
неться у лютому-березні 2012 року. Всього буде 

освоєно 170 тисяч гривень. Частину коштів, згід-

но умов фонду, знову має здати громада, а це 8 

400 гривень.  

 Міжнародні фонди вимагають спів фінан-

сування від громади для того, щоб громада ціну-

вала матеріали у які було вкладені її гроші.  

 Приємно, що більшість членів нашої гро-

мади з розумінням ставиться до проблем школи і 

завжди активно надає посильну фінансову допо-

могу. Хоча зустрічаються окремі сім’ї, які ще не 

здали кошти на проект УФСІ, який реалізовувався 

у 2006 році, а також на проект у 2010 році. 

 При теперішній скрутній економічній ситу-

ації і низькому фінансуванні навчальних закладів, 

участь громади у різноманітних соціальних проек-

тах є єдиним виходом для покращення матеріаль-

ної бази школи. Виграти проект - це складна про-

цедура, і велике щастя, коли фонд обирає саме 

нашу мікропроектну пропозицію.  

 Хіба погано, коли наші діти мають можли-

вість відвідувати внутрішні теплі туалети чи сидять 

у затишних класах? Дуже добре! Але громада не 

повинна стояти осторонь і надіятися на когось, 

створювати умови для своїх дітей чужими рука-

ми. Це наша школа, це наші діти і тільки спільни-

ми зусиллями вчителів, батьків, громади села ми 

зможемо перетворити нашу школу у сучасний 

навчальний заклад.  

 Громадська організація “Агенція місцево-

го розвитку “Злагода”” була створена на загаль-

них зборах громади села Купичів у 2006 році з 

метою участі у проектах, як оголошують вітчизня-

ні та міжнародні фонди.  

 Першим проектом, який виграла громад-

ська організація став проект “Покращення освіт-

ніх послуг та безбар’єрний доступ до освіти у за-

гальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Купичів”.  В 

рамках проекту було зроблено ремонт шкільної 

котельні, встановлено три газові котли “АТОН-

100”, нову насосну групу, хімводоочистку, замі-

нено теплотрасу, відновлено роботу каналізацій-

ної системи, встановлено 19 унітазів, 16 руко-

мийників. Всього освоєно 320 тисяч гривень. 

Приємно, що громада з розумінням поставилася 

до проблем школи і зібрала 19 100 гривень. 

 Другий проект громадська організація 

реалізовувала у 2010 році з міжнародним фон-

дом “Місцевий розвиток орієнтований на грома-

ду”. В рамках проекту було замінено 45 вікон на 

метало пластикові. Всього було освоєно 120 ти-

сяч гривень. Заміна вікон у класних кімнатах 

дала можливість забезпечити відповідний темпе-

ратурний режим. 

 Третій проект громадська організація 

виграла у 2011 році знову із міжнародним фон-

дом “Місцевий розвиток орієнтований на грома-

ду”. В рамках проекту буде замінено 24 вікна на 

метало пластикові. Реалізація проекту розпоч-

 

 

Протягом семи 

років наша шко-

ла тісно співпра-

цює із загально-

освітньою шко-

лою І-ІІІ ступенів-

інтернатом для дітей-

сиріт смт.Люблинець.  

 9 січня, на зимових 

канікулах, гурт коляд-

ників нашої школи 

завітав у Люб-

ленець. Учні 

гарними він-

шуваннями та 

колядками ві-

тали увесь колектив 

Люблинецької школи. 

Директор школи-

інтернату Бортнюк 

Михайло Самійлович 

подякував усім за гар-

ні привітання і вручив 

дітям ласощі, розви-

ваючі ігри та духовну 

літературу. А також 

подарував настільні 

ігри для групи продо-

вженого дня та енци-

клопедії для бібліоте-

ки на-

шої 

школи. 
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У цьому номері: 

Громадська ор-

ганізація в  «ЗЛАГОДА » 

в дії 

1 

Колядники у Любленці 1 

Зимові прикмети 2 

Місячник «Я—

особистість» 
2 

Бліц –опитування 2 

Весела перерва 2 



-Горобці поховали-

ся—на мороз або 

завірюху. 

*   *   * 

- Дим піднімається 

вгору—на сильний 

мороз. 

*  *  * 

- Ялинкові гілочки згинають-

ся—на хуртовину, розпрям-

ляються—на 

гожу днину. 

*  *  * 

- Гусак стоїть 

на одній лапці та ще 

й ховає голову під 

крило—на мороз. 

*  *  * 

- Якщо січень холод-

ний, липень буде 

спекотний—то грибів не че-

кай. 

*  *  * 

- Якщо січень сухий, моро-

зяний, то буде сухе спокійне 

літо. 

*  *  * 

 

 

Протягом січня у школі проходив Місяч-

ник особистісного розвитку «Я—

особистість». В рамках Місячника у 

школі відбулися такі заходи: години 

спілкування “Світ професій і твій ви-

бір”, “Культура спілкування”, “Твоє жит-

тя—твій вибір”, “Спілкування без конф-

ліктів”, “Пізнай себе”; відбувся відкри-

тий виховний захід “Не кажи не вмію, а 

кажи навчуся”. У кори-

дорі діяла виставка 

“Я—особистість”, де 

учні 4-11 класів пред-

ставляли резюме своїх 

переможців олімпіад 

та конкурсів. Найакти-

внішу участь взяли 

учні 5 та 6 класів. 

- Діти, сьогодні на уроці ви маєте 

написати твір зі словами «кіт» і 

“дивитися”. 

Петрик написав твір найшвидше 

“Я наступив котові на хвіст, а він 

як закричить : “Підноги треба ди-

витися !”” 

*  *  * 

- Я вже не знаю, - каже пер-

шокласниця Іринка, - чи можна 

вірити нашому вчителеві. Вчора 

Учителька пояснює дітям новий 

матеріал. Написала на дошці 

«2:2» і запитує:  

- Діти, а хто знає, що це озна-

чає ? 

- Можна я ! Можна я ! - просить 

Ромчик.  

- Нічия !    

*  *  *                                              

Учитель: 

він казав, що 6+4=10, а сьогод-

ні—що 7+3=10. 

 *  *  * 

Славко вклеює у щоденник фото 

свого тата. 

- Навіщо ти це робиш ?- питає ма-

ма. 

- Вчителька хоче побачити того, хто 

робить мої домашні завдання. 

*  *  * 

 

 

думки: “Так, підтримую. Наприклад, потрібно терміново 

зателефонувати до мами ”, “Так, підтримую. Особливо 

він потрібен учням, які доїжджають. Можливо, щось 

трапиться”. У відсотках відповіді учнів виглядають так: 

 78 % - ні, не підтримую; 

 22 % - так, підтримую. 

Проте, кількість мобільних телефонів у 

школі невпинно зростає. Радимо вам прислухатися до 

порад учнів школи і зробити правильні висновки на 

користь своєму здоров’ю. 

 

 Учасники шкільного пресс-

центру провели опитування учнів шко-

ли на наболіле питання «Чи підтримує-

те ви те, що учні носять до школи мобі-

льні телефони? Чому ?»  Юні журналіс-

ти опитали 80 учнів середніх класів 

школи. Відповіді респондентів були 

різні:  

“Не підтримую. Учні граються телефоном на уроці”, “Не 

підтримую, він шкідливий для здоров’я ”, “Не підтримую, 

телефон не предмет шкільного призначення”, “Не підтри-

мую, він відволікає від навчання”. А були і протилежні 
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