
Компетентне журі визначи-
ло переможців у двох віко-
вих категоріях: 

 молодша група: 

-І місце– Юхно Юлія; 

-ІІ місце—Сохацька Юлія; 

-ІІІ місце– Ромах Олексан-
дра. 

Старша група: 

-І місце—Євдокимова Яна; 

-ІІ місце—Валова Альона; 

-ІІІ місце—Терещук Ганна. 

16 лютого Євдокимова Яна 
та Юхно Юлія представля-
ли нашу школу на район-
ному конкурсі читців поезії 
та показали там високі 
результати. 

 

    У лютому 
традиційно про-
ходять конкурси 
читців поезії 
нашої землячки 

Лесі Українки. Адже саме 
25 лютого у м. Новограді-
Волинському народилася 
славетна поетеса. Історія 
життя Лесі Українки тісно 
пов’язана із Волинню. Вона 
писала: «Ой чи так крас-
но в якій країні, як тут на 
нашій рідній Волині». 

   У нашій школі також від-
бувся такий конкурс. Участь 
у ньому взяли: Ромах Олек-
сандра, Юхно Юлія (5 кл.), 
Юхимюк Яна, Сохацька 
Юлія (6 кл.), Канайло Олек-
сандра (7 кл.), Валова 
Альона (9-А кл.), Євдокимо-
ва Яна (9-Б кл.), Терещук 
Ганна (11 кл.).  

18.02.2010 
року у школі 
відбувся моніто-

ринг навчальних 
досягнень учнів 
4,9,11 класів, 
який проводили представ-
ники обласного управлін-
ня освіти і науки та відділу 
освіти Турійської райдерж-                 

адміністрації. 

Учні писали диктанти з 
української мови та конт-
рольні роботи з математи-
ки (4 кл.), алгебри (9-ті 
кл.), історії України (11 
кл.) Учні в цілому справи-
лися із поставленими за-
вданнями і підтвердили 
свої знання. 

У зв’язку із 
проведенням 
моніторингу та 
призупинен-

ням навчання 18.02., 
відпрацювання навчаль-
них занять буде прохо-
дити у суботу 13 берез-
ня 2010 року! 

 

 

На базі НВК 
«Школа– 
гімназія » 
відбувся 
районний 
конкурс 

команд КВК юних інспекто-
рів руху. Участь в конкурсі 
брало 7 команд шкіл райо-
ну. Нашу школу представ-
ляли учні 5 класу, які були 
найменші на змаганнях. 
Готували команду: вчитель 
музики Бадира А.М., педа-

гог-організатор Чобода 
О.В., виготовляли форму та 
декорації: Бадира А.М., 
Поліщук Б.Л., завгосп шко-
ли Андросюк В.О. 

Хоча п’ятиклас-
ники і були най-
менші та вони 
показали хороші 
результати. Во-
ни зайняли по-
чесне 4-місце.  

 ЮІРівцями були: Андрро-
щук Тетяна, Брюханов 
Сергій, Волчук Ангеліна, 
Гей Віктор, Голуб Надія, 
Заславська Юлія, Кліщук 

Андрій, Кондратюк 
Анастасія, Мазурук 
Павло, Печерук Ар-
тем, Ромах Олександра, Су-
поровська Анастасія, Теребу-
ха Світлана, Терещук Олеся, 
Чуйкевич Олександр. 

М О Л О Д Ц І !!! 

    Учнівський та 
вчительський ко-
лективи нагород-
жені грамотою за 
активну участь у 
трудовій акції 
«Турбота молоді 
тобі, Україно!» в 
номінації “Парад 
квітів біля школи”. 

   Робота по озеле-
ненню території 
школи розпочалася    
вже сьогодні: учні 
разом з вчителем 
біології Кость Наді-
єю Петрівною посі-
яли парнички з роз-
садою квітів. 
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       Саме у лютому 2007 року вийшов перший номер нашої 
газети, який мав назву “Шкільна газета”. У школі був оголо-
шений конкурс на найкращу назву шкільної газети. Усі учні 
школи брали активну участь. Організатори конкурсу виріши-
ли, що назва “Шкільний дзвінок”, яку запропонувала учениця 
школи Євдокимова Яна, найбільше відповідає змісту.                                    

      За цей час газета невпізнанно змінилася. У ній висвітлю-
ються всі події життя школи, друкуються вірші учнів, поради 
психолога, фотографії різноманітних заходів. 

      Для того, щоб щомісяця ви мали можливість читати нашу газету, багато 
зусиль докладають члени редколегії: Стахурська Валерія, Євдокимова Яна, 
Сохацька Ольга (учні 9 класів), Нарушинська Ольга (учениця 11 класу), Чобода 
Оксана Василівна (педагог-організатор), Боровик Олена Анатоліївна (вчитель 
інформатики), Бадира Алла Миколаївна (заступник по ВР), Гончарук Олександр 
Олександрович (директор школи). Ми і надалі будемо старатися робити нашу 
газету змістовною та цікавою! 

25 лютого у при-
міщенні актового 
залу відбулися 
загально шкільні 
батьківські збори. 
На зборах підні-
малися питання: 

- нагородження грамотами перемож-
ців районних та обласних олімпіад 
та конкурсів; 

- профілактика шкідливих звичок; 

    - результати анкетування учнів з       
даного питання; 

     - харчування учнів; 

- правила внутрішкільного розпо-
рядку (запізнення на уроки, прогу-
лювання уроків, шкільна форма, 
користування мобільними телефо-
нами у школі ). 

Святого Валентина. 
Кожен бажаючий міг 
таємно, а можливо і ні, 
надіслати “валентинку” 
своїй симпатії. Як були 
вражені листоноші 
“валентинок”, коли відкрили 

скриньку.   

Вона була повна-
повнісінька !      

14 лютого усі  закохані 
черговий раз відсвяткува-
ли День святого Валенти-
на. Учні нашої школи та-
кож старанно готувалися 
до цього свята, проте 
сильні снігопади цьому 
завадили. Та 
все ж таки у 
школі працю-
вала пошта 

Ми надіємося, що 
кожен перед цим свя-
том отримав приєм-
ний сюрприз і хоро-
ший настрій супрово-

джував його протягом усього свя-
та. Найбільше 
“валентинок ” 
отримали учні   
6 класу.  

А класу Вдов’як Алла Іванівна та 
завідувачка сільською бібліоте-
кою Громовчук Євгенія Іванівна. 
Учні ознайомили присутніх із 
нелегким життєвим шляхом пое-
та та його творчістю.  

       Відбувся конкурс читців пое-
зії, участь в якому взяли учні 9-А і 
9-Б класів: Валова Альона, Голу-
бева Христина, Луцюк Катери 

 

на, Маярчук Аліна, Кобзар Ка-
терина, Євдокимова Яна, Кова-
льчук Ольга. Призові місця 

здобули: 

І місце—Євдокимова Яна; 

ІІ місце—Валова Альона; 

ІІІ місце—Голубева Христина. 

 

04.02.2010 
року у шко-
лі відбула-
ся лінійка-
пам’яті до 

річниці від дня народження Васи-
ля Симоненка. Організаторами 
дійства були: класний керівник 9-

Стр. 2 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 

Лінійка-пам ’яті до річниці від дня народження  

Василя Симоненка  

 

 

 


