

      Вітали ювілярку 
віршами та зворуш-
ливими піснями 
учні та вчителі шко-
ли. Вихованці студії 
“Житечко” подару-
вали сплетене  з 
соломки серце, в 
якому розмістилися 
маленькі серця з 
червоними стрічка-
ми, як символ добра, любові, поваги 
до своєї вчительки.    

      Знану майстриню приїхали приві-
тати : заступник начальника управ-
ління культури і туризму Волинської 
обласної державної адміністрації Кор-
нелюк  Ярослав Євгенович;  заступник 
голови райдержадміністрації Семен-
чук  Наталія Сергіївна; начальник від-

 

Рівні успішності 
учнів  

за І семестр 2008-09 

Цього місяця у  

школі проводилися  

відкриті уроки:  

 

Українська літера-
тура (9кл)- вчитель  

Качинська Т.М., 

 

Я і Україна (3 кл) - 
вчитель  

Січковська Г.А., 

 

Математика (5кл) - 

вчитель 

 Боровик О.А. 


