
 Протягом лютого у школі прохо-

див Місячник естетичного виховання під 

девізом «Що внутрішня, що зовнішня 

краса—тобі одній дарована, людино!» 

Протягом м'ясця відбулися заходи: Тиж-

день хорошого настрою, Тиждень, присвячений Дню 

святого Валентина, День вшанування учасників бойо-

вих дій на території інших держав, засідання Ради про-

філактики, Тиждень з відзначення Дня рідної мови, 

День захисника Вітчизни. Класні керівники та класово-

ди провели години спілкування з учнями на теми 

“Несімо істину й любов”, “Сини української землі”; від-

булися екскурсії до музею історії села Купичів, провели 

засідання літературного кафе. Учнівсь-

ке самоврядування проводило операції 

“Димок”, “Спізнення”, “Урок”. На підсу-

мковій лінійці було підведено підсумки 

цих операцій.  

 

Важко переоцінити значен-

ня рідної мови для кожної 

людини. Тиждень мови, 

який проходив у школі з 

20.02. по 24.02., був прис-

вячений українській мові 

та 141-ій річниці від дня 

народження славетної доч-

ки українського народу 

Лесі Українки. У школі від-

булося ряд заходів, а са-

ме: проведений конкурс 

читців поезії Лесі Україн-

ки, гра-конкурс “Кращий 

знавець української мови 

серед учнів 5 класу”, ви-

ставка літератури у шкіль-

ній бібліотеці. Активну 

участь у проведенні захо-

дів брали працівники сіль-

ського будинку культури 

та сільської бібліотеки 

Федейко Мирослава Ми-

колаївна, Прокопчук На-

талія Йосипівна. 
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15 лютого відзнача-

ється День вшану-

вання учасників бо-

йових дій на терито-

рії інших держав. 

Саме 15 лютого да-

лекого 1989 року радян-

ські війська були виведе-

ні із Афганістану. Тисячі 

молодих українських хло-

пців віддали своє життя 

на цій жахливій війні. 

Серед них і випускник 

нашої школи Анатолій 

Лук’янов. Посмертно на-

городжений 

орденом Чер-

воної Зірки. Є 

серед випуск-

ників школи 

воїни-афганці, 

які повернулися: Чертюк 

Володимир, Прищепа 

Володимир, Сільвестров 

Володимир, Купчинсь-

кий Віталій, Гольц Сер-

гій, Луцюк Руслан.  

Протягом тижня з 08.02. 

по 15.02.2011 року екс-

курсоводи музею іс-

торії села Купичів 

провели 9 екскурсій 

для учнів школи по 

розділу  “Обпалені 

афганською війною”. 

Тут розповідається 

про історію цієї вій-

ни, про воїнів-

афганців, які навча-

лися у нашій школі. У 

вітрині зберігаються 

зошити та шкільний 

щоденник Анатолія 

Лук’янова. 

Лютий, 2012 р. 
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Шкільний   дзвінок    

Веселі старти 

23 лютого пройшли 

“Веселі старти” для 

учнів 1-4 класів. У зма-

ганнях брали участь 

найкращі спортсмени 

класів. У напруженій 

боротьбі перемогли: 

між 1 і 2 класами —2 

клас, між 3 і 4 класа-

ми— 4 клас. Вітаємо 

переможців ! 
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14 лютого усі  

закохані черго-

вий раз відсвят-

кували День свя-

того Валентина. Учні нашої 

школи також старанно готува-

лися до цього свята.  У школі 

працювала пошта Святого 

Валентина. Кожен бажаючий 

міг таємно, а можливо і ні, 

надіслати “валентинку” своїй 

симпатії. Як були вражені лис-

тоноші “валентинок”, коли 

відкрили скриньку! 

Вона була повна-повнісінька !      

Ми надіємося, що 

кожен перед цим 

святом отримав 

приємний сюрп-

риз і хороший на-

стрій супроводжу-

вав його протягом 

усього свята. Най-

більше 

“валентинок ” отри-

мали учні   6 класу (163 валенти-

нки). 

       Для учнів 4-7 класів у актово-

му залі школи відбулося свято. 

Участь брали хлопчик і дівчинка 

із кожного класу. Діти представ-

ляли свою пару. Пе-

дагог-організатор 

Чобода О.В. проводи-

ла конкурси та розва-

ги. Перемогу 

здобули учні 6 

класу: Сьомак 

Ірина та Черній 

Олег. 

 

 

 

 

 

 

  Саме у лютому 2007 року 

вийшов перший номер нашої газе-

ти, який мав назву “Шкільна газе-

та”. У школі був оголошений кон-

курс на найкращу назву шкільної 

газети. Усі учні школи брали актив-

ну участь. Організатори конкурсу 

вирішили, що назва “Шкільний 

дзвінок”, яку запропонувала учениця школи Євдоки-

мова Яна, найбільше відповідає змісту.                                    

      За цей час газета невпізнанно змінилася. У ній 

висвітлюються всі події життя школи, друкуються 

вірші учнів, поради психолога, фотографії різноманіт-

них заходів. 

      Для того, щоб щомісяця ви мали можливість чита-

ти нашу газету, багато зусиль докладають члени ред-

колегії, а також Чобода Оксана Василівна (педагог-

організатор), Боровик Олена Анатоліївна (вчитель 

інформатики), Бадира Алла Миколаївна (заступник по 

ВР), Гончарук Олександр Олександрович (директор 

школи). Ми і надалі будемо старатися робити нашу 

газету змістовною та цікавою! 
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      У день окружного огляду художньої самодіяльності у 

школі відбувся звіт гуртків “Чого ми навчилися”. Гурткі-

вці, які відвідують шкільні гуртки “Чарівна лоза”, 

“Рукоділля”, “Паперопластика”, “Вишиваночка”, студію 

“Житечко” представили свої доробки. Вчителі, учні та 

гості школи були приємно вражені роботами дітей. Осо-

блива увага присутніх була зосереджена на  роботах 

гуртківців нового шкільного гуртка 

“Паперопластика” (керівник Семенюк Ірина Сергіїв-

на). 

15 березня на базі школи відбувся окруж-

ний звіт художньої самодіяльності. 

     Участь у звіті взяли: загальноосвітні 

школи І-ІІІ ступенів с.Купичів, с.Маковичі, 

с. Новий Двір, загальноосвітні школи І-ІІ 

ступенів с.Осьмиговичі, с.Свинарин. 

     Оцінювало виступи компетентне журі у складі: заві-

дувача методичним кабінетом відділу освіти Турійської 

райдержадміністрації Євтушок Алли Сергіївни,  головно-

го спеціаліста відділу освіти Турійської райдержадмініс-

трації Дячук Людмили Миколаївни, методиста відділу 

освіти Лучук Наталії Василівни, директора Будинку дитя-

чої творчості Литвинюк Зої Іванівни, керівника гуртка 

Будинку дитячої творчості Скулинця Віктора Петровича. 

      Учні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Купичів 

представили:  хор, який виконав “Пісню про Україну”,  

Анну Капітулу (9 клас) з піснею “Вода”, 

Шевчук Неонілу (2 клас) з піснею 

“Чарлик”, Боровик Вікторія (3 клас) - 

пісня “Квіти”. 

  Гарними піснями дивували присутніх 

учні сіл Маковичі, Новий Двір, Осьмиговичі, Свинарин. 

     Найкращі номери зонального звіту художньої само-

діяльності  будуть представлені на районній сцені 16 

березня під час огляду художньої самодіяльності загаль-

ноосвітніх шкіл району. 


