
дітей та урочисто піднімали 

прапор табору.  

  12 червня відбулося урочисте 

закриття табірної зміни. Звуча-

ли пісні, вірші та було багато 

танців. Кращих табо-

рян нагороджували 

грамотами табору.  

 Прощавай, табо-

ре!  

До наступного року! 

 

 

 

З 

28.05. по 12 червня 2013 року на 

базі школи знову працював при-

шкільний  табір денного перебу-

вання “СОНЕЧКО”. У цьому році 

у ньому оздоровлювалося 120 

учнів школи. На урочистому від-

критті табірної зміни звучало 

багато пісень. Діти кожному заго-

ну придумали назву та девіз.  

Куди не прямувала б дітвора, 

вони постійно вигуку-

вали веселі речівки та 

девіз загону. Вихова-

телі табору старалися зробити 

відпочинок дітей цікавим та весе-

лим. Кожен день у таборі мав 

свою назву і всі заходи були по-

в’язані із нею. Це: “День розваг”, 

“День гумору”, “День 

казки”, “День захисту 

прав дітей”, “День 

козацтва”, “День мо-

ди”, “День природи”, “День спор-

ту”, “День іменинника”, “День 

здоров’я”, “День Містера табо-

ру”, “День книги”, “День табору”  

та багато інших. 

Табірний день щодня розпочина-

вся робочою лінійкою, на якій 

командири загонів 

здавали командиру 

табору  звіт про явку 

 

П о д о р о ж    у    К а р п а т и 

18-20 червня учні 9 класу 

здійснили захоплюючу по-

дорож у Карпати за марш-

рутом: Яремче-Буковель-

Говерла. Найбільше нам 

запам'яталося сходження 

на найвищу вершину украї-

нських Карпат – Говерлу. 

Важко було підніматися, 

але за допомогою провід-

ника ми легко здолали не-

легку дорогу. А скільки 

радощів було на вершині! 

Ми фотографувалися, теле-

фонували рідним, що під-

корили Говерлу. Ця подо-

рож запам'ятається нам 

на все життя. 

Інформаційний вісник загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів с.Купичів 
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Шкільний дзвінок 

Зверніть  

увагу!!! 

Наступний 

номер газети 

«Шкільний 

дзвінок»    
вийде у вересні 

2013 року. 

До зустрічі! 

У цьому номері: 

Пришкільний 

табір денного  

перебування 

«Сонечко» 

1 

Подорож  

у Карпати 

2 

Підготовка школи 

до нового нав-

чального року 

2 

Результати нав-

чального року 

2 



Протягом червня –

липня триває підготов-

ка приміщення школи 

до нового навчального 

року. Радує, що всі 

учні докладають багато зусиль:  ство-

рюють затишок у своїх класних кімна-

тах, вирощують чудові вазони, догля-

дають за квітами на шкільних квітни-

ках, щоб у вересні школа зустріла всіх 

гарною та ошатною. 

 Учні 5,6,7,10 класів крім цього 

доглядають за овочами на 

шкільному огороді. Вони 

вирощують моркву, столо-

вий буряк,  огірки, капус-

ту, квасолю, щоб забезпе-

чити шкільну їдальню 

цими продуктами на зи-

му. Адже вирощене влас-

ними руками набагато смачніше. Учні 8 

класу на чолі із класним керівником 

Кость Надією Петрівною протягом 

усього літа працюватимуть на квітни-

ках. Вони будуть створювати “парад 

квітів біля школи”. 

Косметичні ремонти у класах проводять 

прибиральниці приміщень школи, а 

також майстер поточно-

го ремонту Крисак Ми-

хайло, під керівництвом 

завгоспа школи Андро-

сюка Віктора.  

 Дякуємо 

дітям, батькам, 

вчителям, молодшому обслугову-

ючому персоналу, всім, хто допо-

магає перетворювати нашу шко-

лу в  сучасний навчальний заклад. 

ми телефонами. 

 

 Закінчився 2012-2013 навчальний рік. Уч-

ні школи відпочивають. Дехто поїхав до 

бабусі, дехто відпочиває в оздоровчому 

таборі, набираючись сил для набуття но-

вих знань. Дирекція школи проаналізува-

ла, а з якими ж результатами закінчили 

учні школи навчальний рік? Виявляється у нас є 16 від-

мінників (8,3% учнів школи), а в минулому році було 18 

учнів,  63 учні закінчили рік з достатнім рівнем знань 

(33%), в минулому році було 71, 100 учнів —з середнім 

рівнем (51,8%), що на 1 учень менше, ніж в минулому 

році,  а 13 учнів закінчили з початковим рівнем (7%), це 

на 5 учнів більше, ніж в минулому році. У порівнянні з 

минулим навчальним роком рівні навчальних досягнень 

дещо знизилися.  

        Серед причин, що впливають на зниження рівня 

знань учнів педагогічний колектив вбачає декілька: 

-відсутність інтересу учнів до навчання; 

-низька зацікавленість батьків навчанням дітей; 

-низький рівень читання учнями художньої літератури; 

-а також свою негативну роль відіграє телебачення та 

надмірне захоплення комп’ютерними іграми і мобільни-
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