
Ось і прийшла до нас довгожданна зимо-

ва пора. Зиму чекали всі, адже вона при-

несла із собою багато свят. 

Першим зимовим святом вважають Новий 

Рік. Його чека-

ють і дорослі, і 

малі, бо ж разом з 

Новим Роком 

приходить нове 

життя, нове 

щастя. 

Завітало це 

чарівне свято, 

багате на по-

дарунки  і до 

нас, в нашу другу 

домівку − школу. 

 У фойє була  вста-

новлена ялинка , яка чарувала учнів 

своїми вогниками, а Сніговик і Дід Мо-

роз, що причаїлись біля лісової красуні, 

на- віювали усмішки. Але яке ж свято без 

весе-

лощів, 

кумед-

них костю-

мів, і без 

головних 

героїв−Діда 

Мороза і Снігу-

рки?  

За-

вдяки 

старанній роботі педаго-

га−організатора Чободи О.В., 

заступника директора по вихо-

вній роботі Бадири А.М. та 

класних керівників , були ор-

ганізовані та проведені Ново-

річні ранки.  

Веселими співами, віршами, загад-

ками 29  грудня Новий рік зу-

стріли учні 5- 6 класів. 

В школі панувала  святкова атмо-

сфера. Радісні, усміхнені  герої 

казок: снігові королеви, сніжинки 

чарували своїми костюмами. Че-

кали Діда Мороза і Снігурку  

найменші  

учні  почат-

кових  кла-

сів. Лисички, білочки, зай-

чики, козаки, відгадавши 

загадку, отримували   при-

зи. 

30 грудня в сімейному, 

дружньому колі Новий Рік  зустрів 7 клас. А вве-

чері це чудове свято завітало 

до учнів старших класів. 

Після свята нас чекала свят-

кова  дискотека. 

Дуже дякуємо дирекції, вчи-

телям за гарно проведений 

час. 

Та-

кож 

хочеться подякувати 

батькам, які не пошко-

дували свого вільного 

ча-

су  

і 

виготовили своїм дітям такі 

чудові костюми. 

Ми впевнені, що наступнй 

Новий Рік буде ще кращим, і 

ще цікавішим. З нетерпін-

ням чекаємо! 

                                                                                                  

 Голова шкільного  прес – 

центру                                                                                    

Євдокимова Яна 

Січень, 2010 р. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 
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Шкільний дзвінок 



 

Пильнуйте за своїми думками, 

вони стають словами. 

 

Пильнуйте за своїми словами, 

вони стають вчинками. 

 

Пильнуйте за своїми вчинками, 

вони стають звичками. 

 

Пильнуйте за своїми звичками, 

вони стають характером. 

 

Стежте за своїм характером, бо 

він визначає вашу долю. 

 

Пам’ятай! 

Найкоротша відстань між людь-

ми—усмішка. Тож частіше усмі-

хайтеся! 

 

Муляра Віктора 

(9-Бкл), 

Голубюка Олекса-

ндра (8кл), Усти-

ча Юрія(7кл),  

Терефельського 

Романа (7кл), 

П’явки Сергія (7кл) посіла 

ІІ місце. Поступившись у 

фінальному поєдинку ЗОШ 

І-ІІст. села Дуліби з рахун-

ком 6:7.  

15.01.2010 р. у 

Турійську відбу-

лися  районні 

змагання з міні–

футболу серед 

юнаків загально-

освітніх шкіл І–

ІІІ ст. району. Де команда 

Купичівської школи у скла-

ді: Поліщука Михайла

(11кл.), Міхно Дмитра(10 

кл.),  

Чонки  Романа(9-Акл ), 

Прислухайся до порад  

мудрих людей: 

Ніколи не забувай, що поруч із то-

бою думки і почуття інших людей. 

( В. Сухомлинський.) 

 

Допоможи тому, хто несе тягар, а 

не тому, хто покладе його поруч. 

( Сенека. ) 

 

Мудрець шукає все в самому собі, а 

нерозумна людина – в іншому. 

( Конфуцій. ) 

 

Поведінка – це дзеркало, у якому 

кожен показує своє обличчя. 

( В. Гете. ) 

 

Говори лише про те, що тобі зрозу-

міло. 

( Л. Толстой. ) 

Вір у себе. Живи гідно. Якщо людям 

потрібно, щоб хтось протягнув їм 

руку, зроби це. 

( Р. Торес. ) 

Життя людини має смисл до того 

часу, поки вона вносить смисл в 

життя інших людей за допомогою 

любові, дружби, співчуття і протес-

ту проти несправедливості. 

( С. Бовуар. ) 

“Подарунки Святого 

Миколая “ 

Учні 1 класу 


