
жан Анжела та Лещенко 
Юрій в стрибках у довжи-
ну з місця завоювали золо-

ті медалі. 
 В результаті 
чого команда 
нашої школи 
посіла перше 
місце в Олім-
пійських іграх. 
Стахурська  Ва-
лерія‚учениця 9 

класу‚ 
Член  

прес−центру. 

      10 вересня на терито-
рії Купичівської ЗОШ 
відбулися Малі Олімпій-
ські ігри. Батьківщиною 

Олімпійських ігор є Древ-
ня Греція. Перші відомі 
Олімпійські ігри відбулися 
у 776 р. до н.е. Олімпійця-
ми могли стати лише гре-
ки по походженню і тільки 
чоловіки. 
   На наших же іграх було 
зовсім інакше. Школи ра-
йону представляли коман-
ди із шести учасників. Це 
дійство могли бачити і 
школярі‚які були в захваті. 
Адже вони мали змогу 
взяти автограф у золотого 
призера Олімпійських ігор 

у Пекіні з карате Во-
лодимира Горошка 
та срібного призера з 
бодібілдінгу Сергія 
Мучака. Також на 
іграх були присутні 
почесні гості:радник 
голови Волинської 
обласної ради Банада 

В.В.‚заступник начальника 
обласного управління 
освіти і науки Волинської 

державної адміністрації 
Таранчук 
Ю.В.‚заступник голови 
Турійської районної дер-
жавної адміністрації Се-
менчук Н.С.‚заступник 
голови Турійської ра-
йонної ради Корецька 
Н.А.‚начальник відділу 
освіти Турійської район-
ної державної адмініст-
рації Матвіюк Н.М.‚ де-
путат обласної ради‚ го-
лова «СВК» Дружба Ка-
мельчук П.С.‚ депутат 
районної ради Сохаць-
кий П.П. 
Нашу школу мали честь 
захищати:Лещенко 
Юрій‚Ваневський Мико-
ла‚ Голубюк Олександр‚ 
Прогонюк Ольга‚ Хомич 
Тетяна‚ Карагін Анжела. 
Організатор дійст-
ва−вчитель фізичної ку-
льтури Купичівської 
ЗОШ Красак Роман Ми-
колайович був задоволе-
ний своїми учнями. 
Адже учасники команди 
боролися як справжні 
олімпійці: зокрема Кор-

       
4 вересня відбувся вже традиційний Ве-
чір Посвяти у старшокласники учнів 8 
класу. Педагогом − організатором та де-
сятикласниками були продумані та про-
ведені цікаві конкурси на спритність та 
кмітливість. 
      За допомогою плакату‚який був виго-
товлений власноруч‚восьмикласники роз-

повіли про цікаве життя свого класу. 
Учні гідно пройшли усі випробуван-
ня‚а на кінець ще й скуштували 
«солоних сліз»‚які приготували стар-
шокласники. 
    Після конкурсів відбулася святкова 
дискотека. 
 

 

З А Г А Л Ь Н О О С В І Т Н Я  

Ш К О Л А  

 І - І І І  С Т У П Е Н І В  

С . К У П И Ч І В  

Шкільний  

дзвінок 

В Е Р Е С Е Н Ь , 2 0 0 9  В И П У С К  № 2 0  



С Т Р .  2  

      Промайнуло тепле літо‚ а за ним і літні шкі-
льні канікули.  Золоточубий вересень 
знову покликав до школи. З нетерпінням чекали 
цієї миті школярі‚ а особливо ті‚ хто вперше 
переступив поріг школи і ті‚ для кого Перше 
вересня  буде останнім у цій школі − одинадця-
тикласники. 
Сьогодні я іду до школи. У мене в руках духмяно 
пахнуть квіти. Цей букет я покладу до підніж-
жя воїнам − визволителям‚ завдяки кому у мене 
щасливе дитинство‚ над головою мирне небо. А 

ось і школа. Тривожно і приємно на душі. Відчувається святковість. Головна вулиця запов-
нена школярами‚подвір’я також. Першокласники міцно тримаються за руки своїх мам. Білі 
бантики‚ наче метелики‚ повсідалися на їх голівки. 
Шкільне подвір’я. Яке воно для мене дороге. Дев’ятий рік я зустрічаю тут Перше вересня. 
     Пишно цвітуть квіти. Завдяки вчительці біології Кость Надії Петрівни‚вони утворили 
багатоколірний килим. І квіти сьогодні якісь не такі як завжди − урочисті‚ горді‚ наче і у 
них свято. 
     Переступаю поріг школи. Вестибюля не впізнати. Скільки праці вкладе-
но дирекцією школи‚технічним персоналом. А ось і мій клас‚мої одноклас-
ники. Всі попідростали‚засмаглі. Є про що поговорити‚ поділитись вра-
женнями‚але це все потім. А зараз шкільний дзвінок покликав на святкову 
лінійку. 
     Майорить жовто − блакитний прапор‚ звучить Гімн України. Зі сло-
вом − привітанням до всіх присутніх звернувся директор школи‚завідувач 
методичним кабінетом відділу освіти Турійської районної державної ад-
міністрації Євтушок Алла Сергіївна‚ настоятель Свято − Преображенської церкви отець 
Миколай. Вони побажали учням та педагогам успішного навчального року та міцного здоро-
в’я. 

                                                 Євдокимова Яна‚учениця 9-Б класу‚ голова шкільного  
                                                   прес−центрру. 

 

 

   Бібліотека загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів с.Купичів  – одна з най-
більших у районі. Вона налічує біль-
ше 12 тисяч книг. Вчителі та учні 
часто заходять сюди упродовж дня. І 
не тільки взяти потрібну книжку, а й 
просто поспілкуватися. Дехто тут 
просто готується до завтрашньо-
го уроку, адже у бібліотеці є ба-
гато енциклопедій. 
    Багато праці для створення 
найкращих умов роботи шкільної 
бібліотеки докладає бібліотекар – 
Гришко Надія Родіонівна. Це – 
чуйна, дбайлива жінка. Вона постій-
но розповідає цікаві та повчальні 
історії, дає поради про літературу, 
яка найкраще підходить до тієї чи 
іншої теми уроку. Надія Родіонівна  
вчить дітей як правильно користува-
тися фондом бібліотеки, як поводи-

тися з книжкою. Щорічно проводить акції 
«Живи, книго!», «Подаруй книгу шкільній 
бібліотеці», Тиждень дитячо-юнацької лі-
тератури; постійно працює «книжкова лі-
карня». Стало доброю традицією проводи-
ти у бібліотеці тематичні виставки, бібліо-
течні уроки. Зараз діє виставка малюнків 

до творів Богдана-Ігоря Анто-
новича з нагоди 100-річчя від 
дня народження письменника. 
   Надія Родіонівна докладає 
багато зусиль для збереження та 
поповнення фонду бібліотеки. 
Не випадково на базі нашої шкі-
льної бібліотеки відбувся семі-

нар бібліотекарів району, які познайоми-
лися з роботою бібліотеки. 

Ш К І Л Ь Н И Й   

Д З В І Н О К  


