
        Коли опадає жовтий лист, але ще тепле 
сонечко усміхається осінньому царству, до 
вчителів приходить їхнє професійне свято, 
День учителя. Учні нашої школи посилено 
готувалися до нього. Вони прикрашали гірля-
ндами з листя коридори, писали привітання. 
Учні ж 8 та 10 класів випустили ще й святкові 
стінгазети. 

    І ось урочис-
тий день настав. 
Зранку відбула-
ся  святкова 
лінійка, на якій 
були теплі сло-
ва, море квітів, 
символічні орде-
ни та щирі поба-
жання. Та най-

приємнішим моментом для учителів було те, 
що їх цього дня звільнили від уроків наказом 

по школі учні 11 класу. Всі обов’язки та 
відповідальність за школу  одинадцяти-
класники взяли на себе , а очолив новий 
«вчительський» колектив Качинський Ми-
хайло. 

     Після лінійки відбувся святковий кон-
церт. На ньому були присутні і вчителі-
пенсіонери, Юлія Тимофіївна Купчинська 
та Мілентина  Олексіївна Ярмо люк (інші, 
на жаль, чомусь не прийшли). Вітальні 
слова, які лунали з вуст дітей, були щири-
ми і теплими. Учні оспівували вчительську 

долю, 
мрію, на-
дію, красу. 
Виступи 
школярів 
були пере-
плетені 
зворушли-
вими та 
веселими 
піснями, 

запальними танцями. Глядачі не шкоду-
вали аплодисментів, директор школи ви-
ступив зі словом вдячності. 

   Тепло цього свята зігріватиме педагогів 
протягом усього року. 
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Потертий весь резинкою,                

Абсолютно весь, 

В кабінеті завуча новий розклад є. 

Вчителі, як бджоли, навколо гудуть. 

Директору і завучу немає як дихнуть. 

Треба скласти розклад, щоб вікон не було, 

І тарифікацію затвердити в райво; 

Провести накази по школі всі умить. 

В бідного директора голова болить.  

    Буває, що в житті не все збувається, 

Іони та нейтрони не стрічаються, 

Реакції в глухий заходять кут, 

Петрівна Надя завжди тут як тут. 

А може з ким алгебра посварилась, 

На інфузорію перетворилась, 

Змішалося усе в пекельний ад-- 

І тут Петрівна дасть усьому лад. 

День вчит еля 

У ривки  з і  с вят ко вог о  поп у рі   

«Наші вчителі»  

Шкільний дзвінок 

День вчителя 1 

Уривки зі свят попурі 
«Наші вчителі» 
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Як ми ярмаркували 2 

І Були ми козаками 2 

  

  
  

В цьому випуску: 

Памятка для батьків 

Меморандум дитини 

 Не акцентуй увагу 
на моїх «поганих 
звичках». Це тільки 
заохочує мене дотри-
муватись їх. 

 Не критикуй мене 
перед людьми. Я 
скоріше послухаю, 
якщо ти поговориш зі 
мною тихо, без 
свідків. 

 Не намагайся обго-
ворити мою по-
ведінку під час кон-
флікту. В цей час я 
чомусь не дуже добре 
чую, а слухаю ще 
гірше. 

 Не змушуй мене 
почуватися так, ніби 
мої помилки це 
гріхи. Я повинен вчи-
тися робити помилки 
без почуття, що я сам 
поганий. 

 Не чіпляйся до 
мене, бо я буду захи-
щатися і «оглохну». 



     У нашій школі вже  в друге 

проводився осінній ярмарок . 
Учні чекали його з нетерпіння , а 
тому й готувалися старанно . 
Спочатку підняли всім настрій 
маленькі артисти із 2-го класу, 
запросивши на свято «Вже в гос-
ті осінь завітала ». У їхньому ви-
конані ми почули цікаві вірші , 
жарти, веселі пісні .  

        Подякою для малечі були 
гучні оплески та розчулені  очі 
батьків та вчителів. 

        А після свята завирував 
ярмарок. Вражали своїм  естети-
чним виглядом  та асортимен-
том столи  з продукцією , що ви-
ставив кожен клас . Кожен , хто  
завітав на ярмарок придбати 
собі щось до смаку, та й ціни не 
кусалися . А як хтось не мав гро-

що лишилось пішло 
на потреби класів. Приємно , що 
учні проявили себе, як справжні 
дбайливі господарі школи. 

       Особлива вдячність мамам, 
які не пошкодували часу, сил , 
домашніх продуктів для того, щоб 
допомогти створити  справжні 

шедеври кулінарного мистецтва. 

      «Ми можемо з впевністю  ска-

зати,  що ярмарок вийшов на сла-
ву».  

Мови дзвін в учительській лунає,         

Це Петрович Жора розмовляє. 

Твори учнів він перевіряє. 

Мови української навчає. 

Миколаївни Лариса й Таня 

Заставляють вчити нас до рання. 

Твори Самчука й Остапа Вишні, 

Вірші знаменитого Малишка. 

 

Автор : Алла Миколаївна Бадира ( вчитель музики) 

Є наука в нас цікава раз, два, три. 

Вісь наліво, вісь направо раз, два, три.       

Ікс та ігреки до складу 

Позбирає все до ладу раз, два, раз, два, 

                                                      раз, два, три. 

Похідні та інтеграли раз, два, три. 

Всі рівняння розв’язали раз, два, три. 

З Піфагором завжди в згоді 

Юля, Віра та Володя раз, два, раз, два, 

                                                      раз, два, три 
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шей , міг отримати дрібний товар 
відгадавши загадку, що йому 
запропонували доброзичливі 
продавці у вишиванках, барвис-
тих хустках й обов’язково з пос-
мішкою на обличчі .  

         Це був справжній ярмарок . 
Тут торгували і торгувалися , 
жартували, співали, рекламува-
ли свій товар, закликали покуп-
ців, ласували тим, що припало 
до душі ; розглядали те , що ми-
лувало око , дивувались і диву-
вали. Фойє школи перетвори-
лось на справжній вулик.  

        Та це була просто забава. 
Діти заробили гроші, і немалі , й  
розпорядилися ними з розумом. 
Частину грошей виділили на 
придбання нових книг у бібліоте-
ку школи, підтримувати акцію 
«Подаруй книгу бібліотеці», час-
тина піде на придбання радіо 
мікрофону, аби шкільні свята 
робили на високому рівні, а все, 

    У підсумку, за результатами усіх 
видів змагань,як і слід було очікува-
ти, наші козаки стали переможцями. 
Отже, ми виявились кращими, а 
тому поїхали на районний етап кон-
курсу «Нащадки козацької слави». 

     В районі змагатися нашій команді 
було набагато важче. Нам протистоя-
ли сильні суперники з Бобол, Кульчи-
на, Турійська. Але й тут наші славні 
козаки показали високий результат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Тому команда Купичівської школи у 
травні  буде захищати честь району 
на обласних змаганнях.    

                  Так тримати, козаки!Так тримати, козаки!Так тримати, козаки!   

 

 

   Напри-
кінці ве-
ресня на 
базі на-
шої шко-
ли відбу-

лися окружні спортивні змагання 
«Козацький гарт» . Позмагатися з 
командою Купичева приїхали пред-
ставники з Нового Двора, Свинарина, 
Осьмигович, Озерян, Макович. Учас-
ники змагань показували не тільки 
спортивні здібності, а й знання з істо-
рії та презентували команди. Найціка-
вішим було перетягування каната. 

Ш К І Л Ь Н И Й  Д З В І Н О К  

Уривки святкового   папурі  «Наші вчителі » ( п р о д о в ж е н н я )   

Як  були ми козаками  

Як ми ярмаркували  


