
    8 травня за багаторічною 
традицією нашого села від-
булася Лампадкова хода 
пам’яті. Кожен учень школи 
засвітив свою лампадку па-
м’яті, вогонь якої символізує 
вічність життя.  Закінчилася 
ця урочиста подія святко-
вим салютом.  А у вечері в 
актовому залі школи відбув-
ся святковий концерт, прис-
вячений 66-річниці Перемо-
ги. Розпочалося дійство 
музичною композицією 

“Шлях до Перемоги”, яка до 
сліз зворушила старше по-
коління. Звучали пісні років 
війни.               

     9 травня—День Великої 
Перемоги. В цей день відбу-
вся урочистий марш-парад. 
Учні школи поруч з ветера-
нами пройшли до обеліска 
воїнам-визволителям. Зву-

чали вітальні слова від 
школярів, голови СВК 
“Дружба” Камельчука 
П.С., сільського голови 
Костя С.М., директора 
школи Гончарука О.О. 
Надіємося, що така ува-
га до героїчних сторінок 
минувшини нашої дер-
жави дає надію сподіва-
тись, що естафета поко-
лінь в надійних руках 
молодих!        
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Кінець місяця 
травня для 
учнів 1 класу 
завжди прино-
сить свято Бук-

варика. Цілий рік шестирічки 
вивчали літери української 
абетки та вчилися читати. 

Як це було важко! Потріб-

но було запам’ятати  всі літе-

ри, а їх так багато. Всі діти 
справилися і подолали першу 
сходинку у своєму житті, про-

читали Буквар.  

17 травня всі 
вони разом зі 
своєю вчитель-
кою Кузьмик 
Оленою Василі-

вною дякували Буквареві за 

науку. 

“Прощавай, Букарику 

Наш найперший, друже 

Ми тобі, Букварику, 

Дякуємо ду-
же” 

 

 

Шкільний дзвінок 

Салют,  
Перемого! 

1 

Прощавай,  
Букварику! 

1 

Районний звіт 
дитячої твор-
чотсті 

2 

Прощай, перша 
вчителько! 

2 

Останній 
дзвінок 2010-
2011 н.р. 

2 

У цьому номері 

Зверніть 
увагу 

 З 02 по 17 червня 
на базі школи буде 
працювати приш-
кільний табір ден-
ного перебування 
“Сонечко”; 

 У наступному но-
мері читайте мате-
ріал про роботу  
пришкільного та-
бору “Сонечко”; 

 Про підготовку 
школи до нового 
навчального року. 



лена роботами 
гуртків: “Чарівна 
лоза” - керівник  
Гончарук Оксана 
Олексіївна, студія 
“Житечко” - керів-
ник Кравчук Марія 
Василівна, “Умілі 
руки” - керівник 
Нарушинська Ва-
лентина Матвіїв-

на, 04 травня відбувся районний звіт худож-
ньої самодіяльності загальноосвітніх 
шкіл району. На святі були представлені 
найкращі номери окружних звітів, які 
проходили у квітні.  

У фойє районного Будинку культури 
розмістилася величезна виставка учнів-
ських робіт із декоративно-ужиткового 
мистецтва. Наша школа була представ-

“Вишиванка” - керівник Білецька 
Марія Федорівна.  

А музичне мистецтво школи пред-
ставляла вокальна група дівчат із 
піснею “Тополя”.  

За результатами оглядів наша шко-
ла отримала загальне ІІІ місце із 
художньої самодіяльності, та ІІ місце 
із виставки творів декоративно-
ужиткового мистецтва. 

значних успіхів у навчанні та брали ак-
тивну участь у житті школи. Це: 
Cохацьку Ольгу (“Кращий знавець істо-
рії”, “Кращий знавець фізики”), Мазурук 
Катерину (“Кращий знавець світової 
літератури”), Білецьку Іванну (“Кращий 
географ року”), Євдокимову Яну 
(“Кращий знавець англійської мови”, 
“Кращий екскурсовод року”), Кусіка Сер-
гія (“Кращий інформатик року”), Бойко 
Мирославу (“Кращий еколог року”), Ко-
сєй Ілону (“Кращий знавець української 
мови”), Голуб Анастасію (“Кращий мате-
матик року”), Волчук Діану, Хавуру Ма-
рію, Лещенка Юрія, Голубюка Олексан-

27 травня у школі відбулося тради-
ційне свято останнього дзвінка.  

       Вранці до школи поспішали учні 
та батьки, а також приємно схвильо-
вані одинадцятикласники,  для яких 
востаннє продзвенить дзвінок у сті-
нах  нашої школи. 

    Під час проведення свята лунали 
слова вдячності педагогам, праців-
никам школи, які протягом року при-
кладали чимало зусиль для навчан-
ня учнів.  

    На лінійці директор школи нагоро-
див грамотами учнів, які досягли 

дра, Чонку Романа (“Кращі спортсмени 
року”). З вітальними словами до присут-
ніх звернулися: завідувач методичним 
кабінетом відділу освіти Турійської ра-
йонної державної адміністрації Євтушок 
Алла Сергіївна, директор школи Гонча-
рук О.О., священник Свято-
Преображенського храму протоієрей 
Миколай. На згадку про закінчення шко-
ли батьки подарували випускникам ви-
шивані рушники.   
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вна. Директор школи вручив учням 4 
класу дипломи випускника початкової 
школи. Це, можна сказати, перший до-
кумент про освіту, про закінчення поча-
ткової школи. Звучали пісні та вірші у 
виконанні четвертокласників.  А далі 
був солодкий стіл та веселі танці. 

Прощавай, перша вчи-
телько ! 

Здрастуй п’ятий клас ! 

     26 травня в актовому залі 
школи відбулося традиційне 
свято прощання з першою 
вчителькою. Учні 4 класу зга-

дували роки навчання в молодших класах, 
цікаві історії  (а їх було багато !) та дякува-
ли вчителям. Протягом чотирьох років їх 
навчала П’явка Наталія Сільвестрівна, а 
також Січковська Галина Андріївна, Бади-
ра Алла Миколаївна, Гончарук Олександр 
Олександрович, Булава Валентина Петрі-
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