
14 квітня на базі школи відбу-

вся окружний звіт художньої 

самодіяльності присвячений 

20-ій річниці Незалежності 

України. 

     Участь у звіті взяли: загаль-

ноосвітні школи І-ІІІ ступенів 

с.Купичів, с.Маковичі, с. Но-

вий Двір, загальноосвітні 

школи І-ІІ ступенів 

с.Осьмиговичі, с.Свинарин,  

с.Озеряни. 

     Оцінювало виступи компе-

тентне журі у складі: завідува-

ча методичним кабінетом 

відділу освіти Турійської райдер-

жадміністрації Євтушок Алли 

Сергіївни,  методиста відділу 

освіти Близнюк Марії Іванівни , 

в.о. директора Будинку дитячої 

творчості Литвинюк Зої Іванів-

ни, методиста Будинку дитячої 

творчості Бейди Вікторії Володи-

мирівни , керівника гуртка Буди-

нку дитячої творчості Скулинця 

Віктора Петровича. 

      Учні загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів с.Купичів предста-

вили:  хор, який виконав пісні 

“Пісня про земну красу”, “Все 

це потрібно мені”, дует у складі 

Анни Капітули 

та Голуб Анас-

тасії (8 клас) з 

піснею 

“Здрастуй 

світ”, вокаль-

ну групу  стар-

ших класів з 

піснею “Стоїть 

тополя”, Шевчук 

Неонілу (1 клас) 

з піснею “Пісня 

про бабусю”, 

Боровик Вікто-

рія (2 клас) - пісня “Зіронька”. 

  Гарними піснями дивували 

присутніх учні сіл Маковичі, 

Новий Двір, Осьмиговичі, Сви-

нарин, Озерняни. 

     Найкращі 

номери 

зонального 

звіту худож-

ньої самоді-

яльності  

будуть представлені на район-

ній сцені 04 травня під час 

огляду художньої самодіяльно-

сті загальноосвітніх шкіл райо-

ну. 
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1 квітня відзначається 

Міжнародний День смі-

ху. Учні школи із задово-

ленням 

готували-

ся до цьо-

го свята. 

Кожен 

клас малював стінну 

газету, розучували гумо-

рески.  

Актовий зал наповнився 

сміхом і веселим на-

строєм, коли учасники 

конкурсу зачитали гумо-

рески. Журі 

конкурсу визна-

чило перемож-

ців: 1 місце — 

Михалик Олек-

сандр (10 клас), 2 місце  

— Кальчук Михайло, Чонка 

Роман (10 клас),  3 місце 

—  Карагіна Анжела (9 

клас). Перед конкурсом 

відбулася весела віктори-

на між коман-

дами 

“Смішарики” 

та “Гуморята”. 

Перемогу Отрима-

ла команда 

“Гуморята” у скла-

ді: Ваневський 

Микола (9 клас), 

Сьомак Ірина, Троць 

Богдана, Волчук Богда-

на (5 клас). 

“Смішарики” отримали 

почесне 2 місце: Тере-

фельський Роман (8 

клас), Чуйкевич Ганна 

(10 клас), Сохацька 

Юлія (7 клас), Печерук 

Артем (6 клас). 

Квітень, 2011 р. 
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 Лампадкова хода 

пам’яті присвяче-

на 66-річниці Пе-

ремоги відбудеть-

ся 8 травня о 20 

годині. 

 Святковий кон-

церт відбудеться 8 

травня о 21 годині 

в приміщенні акто-

вого залу школи. 

Звіт художньої са-

модіяльності  

1 

День сміху 1 

Місячники квітня 2 

Лаурета конкурсу 2 

Великодні писанки 2 

Великдень—чудо із 

чудес 

2 

У цьому номері : 



 

Ми-

колаївський коледж пре-

си та телебачення прово-

див Всеукраїнський кон-

курс шкільних газет. Наша 

газета «Шкільний дзвінок» 

стала лауреатом конкурсу.  

Бажаємо успіхів редколегії 

та всім, хто 

трудиться у 

справі випус-

ку кожного 

нового номе-

ру газети.               

       Протягом квітня у школі прово-

дилися місячники: “Спорт для всіх 

спільна турбота”, “Милосердя”, 

“Безпеки життєдіяльності”, 

“Пропаганди здорового способу жит-

тя”, “Правової освіти школярів”, 

“Екологічного виховання”. Учні шко-

ли приймали активну участь у прове-

дення заходів місячників. Зокрема 

провели благоустрій 

території школи, на-

вели лад на спортив-

ному майданчику, а 

також на Меморіалі 

Слави.  

     В рамках проведення Місячника 

правової освіти у школі 06.04.2011 

року відбулася зустріч учнів із проку-

рором Турійського району, суддею 

районного суду та її заступником. 

Посадовці познайомили учнів із 

нормами адміністративного та 

кримінального кодексів України, 

що стосується неповнолітніх. А та-

кож відповіли на питання учнів 

школи. 

Практичним психологом та соціа-

льним педагогом шко-

ли був випущений 

черговий номер стін-

ної газети “Стратегія 

успіху”, присвячений 

пропаганді здорового 

способу життя. 

Дякуємо усім вчителям та учням, 

які взяли активну участь у прове-

денні Місячників. 

пов’язані із цим вели-

ким святом. Вкінці за-

ходу учні продемонстру-

вали Великодні забави 

для дітей.  

     Свято вдалося на 

славу. Наприкінці захо-

ду учні 5 класу приго-

щали всіх вчителів та 

школярів смачною пас-

27 квітня учні 5 класу 

провели виховний захід 

присвячений Великод-

ню. Вони познайомили 

присутніх із традиціями 

святкування Пасхи в 

Україні. Розповіли про  

виготовлення писанок, 

крашанок, дряпанок, 

згадали легенди, які 

кою, які випікали їхні 

матусі.  

Христос воскрес! 

Воістину Воскрес! 
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хотіли прилучитися до 

давнього українського 

ремесла, а особливо 

напередодні Велико-

дня, виявилося дуже 

багато.  Учні школи, 

вчителі, медична сест-

ра—всі хотіли навчити-

ся і зробити до свята свою непо-

вторну писанку. Особливо гарно 

працювали учні молодших класів, 

деякі з них, навіть, одягли для 

цього українські вишиванки. 

15.04.2011 року до школи 

завітала майстриня з пи-

санкарства, викладач Во-

лодимир-Волинського пе-

дагогічного коледжу ім. 

Агатангела Кримського 

Білик  Оксана Сергіївна, 

яка провела майстер-клас 

з писанкарства для учасників сту-

дії “Житечко” та всіх бажаючих. 

Зранку коридори школи наповни-

лися запахом воску, який діти грі-

ли над свічкою та наносили різно-

манітні візерунки. Бажаючих, які 

 


