
ровик О.А. наводили 
лад біля пагорбу Слави 
(підмітали, виносили 
сміття, 
фарбу-
вали 
огоро-

жу).  

 

    Протягом місяця 
проходила активна 
підготовка школи до 
участі у святкування 
67-річниці Великої Пе-
ремоги. Учні готували 
номери святкового 
концерту,  готували 
матеріали для прикра-
шання святкової коло-

ни на 9 Травня.  

Згідно пла-
нів роботи 
відділу 
освіти та 
школи на 
2011-

2012 навчальний рік про-
тягом квітня були проведе-
ні такі Місячники: місяч-
ник екологічного вихован-
ня “Пробач мені, моя зем-
ле”, місячник безпеки жит-
тєдіяльності, місячник 
“Спорт для всіх—спільна 
турбота”, місячник охоро-
ни навколишнього середо-
вища, місячник правової 

освіти школярів.  

    В рамках проведення 
цих Місячників у школі 
відбулося ряд заходів. Зок-

рема Тиждень благоуст-
рою території 
(прибирання шкільного 
подвір’я, побілка дерев, 
штахетника, бордюр). Учні 
школи перекопали шкільні 
квітники та підготували їх 
до висаджування розсади 

квітів.  

Проведено  благоустрій 
спортивного майданчика. 
Відбулася виставка-
конкурс малюнків та пла-
катів на тему “Бачу небез-

пеку і знаю як її уникнути”. 

 Проведені години спілку-
вання по тематиці безпе-

ки життєдіяльності.  

     Учні 8 класу на чолі із 
класним керівником Бо-

 

 

27 квітня група  учнів 
школи здійснила дружню 
поїздку у загальноосвіт-
ню школу І-ІІІ ступенів 
№10 м. Ковеля. В про-
грамі відвідування шко-
ли було проведено виста-
вку робіт гуртків, які пра-
цюють на базі 
нашої школи. 
Свої роботи 
представляли 
учасники сту-
дії “Житечко”, 
гуртка 

“Чарівна лоза”, гуртка 
“Рукоділля”, гуртка 
“Вишиваночка”, гуртка 
“Паперова пластика”. Вчи-
телі та учні школи №10 
були приємно здивовані 

побаченим. 

Після виста-
вки в акто-
вому залі 
школи відбу-
вся концерт 
художньої 
самодіяль-

ності. У виконанні шкі-
льного хору та вокаліс-
тів (Шевчук Неоніли, 
Капітули Анни, Дранчак 
Оксани) звучали чарів-
ні пісні. Директор шко-
ли школи Гончарук О.О. 
познайомив присутніх 
із відео презентацією 
школи.  Після концерту 
директор школи №10 
Шворак Світлана Івані-
вна подякувала нашим 
учням та вручила пода-

рунки.  

Інформаційний вісник загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
с.Купичів 
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Шкільний дзвінок 

Увага! 
 Лампадкова хода 

відбудеться          

8 травня                

о 20 годині; 

 Урочистий мі-

тинг, присвяче-

ний 67-ій річниці 

Перемоги відбу-

деться 9 травня 

о 10 годині. 

У цьому номері : 

Місячники квітня 1 

Поїздка у ЗОШ 

№10 

1 

Журавлі летіли на 

Чорнбиль 

2 

Козацький гарт 2 

Державна підсум-

кова атестація 

2 

Майбутнє лісу у 

твоїх ріках 

2 



ВИПУСК № 47 Стр. 2 

26 квітня 
у школі 
відбулася 
лінійка 
пам’яті 

присвячена 26 річни-
ці Чорнобильської 
трагедії. У проведенні 
заходу взяли 
участь учні 7 
класу.  

    

Вони розповіли про 
страшні події далеко-
го 1986 року, коли 
мирний атом вийшов 
з-під контролю люди-
ни і розділив долю ба-
гатьох українців на 
два етапи: до аварії і 
після.  Тисячі людей 
були відселені із своїх 

домівок, а 
на карті 
України 
з’явилася 
зона відчудження. 
Протягом усього 
заходу на столі горі-
ла свіча пам’яті. Ми 
повинні пам’ятати 
ці події, щоб більше 
ніколи вони не по-
вторилися. 

А молодші школярі прове-

ли конкурс  малюнків на 

тему “Людина і ліс”.  Ми 

переконані, що екологіч-

не виховання підростаю-

чого покоління—це дуже 

важлива справа. 

Учні школи приймали ак-

тивну участь у проведенні 

акції «Майбутнє лісу у тво-

їх руках».  Старшокласни-

ки (11, 10 , 9 класи) виса-

джували саджанці у Ко-

вельському держлісгоспі. 

 

 

- біологія (письмово)— 

22 травня; 

- географія (письмово) - 

25 травня; 

- правознавство (усно) - 29 

травня. 

11 клас: 

- українська мова (переказ) - 

04 травня; 

- історія України, математика 

– 07 травня; 

- українська література, істо-
рія України, біологія - 10 трав-

ня; 

Відповідно до наказу відділу 

освіти Турійсь-
кої районної 
державної 
адміністрації 
від 22.02.2012 
року № 39-ОД 
“Про порядок 

закінчення навчального 
року та проведення держа-
вної підсумкової атестації у 
загальноосвітніх школах 
району в 2011-2011 на-
вчальному році" заверши-
ти навчальні заняття у 1-8 
та 10  класах 25 травня, 9 
класі —11 травня., 11 класі 

—3 травня 2012 року.  

Провести 25 травня для 
учнів 1-8 та 10 класів свя-

то “Останній дзвінок”. 

 

 

Згідно Листа Міністерства 
освіти і науки України від 
27.01.2012 року № 1\9-61 
“Про порядок закінчення на-
вчального року та проведен-
ня державної підсумкової 
атестації у загальноосвітніх 
навчальних закладах в 2011-
2012 навчальному році” ви-
пускники 9 та 11 класів бу-
дуть проходити державну під-
сумкову атестацію з таких 

предметів.  

9 клас: 

- українська мова (диктант)- 

14 травня; 

- математи-
ка 
(письмово) 
—17 трав-

ня; 

Читайте у наступному 

номері: 

1.Лампадкова хода 

присвячена 67-ій 

річниці Перемоги. 

 

2.Урочистий мітинг 

до Дня  Перемоги. 

 

3.Останній дзвінок 

2011-2012 н.р. 

 

 

 

 

 

У цьому році учні на-

шої школи завоюва-

ли І місце у районно-

му етапі Всеукраїн-

ського фізкультурно-

оздоровчого патріо-

тичного конкурсу 

“Нащадки козацької 

слави” і у травні бу-

дуть захищати честь 

району на 

обласно-

му етапі 

фестива-

лю. 


