
      Цікаву пізнавальну подорож здійснили учні 5-8 класів. Під керівництвом 

вчителів Лещенко Л. М., Власюк Н. І. та Поліщука Б. Л., вони відвідали Воло-

димир – Волинський, Зимне та прикордонну заставу  

ім. Пархоменка. 

    Нікого не залишили байдужим величні пам’ятки 

архітектури древнього Володимира. Із уст екскурсо-

вода діти дізналися багато цікавого з історії цього 

міста. 

  З криниці духовності зачерпнули всі учасники по-

дорожі у Зимненському монастирі. Затамувавши 

подих, слухали діти розповідь матушки Павли і тво-

рили під її керівництвом 

спільну молитву. Приклали-

ся до чудотворної ікони 

«Зимненської Божої Мате-

рі», напилися води із цілющого джерела, помилува-

лися неповторними краєвидами. 

 На заставі Пархоменка дітей зустріли прикор-

донники, розповіли про свої будні, познайоми-

ли із розпорядком дня, дозволили подивитися 

у бінокль на сусідню Польщу. Діти відвідали 

музей, побачили службових собак, сфотографу-

валися  напам’ять. 

         Додому поверталися сповнені вражень та 

позитивних емоцій. 

     Не менш цікаву подорож здійснили учні 

9-го класу до старовинного міста Львова. 

Які разом із вчителями Боровик О. А. та 

Кость Н. П. здійснили 

оглядову пішоходну 

екскурсію древніми 

вулицями міста. 

   Бачили оперний 

театр, відвідали парк 

Шевченка, побували у музеях зброї та 

«Старовинна аптека», 

піднімалися на Висо-

кий замок, посмакува-

ли львівським шокола-

дом на «Фабриці шоко-

ладу». 
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«Жодна людина нещаслива, 

поки вона не вважає себе 

щасливою.» 

                                                                        

Марк Аврелій. 

 

«Кожного разу, коли тобі  чого 

– небудь дуже хочеться, спи-

нись і поміркуй: чи добре те, 

чого тобі хочеться.» 

                                                                       

Лев Толстой 

 

«Сердяться слабкі душі, сильні 

-  ненавидять або прощають.» 

                                                                      

Гр. Тютюнник. 

 

 

 



Спорт – запорука здорового способу життя, 

якого дотримуються мільйони людей. Серед 

таких є і учні нашої школи. А саме – восьмик-

ласники. Адже вони ведуть не тільки здоровий 

спосіб життя, а й вміють гідно виборювати 

перемоги у спорті. 

     Щорічно у нашій школі проходять Малі Олімпійські ігри. Не омину-

ла  нас ця подія і цього року. 9 жовтня на спортивний майданчик 

нашої школи приїхали позмагатися команди таких шкіл: Тагачин, 

Маковичі, Новий Двір, Свинарин, Озеряни, Бобли. А яке ж свято без 

гостей? Тож цього року на спортивні змагання завітав Андрій Розто-

ка – параолімпійський чемпіон з футболу 2004 року, чемпіон світу 

1998, 2002 року, чемпіон Європи 1999. 2003 року. Йому було дору-

чено почесну місію – запалити 

вогонь Малих Олімпійських ігор. 

      Наші спортсмени мужньо ішли 

до перемоги, і здобули безліч ме-

далей. І врешті – решт перемога 

була за нами! 

«… Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і 

до учня, він – досконалий вчитель.» 

   5 жовтня наша шкільна родина відзначала День пра-

цівників освіти. На честь вчителів відбулося свято, яке 

мало назву  «Хай доля учительська красною буде! ». В 

якому приймали участь учні 1- 11- тих класів. Усі обо-

в’язки педагогів узяв 

на себе учнівський па-

рламент, який на чолі із 

президентом Шевчук 

Іриною проводив уро-

ки, виховні години, ро-

бочу лінійку. 

 

 

 

 

16 жовтня у школі 

відбувся урочистий збір ко-

ша «Веселка» з нагоди посвяти у 

козаки учнів 2 класу. 

      Від цього дня другокласники разом із 

своїм кла-

соводом 

П’явкою Н. 

С. стали 

козаками, створивши гурт «Дивосвіт». Коза-

цький писар Нарушинський Тарас вручив 

гуртовій «Дивосвіту» Красак Анастасії Козаць-

ку грамоту. А усі «новоспечені» козаки та 

козачки скуштували традиційної козацької 

каші. 

Стр. 2 

   Весела перерва 
- Тату, сьогодні в нас у школі 

скорочені батьківські збори. 

- Як це скорочені? 

- Ти, я і директор. 

              *** 

- Ну, синку, покажи щоденника, 

що ти сьогодні приніс зі школи? 

- Та чого там показувати. Всього 

одна двієчка. 

- Всього одна!!! 

- Не хвилюйся, тату. Я завтра ще 

принесу. 

 

 

 

                                          

 

 

16 жовтня на території нашої школи відбулися регіо-

нальні змагання з футболу. У них брали участь ко-

манди таких шкіл як Тагачин, Маковичі, Свинарин, 

Озеряни, Бобли, Осьмиговичі, смт. Турійськ, Купичів. 

Вони майстерно показували свої таланти гри у фут-

бол, забиваючи чудові голи. Та з підтримкою вболі-

вальників команда Купичівської школи здобула пе-

ремогу.  

Тож може-

мо з горді-

стю сказа-

ти, що в 

нашій шко-

лі найкра-

щі футболі-

сти! 

   

19 жовтня в приміщенні школи відбувся вечір 

відпочинку, присвячений Дню українського 

козацтва. Програма вечора була насичена 

цікавими 

конкурсами 

та розвага-

ми. Тради-

ційно після 

свята була 

проведена 

дискотека. 

 


