
 

 

 

Із 14.02.по 18.02.2011 

року у школі прохо-

див Тиждень хорошого на-

строю. В рамках проведення 

Тижня відбулися такі заходи: 

-Мельпомена за шкільною 
партою «Як це буде українсь-
кою?; 
- Дефіле «З маминого пле-
ча» ;  
- Виховні години на тему 
«Ми –команда одного кораб-
ля»;            
- Вечір відпочин-
ку.  

 
 

14 лютого 

усі  зако-

хані черго-

вий раз 

відсвяткували День святого 

Валентина. Учні нашої шко-

ли також старанно готували-

ся до цього свята.  У школі 

працювала 

пошта Свя-

того Вале-

нтина. Ко-

жен бажа-

ючий міг таємно, а можливо і 

ні, надіслати “валентинку” 

своїй симпатії. Як були вра-

жені листоноші 

“валентинок”, коли відкрили 

скриньку! 

Вона була пов-

на-

повнісінька !      

Ми надіємося, 

що кожен перед 

цим святом 

отримав приєм-

ний сюрприз і 

хороший настрій супрово-

джував його протягом усьо-

го свята. Найбільше 

“валентинок ” отримали учні   

5 класу.  

 

 

 

 

 

 

15 лютого відзначається 

День вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав. Саме 15 лю-

того далекого 1989 року 

радянські війська були ви-

ведені із Афганістану. Ти-

сячі молодих українських 

хлопців віддали своє життя 

на цій жахливій війні. Се-

ред них і випускник нашої 

школи Анатолій Лук’янов. 

Посмертно нагороджений 

орденом Черво-

ної Зірки. Є се-

ред випускників 

школи воїни-

афганці, які повернулися: 

Чертюк Володимир, При-

щепа Володимир, Сільвест-

ров Володимир, Купчинсь-

кий Віталій, Гольц Сергій, 

Луцюк Руслан.  

Протягом тижня з 08.02. по 

15.02.2011 року екскурсово-

ди музею історії села Купи-

чів провели 9 екскурсій для 

учнів школи по розділу  

“Обпалені афганською вій-

ною ”. Тут розповідається 

про історію цієї війни, про 

воїнів-афганців, які навча-

лися у нашій школі. У віт-

рині зберігаються зошити 

та шкільний щоденник 

Анатолія Лук’янова. 
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Весняні канікули 

пройдуть у термін  

З 21 березня  

по 27 березня 

2011 року 

У цьому номері: 

День святого  

Валентина 
1 

Річниця виве-

дення військ із 

Афганістану 

1 

Тиждень хорошого 

настрою 

1 

Семінари лютого 2 

Масляна 2 

Парад квтів біля 

школи 

2 

140-річчя  

Лесі Українки 

2 



23 лютого на базі школи прохо-

дили два районі семінари: педа-

гогів-організаторів та шкільних 

бібліотекарів. Зранку до школи 

прибули гості з усіх куточків 

Турійського району. 

Директор школи Гонча-

рук О.О. познайомив 

усіх зі школою, екскур-

соводи провели екскур-

сії у музей історії села 

Купичів та музей соло-

м’яного мистецтва. Пе-

дагоги-організатори відві-

дали засідання шкільного 

прес-центру, який готує 

черговий випуск шкільної 

газети, переглянули вихо-

вний захід “Масляна”, 

побували на шкільній 

ярмарці. Шкільні бібліо-

текарі познайомилися із 

розділами шкільної біблі-

отеки, побували на вихов-

ному заході присвячено-

му пам’яті місцевої пое-

теси Людмили 

Лежанської. Гості 

школи висловили 

слова вдячності 

педагогу-

організатору школи Чободі 

О.В., шкільному бібліотекарю 

Гришко Н.Р., практичному 

психологу Хомюк Н.П. за ор-

ганізацію семінару. 

Учні 5 класу разом із класним 

керівником Голіщук Катериною 

Антонівною провели виховний 

захід  

25 лютого виповнилося 140 років 

від дня народження Лесі Українки. 

Поетеса довгий час проживала на 

Волині, у с.Колодяжне під Кове-

лем. Про Волинь Леся писала “Ой 

чи так красно в якій країні, як тут 

на нашій рідній Волині”. Драма-

феєрія “Лісова пісня  ” присвячена 

чарівній волинській природі.  

 

 

 

присут- ніх теат-

ралізоване дійство, на якому познайоми-

ли присутніх із традиціями свята. А піс-

ля цього завирував ярмарок. Кожен клас 

представляв, рекламував свої млинці з 

різноманітними начинками: варенням , 

сиром, маком. 

На ярмарку звучали пісні у виконані 

вокальної жіночої групи. 

 

У 

школі проводився 

Тиждень рідної 

мови. Проведено 

мовний брейн-ринг 

(5, 6 класи), свято 

“Мово наша соло-

в’їна ”, та вихов-

ний захід “...я маю 

в серці те, що не 

вмирає”(5клас). 

 З давніх-давен в останній тиждень перед 

великим постом православні християни 

святкують масляну. У ці дні люди весе-

ляться, грають різноманітні ігри, печуть 

млинці, які симовлізують сонце, заклика-

ють весну.  

23 лютого у школі відбу-

лося свято 

“Масляна”. Учні 5, 6 

класів підготува- ли для 

Стр. 2 

Шкільний дзвінок 

 

 

 

Учнівський колектив школи нагороджений грамотою 

обласного управління освіти і науки за зайняте ІІІ місце 

в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції 

«Турбота молоді, тобі Україно!» за напрямком “Парад 

квітів біля школи ”. 

 Робота по озелененню території 

школи розпочалася  вже сьогодні: 

учні разом з вчителем біології Кость 

Надією Петрівною посіяли парнички 

з розсадою квітів. 


