
1 – го вересня у нашій школі відбу-
лася урочиста лінійка присвячена 

Дню Знань.  
Особлива увага на цьому святі була 
приділена випускникам, які востан-
нє зустрічали 1 Верес-
ня у стінах рідної 
школи та першоклас-
никам, яких до нас 
прийшло навчатися аж  
сімнадцять.  
А у Країну Знань по-
вела першачків їхня 
перша вчителька П’я-
вка Н. С. Усіх присут-
ніх привітав зі святом  
директор школи Гон-

чарук О. О. 
      На шкільне свято завітали гості: начальник головного управління з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Волинської 
обласної державної адміністрації Мельник А. А., заступник голови 
Турійської державної адміністрації Семенчук Н. С., сільський голова 

Кость С. М. Вони також радо вітали вчителів 
та  учнів із початком нового навчального року. 
   Тож і ми бажаємо усій нашій шкільній роди-
ні міцного здоров’я, високих знань та витрим-
ки  протягом усього року.  

 

       
                   22 вересня відзначався день Партизанської слави.  
      У школі класними керівниками та вчителями історії були проведені виховні 
години на тему : «Були важкі – важкі роки… Серця ятрились від утрат…». Біб-
ліотекар школи Гришко Н. Р. організувала виставку літератури, з якої можна 

було дізнатися про створення та діяльність партизанського 
руху. Також учні мали змогу переглянути фотоколаж мину-
лорічної екскурсії учнів 1-8 класів до музею Партизанської 
слави у Лопатні Ківецівського району. 
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   16 вересня вчетверте у Купичівській школі проходило свято Малих Олімпійських ігор. На яке приї-
хали позмагатися школи І-ІI ст. сіл Озерни, Тагачин, Свинарин, Осьмиговичі та школи І- ІІІ ст. сіл Но-
вий Двір, Маковичі, Туропин, Бобли, Купичів, смт. Турійськ, НВК «Школа - Гімназія» смт. Турійськ. 
   Почесними гостями на святі були  Головницький Олександр Георгійович, майстер спорту міжнарод-
ного класу, чемпіон кубка світу, срібний призер чемпіонату Європи 2009 року, багаторазовий чемпіон 
України з легкої атлетики та начальник відділу молоді і спорту Турійської районної державної адміністрації Леон-

чук Оксана Володимирівна. 
      За підсумками змагань І місце посіла ко-
манда нашої школи, ІІ місце – ЗОШ І-ІІ сту-
пенів с. Свинарин, ІІІ місце – ЗОШ І – ІІ сту-
пенів с. Тагачин. Команди – переможці наго-
роджені грамотами та кубками. А усі учасни-
ки Малих Олімпійських ігор отримали соло-
дкі призи. Якими завдячуємо спонсору нашо-
го свята, керівнику структурного підрозділу 
фірми  ЮКОН  Вдов’яку  Володимиру Івано-
вичу. Висловлюємо окрему подяку організа-

торам Малих Олімпійських ігор  - вчителю фізичного виховання нашої школи Красаку Р. 
М. та директору Гончаруку О. О. 

  
Традиційно у перші дні вересня у школі прово-

диться Посвята у старшокласники учнів 8-го кла-
су. 

  Цього року теж відбувся такий вечір відпочинку під 
девізом « Ми уже не малюки…». Свято розпочалося 
конкурсною програмою, яку підготували і провели учні 
10 класу. Восьмикласники розділилися на дві команди 
«Старшокласників» і «Смайликів». Але у конкурсах 
переможців і переможених не було, тому що пере-
могла дружба.  
  А усі “посвячені” старшокласники отримали від 
десятикласників традиційні емблеми. 
 
  Після свята усі мали змогу побувати на запальній 
та веселій дискотеці. 

 

      
    У першу неділю жовтня ми відзначаємо День працівника освіти. 
Надзвичайно цікаво це свято пройшло у нашій школі. Усі учитель-
ські обов’язки взяв на себе учнівський парламент, який на чолі із 

президентом Євдокимовою Яною проводив уроки, виховні години, 
робочу лінійку. 
   А наші талановиті учні підготували для усіх працівників школи свя-

тковий концерт, на який були 
запрошені  і вчителі – пенсіо-
нери. Діти своїми піснями, 
віршами, гумористичними 
інсценівками зігрівали серця і 
душі усім присутнім. 
 
 

Стр. 2 

                                           
Вибори 

прем’єр – 
міністра. 

16 вересня  на 
засіданні 
учнівського 
парламенту був 
обраний прем’єр – 
міністр школи, 
яким стала учениця 
9 – го класу 
Капітула  Анна. 

      Вітаємо! 
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