
Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів с.Купичів 

                                                  Кохання-то найкраще почуття! 

                                                  Воно немає меж,воно безкрає! 

                                                   З любові починається життя, 

                                                  Вона усе найкраще починає. 

 

        14 лютого-День святого Валентина.Це свято прийнято вва-

жати днем усіх закоханих. 

    По-особливому до цієї події готувалися у нашій школі. З 9.02 по 

13.02 був проведений тиждень «Несімо істину й любов», присвяче-

ний Дню святого Валентина. У ці дні працювала шкільна пошта. 

Через яку хлопці та дівчата надсилали один одному свої зізнання 

та привітання. Проводилися конкурси на кращу листівку -

валентинку  та газету-вітання «Серця 

двох». Учні та їх класні керівники взя-

ли активну участь у цих конкурсах. 

На завершення тижня відбулася свя-

ткова програма у середніх класах 

«Найромантичніше пара». Де пере-

могу здобула пара із 7 – го класу у 

складі Лещенка Юрія та Хомич На-

талії. А у стар-

шокласників 

проводився святковий вечір під назвою 

«Все починається з кохання». 

    Завершилося свято дискотекою.  

Мрія 
Мрія… Яке легке та ніжне слово. 

Напевне  кожен знає про нього. 

Не раз, не два, а знову й знову 

Ми намагаємось добитися свого. 

 

 

Ми йдем вперед і зносим всі  

                                                  тортури,  

Не дивлячись назад, на горе і  

                                                     на зло. 

І не зупинять нас високі сірі мури! 

Ми мрієм, щоб усе в житті цвіло. 

 

 

Ми мрієм про кохання й дружбу   

                                                      щиру,  

Про щастя, сонце і добро. 

На світі хочем не війни, а миру. 

І, мріючи, добємося свого! 

 

 

Нарушинська Ольга  

10 -А клас  

    У рамках місячника естетичного вихован-

ня з 16.02. по 20.02.2009 р. проводився Тиж-

день української мови та літератури. На 

початку тижня відбулася виставка малюнків, 

ребусів, кросвордів до вивчених творів. У 

початкових класах класовод 4 класу Голод 

Н.Ф. запросила усіх на мовний ранок «Живи, 

книго!». 19.02. проводився конкурс читців 

поезії Т.Г.Шевченка серед учнів 5-11 

класів. Визначилися такі переможці: 

Старша група (8-11кл.): 

І місце-Євдокимова Я.(8-Б кл.); 

ІІ місце- Лещенко А. (10-А кл.); 

ІІІ місце-Данилюк Л. (9кл.); 

Середня група(5-7 кл.): 

І місце- П’явка С. (6 клас); 

ІІ місце- Маярчук М.(6 клас); 

ІІІ місце- Шевчук  І. (5 клас); 

 

   26.02. вчитель української мови та 

літератури Качинська Т.М. з учнями 

8-11 класів провела свято рідної мо-

ви «Мово моя,ти чарівна зірнице».  

  На завершення Тижня української 

мови та літератури  відбувся конкурс 

читців поезії Лесі Українки у 5-

11 класах. Переможцями вийшли: 

Старша група : 

Імісце-Власюк Ю.(10-Акл.); 

ІІмісце- Євдокимова Я.(8-Бкл.); 

ІІІмісце- Микитюк І. (11кл.) 

Середня група: 

І місце- Сохацька Ю.(5кл.); 

ІІ місце-Хавура М.(6кл.); 

             Брюханова Т.(5кл.); 

ІІІ місце- П’явка С.(6кл.); 

                Карагін А. (7кл.). 

Шкільний дзвінок 

Лютий, 2009 рік Випуск №15 



    20 лютого відбулися фінальні 

районні змагання з волейболу се-

ред юнаків. В яких взяли участь 

команди шкіл Туропина, Лукова, 

Турійська, Турійської школи—

гімназії   та Купичіва.  

   Наша команда над усіма супер-

никами здобула перемогу і посіла І 

місце і буде захищати честь району 

на обласних змаганнях з волейбо-

лу . 

У складі команди:  

Федорук Михайло (11кл), Давидов 

Олександр (11 кл), Мазурук Павло 

(11кл), Прокопчук Богдан (10 А 

кл), Ліщук Микола (10 А кл), Федо-

рук Віктор (10 Б кл), Поліщук Ми-

хайло (10Б кл), Голубюк Юрій 

(9кл).  

     Цього ж дня відбувся семінар 

молодих вчителів. На якому 

педагоги  школи проводили відк-

риті уроки. 

1 клас- Кост-

ромська С. Р.

(математика); 

3 клас- Кузь-

мик О.В. 

(українська мова); 

6 клас- Власюк Н.І. (історія);  

8-А клас- Голіщук К.А.

(зарубіжна література); 

    25 лютого на базі нашої шко-

ли проходив семінар керівників 

музеїв при закладах освіти.В ра-

мках семінару був проведений 

огляд шкільних музеїв «Історії 

села» та «Солом’ного дива».Також 

керівник музею «Історії села» Бу-

лава Валентина Петрівна запро-

сила учас-

ників семі-

нару на 

засідання 

ради му-

зею.  

8-Б клас- 

Кость Н.П.

(біологія);  

 

9 клас- 

Качинська 

Т.М.

(українська література); 

 10-А клас- Рибачук Н.М.

(англійська мова); 

3 клас – Веремчук С.В.

(англійська мова); 

 

 

доказа- ли, що вони мудрі і щирі, 

люблять дітей і свій предмет. І не 

випадково, що саме на базі нашої 

школи відбувся семінар вчителів-

математиків.  

      У роботі взяли участь: кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методик викладання шкіль-

них предметів ВІППО Трачук Тетяна 

Володимирівна; завідувач методич-

ним кабінетом відділу освіти Євту-

шок Алла Сергіївна; методист мето-

дичного кабінету відділу освіти Па-

насюк Михайло Володимирович. Сво-

їми роздумами ділились учителі ра-

йону. В усіх виступах відчувалось 

вболівання за предмет, дух пошуку і 

творчості.  

      Трачук Т.В. подякувала директо-

ру школи Гончаруку О.О., заступни-

ку з навчальної роботи Кузьмику 

В.С.  і педагогічному колективу шко-

ли за чітку і комфортну організацію 

семінару, за гостинність, теплоту  та 

доброзичливість.   

 

 

Спочатку люби, а по-

тім учи. 

    Кожна професія має свої перева-

ги,а педагогічна принадна тим,що 

вона завжди живе в країні дитинст-

ва.Які б не були часи, а діти завжди 

залишаються дітьми, веселими і пус-

тотливими.Їм байдуже, які проблеми 

в суспільстві. Вони чекають зустрічі 

зі своїм учитилем, найкращим і най-

мудрішим. 

      Саме наші вчителі-математики 

Купичівської школи Кузьмик В.С., 

Боровик О.А., Челей Ю.Б., Бубін В.О. 

 

Стр. 2 Шкільний дзвінок 

Конкурс читців 

 3 клас  

класовод Кузьмик О.В. 


