
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 

розповіді 
екскурсо-
водів про 
життя пое-
теси.  

19 червня 
відбулося 
урочисте 
закриття 
табірної зміни. Звучали пісні, вір-
ші та було багато танців. Кращих 
таборян нагороджували грамотами 
табору. Грамотою школи був наго-
роджений вихователь загону 
“Кока-Кола” 
Сельвестров 
Олексій. 

 

З 03 по 19 червня знову майорів 
над школою прапор пришкільного  
оздоровчого табору “СОНЕЧКО”. У 
цьому році у ньому оздоровлюва-
лося 60 учнів школи. На урочисто-
му відкритті табірної зміни звуча-
ло багато пісень. Діти кожному 
загону придумали назву та девіз. 
Були  в таборі “Непосиди”, 
“Олімпійці”, “Кока-Кола”. Куди 
не прямувала б дітвора, вони 
постійно вигукували веселі речів-
ки та девіз загону. Вихователі 
табору старалися зробити відпо-
чинок дітей цікавим та веселим. 
Кожен день у таборі 
мав свою назву і всі 
заходи були пов’язані 
із нею. Це: день бан-
тиків, день історії 
села, день спорту, 
день здоров’я, день 
казки, день малюнків 
та інші.  

Багато нових ігор та ідей пропо-
нував дітворі вихователь-
практикант табору Сельвестров 
Олексій (студент Волинського 
національного університету 
ім.Лесі Українки, випускник 

школи). Загін “Кока-кола”  був 
дуже задоволений своїм вихо-
вателем.   Табірний день щодня 
розпочинався робочою ліній-
кою, на якій командири загонів 
здавали командиру табору  звіт 
про явку дітей та урочисто під-
німали прапор табору.           

11 червня таборяни 
їздили на екскурсію 
у музей-садибу Лесі 
Українки у 
с.Колодяжне Ковель-
ського району. Там 
вони побачили Лесин 
“Білий будиночок”, 
прослухали цікаві 

Протягом черв-
ня –липня три-
ває підготовка 
приміщення 
школи до ново-
го навчального 
року. Радує, 
що всі учні 

докладають багато зусиль:  ство-
рюють затишок у своїх класних 
кімнатах, вирощують чудові 
вазони, доглядають за квітами 
на шкільних квітниках, щоб у 
вересні школа зустріла всіх гар-
ною та ошатною. 

Учні 5,6,7,8-А,8-Б класів крім 
цього доглядають за овочами на 
шкільному огороді. Вони вирощу-
ють моркву, столовий буряк, ци-
булю, огірки, капусту, квасолю, 

щоб забезпечити шкі-
льну їдальню цими 
продуктами на зиму. 
Адже вирощене влас-
ними руками набагато 
смачніше. Учні 10-А, 10-Б кла-
сів протягом усього літа пра-

цюватимуть на 
квітниках. Вони 
будуть створювати 
“парад квітів біля 
школи”. 

Косметичні ремон-
ти у класах проводять приби-
ральниці приміщень школи, а 
також майстер 
поточного ре-
монту Крисак 
Михайло, під 
керівництвом 

завгоспа школи Андросю-
ка Віктора.  

Дякуємо дітям, бать-
кам, вчителям, молод-

шому обслуговуючому персо-
налу, всім, хто до-
помагає перетво-
рювати нашу школу 
в  сучасний нав-
чальний заклад. 

 

У  цьому номер і :  

Оздоровчий табір 
«Сонечко» 

1 

Підготовка школи 
до нового нав-
чального року 

1 

Світ домашніх 
улюбленців 

2 

Золоте зернятко 2 

Успішність учнів 
школи за 2008-

2009 н.р. 

2 

Випуск –2009  2 

  

 

Шкільний дзвінок 

В и п у с к  № 1 9  Ч е р в е н ь ,  2 0 0 9
 

Квітне, радіє земля, 

Сонце мережить поля. 

Любимо сонячне світло,  

Дякуєм Богу за літо. 

Всюди ласкаве тепло 

Сонце для нас розлило, 

Літо– це така пора, 

Яку найбільше любить дітво-
ра. 

Зустрічаймо свято літа, 

Свято сонця, свято світла, 

Сонце, сонце, грій світліше, 

Буде всім нам веселіше. 



 

С т р .  2  Ч е р в е н ь ,  2 0 0 9 ( № 1 9 )   

3 червня у Волинсько-
му обласному еколого-
натуралістичному 
центрі проводився 
обласний конкурс “Світ 
домашніх улюбленців”. 

Честь школи та району захи-
щав шкільний гурток “Юний 
натураліст” (керівник гуртка—
вихователь групи продовженого 
дня Гришко Надія Родіонівна). 
Учасник гуртка Євдокимова Яна 
(учениця 8-Б класу) разом із 
мешканкою шкільного живого 
куточка морською свинкою Ан-

фісою брали участь у кон-
курсах, які пропонували 
організатори. Всі присутні 
на конкурсі аплодували 
нашим учасникам. Євдоки-
мова Яна відзначена гра-
мотою обласного управлін-

ня освіти та науки, а також гро-
шовою премією від відділу осві-
ти Турійської районної держав-

ної адміністра-
ції. 

 

 

   

А це  шкільний живий куточок, у 
якому живуть не лише морські 

сви-
нки АН-

ФІСА 
та АЛІ-
СА, а й 
хо-

м’ячок ХОМКА, криса ТУСЯ та 
кролик СЄНЯ.                                      

14 червня у с.Рокині Луцького 
району відбувся обласний фес-
тиваль творчості дітей села 

“ЗОЛОТЕ ЗЕРНЯТ-
КО”. Участь у кон-
курсі приймали 
учні школи, а са-
ме: Власюк Жанна 
(учениця 9 класу)- 
представляла ро-
боти з лози, Капі-
тула Анна (учениця 

6 класу), Ромах Ілона (учениця 7 класу) та Да-
нилюк Людмила (учениця 9 класу)- представля-
ли роботи з соломки, Данилюк Микола (учень 6 

класу) та Капітула Анна (учениця 6 
класу) - співали пісні.  

Результати конкурсу такі: учас-
ники студії “Житечко” отрима-
ли Гран-прі фестивалю, Власюк 
Жанна отримала І місце у номі-
нації “Лозоплетіння”, Данилюк 

Микола та Капітула Анна —ІІ місце у номі-
нації виконання пісні дуетом, Данилюк 
Микола —ІІІ місце у номінації сольного 
співу. МОЛОДЦІ! 

навчання в інші навчальні заклади, 
проте більшість з них у вересні повер-
нуться в стіни рідної школи. 

26 червня відбувся випускний вечір для 
учнів 11 класу. 23 одина-
дцятикласники йдуть у 
доросле життя, вони 
успішно здали державну 
підсумкову атестацію, 
показали гарні результа-
ти на зовнішньому неза-
лежному оцінюванні, 
зараз їх чекають вищі 

навчальні заклади, учили-
ща та технікуми. Учні 11 класу отримали 

У 2008-2009 навчальному році 
школу закінчили 26 учнів 9 класу та 23 учні 
11 класу. Учні 9 класу отримали свідоцтва 
про базову загальну середню освіту (шкода, 
що у цьому навчальному році немає учнів, 
які б отримали свідоцтва з 
відзнакою). 23 червня на уро-
чистому врученні свідоцтв в 
адресу дев’ятикласників зву-
чали вітальні слова  директо-
ра школи Гончарука О.О., 
перших вчителів учнів 9 кла-
су: Плєхової О.В. та Гончару-
ка О.О., класного керівника 
Качинської Т.М., батьків. Багато дітей вирі-
шили спробувати свої сили і поступити на 

атестати про повну загальну 
середню освіту.  Вчителі, 
батьки, учні 10 класу та 
майбутні першокласники бажали випуск-
никам здобути омріяну професію, зустрі-
ти в житті незрадливе кохання.  

Прощавай, рідна школо! 

 

 

ні з минулим навчальним роком рівні навча-
льних досягнень дещо знизилися. Високий 
рівень був 11,8%, а знизився до 8%. Достат-
ній рівень був 32%, а збільшився до 36,6%, 
середній рівень був 55%, а зменшився до 
50%, але найгірше, що початковий рівень 

був 1%, а збільшився 
до 6%. Серед причин, 
що впливають на зни-
ження рівня знань 
учнів педагогічний 
колектив вбачає декі-
лька: 

-відсутність інтересу 
учнів до навчання; 

-низька зацікавленість 
батьків навчанням 

дітей; 

-низький рівень читання 
учнями художньої літера-
тури; 

-а також свою негативну 
роль відіграє телебачення та надмірне 
захоплення комп’ютерними іграми і мо-
більними телефонами. 

 

 

 

Закінчився 2008-2009 навчальний 
рік. Учні школи відпочивають. Дехто 
поїхав до бабусі, дехто відпочиває в 
оздоровчому таборі, набираючись 
сил для набуття нових знань. Дире-
кція школи проаналізувала, а з яки-
ми ж результа-
тами закінчили 

учні школи навчальний 
рік? Виявляється у нас є 
17 відмінників (7,7% 
учнів школи), 80 учнів 
закінчили рік з достат-
нім рівнем знань 
(36,6%), 108 учнів—з 
середнім рівнем 
(49,5%), а 13 учнів закін-
чили з початковим рів-
нем. Проте,  у порівнян-
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