
У першу неділю жовтня 

ми відзначаємо День 

працівника освіти. У 

нашій школі також 

надзвичайно цікаво 

пройшло  це свято. Усі 

учительські обов'язки 

взяли на себе оди-

надцятий та десятий 

класи. Їм потрібно бу-

ло провести уроки, ви-

ховні години та робочу 

лінійку. І вони з цим 

чудово впорались. 

А наші талановиті учні 

підготували для усіх 

працівників школи 

святковий концерт. 

Діти своїми піснями, 

теплими словами та 

гарними посмішками 

зігрівали серце усім 

присутнім в залі. 

 

Учителю ти в серці назавжди, 
 в осінніх квітах і духм'яних травах 

11 жовтня в ЗОШ с. Купичів 

зібралися  найсильніші та 

найспритніші восьмикласники 

з таких шкіл як: ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Новий Двір, с. Маковичі, 

с.Купичів, та ЗОШ І-ІІ ст. с. 

Озеряни, с. Свинарин, та с. 

Малі Олімпійські Ігри 
Тагачин. Учасники змага-

лись в таких видах змагань, 

як метання м'яча, біг на 

30м., та стрибки в довжину 

з місця. 

Всі учасники показали гар-

ну підготовку,але нагород-

жені були тільки найкращі, 

а саме: Карпук Владислав— 

І місце з бігу, Романюк 

Дмитро—І місце зі стри-

бків; Боратинець Дмитро—

ІІ місце зі стрибків, та ІІ 

місце з метання; Демчук 

Владислава—І місце зі 

стрибків, ІІ місце з бігу; 

Любчук Анастасія—І 

місце з метання, І місце з 

бігу, ІІ місце зі стрибків; 

Міщук Аліна—ІІІ місце з 

бігу.  

У підсумку перемогла ко-

манла ЗОШ с. Купичів., з 

чим ми її щоро вітаємо. 

Бажаєм і надалі здобувати 

Загальноосвітня 
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В цьому  

номері: 

 

 Учителю ти в серці 

назавжди, в осінніх 

квітах і духм'яних 

травах. 

 

 Малі Олімпійські 

Ігри 

 

 Посвята в козачата 

 

 Українські вечор-

ниці 

 

 До нас приїхав 

цирк 

 

 Крилаті вирази 



    14 жовтня , на свято Покрови, у нашій школі відбулося свято, Посвята  

в козачата. Усі класи вишикувались і урочисто здавали рапорти кошово-

му. Але дійсно найбільшою подією це стало для 

другокласників, адже тепер вони будуть відчувати 

себе захисниками нашої Батьківщини, і вести себе 

потрібно з цього моменту відповідно. 

    Пятикласники урочисто привітали маленьких 

козачат, вручили їм відповідні стрічки та нагоду-

вали кашою. Другокласники були дуже задово-

лені. 

Українські вечорниці 
  

 

18 жовтня у нашій школі відбувся вечір відпо-

чинку старшокласників під назвою «Українські 

вечорниці». Дрес-код вечора був елемент україн-

ського одягу. У програмі був 

комедійний виступ під час 

якого  вибирали учасників 

для конкурсів, які були дуже 

цікавими з маленькими несподіванками. Після 

чого усіх присутніх пригощали справжніми 

українськими варениками з сюрпризами. На 

закінчення вечора була організована святкова 

дискотека. 

24 жовтня до нас у школу заві-

тав цирк. У програмі були різ-

номанітні фокуси, в яких брали 

участь усі присутні учні. Весе-

лий клоун Паша розважав діт-

вору. Присутні із захопленням 

спостерігали за фокусниками і 

старались розгадати кожен секрет, та їм цього не вдалось.  

Усе пройшло чудово, із залу всі вийшли з посмішкою і солодкою ватою, яку про-

давали по закінченню програми. 

 Вчителі відкривають две-

рі. Входиш ти сам. 

   Китайська приказка  

 Строгість вчителя краще 

ласки батька. 

   Перськe прислів’я  

 Що переварили вчителя, 

тим харчуються учні. 

   Карл Краус   

 Учитель не той, хто 

вчить, а той, у кого вчать-

ся. 

   Анатолій Кашпіровсь-

кий  

 Щоб виховувати іншого, 

ми повинні виховати на-

самперед себе. 

   Микола Гоголь  

 Якщо ваш план — на рік, 

садіть рис. Якщо ваш 

план — на десятиліття, 

садіть дерева. Якщо ваш 

план — на все життя, 

вчіть дітей. 

   Конфуцій  

 Учитель — людина, 

яка може робити важкі 

речі легкими. 

   Ральф Емерсон  

18 жовтня в нашій школі відбулися вибори прем'єр міністра школи. 

Свої кандедатури висували Капітула Анна - 

учениця 11 класу, та Волчук Ангеліна—

учениця 9 класу. У виборах приймали участь 

усі учні школи, починаючи від 5 класу. За 

підсумками голосів, з невеликим відривом 

перемогла Волчук Ангеліна. Ми щиро вітаємо 

її з обранням на таку посаду і сподіваємось, 

що вона впорається зі своїми обов'язками. 


