
 26 листопада 2013 року 
Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с.Купичів святку-
вала 140-й ювілей. 

  За ці роки школа пройшла 
великий історичний шлях 
змін. Вона мала 14 директо-
рів.  У цій школі здобували 
освіту та випестились понад 
2074. Працювали та працю-
ють найкращі вчителі, про-
фесіонали своєї справи. 

   В цей урочистий день, до рідної школи, одним 
за одним прибували випускники різних років та 
запрошені гості. Вони були вражені неймовірною 
красою школи. Гості відвідали два наші музеї. Це 
музей «Солом’яне диво» та музей «Історії села 
Купичів». З нагоди ювілею школи відбувся кон-
церт. У програмі концерту звучали пісні у вико-
нанні шкільного хору, солістів, фолькльорного 
колективу «Молодички», також були запальні 
танці.  Своїми виступами, артисти зігрівали душу 
глядачам. Під час концерту «іменинниця» прий-

мала вітання від 
всіх випускників 
та гостей. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Уро-

чиста частина святкування закінчилася. На 
сцену винесли іменинний торт, із запалени-
ми свічками, які загасив директор школи 
О.О. Гончарук та президент учнівського 
самоврядування Шевчук Ірина. 

  Після цього, відбулося відкриття музею 
«Історії розвитку школи» Розрізати стрічку 
надали почесне право ветерану освітянської 
ниви Купчинській Юлії Тимофіївній, яка і 
стала ініціатором відкриття цього музею.  

 

 

 

 
22-23 листопада – сумні дні для українського народу. Щороку ми згадуємо 
події 1932-1933 років. Це голодні роки. 

    В ці дні по всій Україні горіли свічки пам’яті за всіма загиблими, скрив-
дженими, замученими, забутими… 

   Учні 9-го класу під керівництвом завідуючої сільської бібліотеки  Про-
копчук Н.Й. і вчителя Волчук В.І. провели поминальний захід до дня голо-
домору. 

   Під час виступу були продемонстровані фото людей, які жили в той 
період. Ці фотографії до глибини душі вразили присутніх. На завершення 
заходу була відслужена панахида за упокій душ загиблих під час голодо-

мору 

   Шукати винних немає сенсу. Ми повинні засвоїти цей страшний урок, щоб в майбутньому таке більш не 
повторилось. Ми повинні пам’ятати… 

 

 

 

Настала осінь, а це означає, що проведення районних олімпіад не за горами. Найрозумніші із найрозумніших 
учні з усього району збираються в смт. Турійськ  для проведення предметних олімпіад та різних мовно-
літературних конкурсів. 

   Учні нашої школи активно беруть участь в олімпіадах, займають призові місця і підтримують статус найкра-
щої школи району. 

  Давайте ж і ми підтримаємо їх у цей важливій нелегкій справі і побажаємо їм нових досягнень та перемог. 
Ну, і звичайно успіху!    
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 5 листопада у нашій школі відбувся семінар музичного мистецтва. Тема 
якого була: «Розвиток пізнавальпої активності учнів засобами музичного 
мистецтва». Учасниками семінару були вчителі музики із шкіл Турійсько-
го району. Старший вчитель Бадира Алла Мико-
лаївна провела урок музики у 5 класі, презентува-
ла досвід своєї роботи. 

 15 листопада 2013 року у Турійській спортшколі були проведені зма-
гання з баскетболу. Усього було 5 команд. Із Бобол, Кульчина та із 
Турійська дві команди. Не обійшлось і без наших гравців. Наша Ку-
пичівська школа теж прийняла участь. В склад нашої коман-
ди входили: П’явка Сергій, Кусік Роман, Щур Павло, Булава 
Михайло, Чуйкевич Олександр, Симонюк Захар, Ярослав 
Тімцо. Вони достойно представили себе та свій навчальний 
заклад, виборовши призове ІІ місце. Ми їх вітаємо. 

 

 

                      До Ісуса я ніжно пригорнуся, 

                      І скажу, прости мене Ісусе, 

                      За неправду, за гріхи мої, 

                      Я каюся і щиро помолюся…  

                                                Сохацька Юлія (10 клас) 

 

 

 

Два крила Валентини Штинько: журналістика і поезія. 

26 листопада наша школа відзначала ювілей –140 років від дня відкриття. В цей 
день приїхало дуже багато бажаних гостей 

   Одними з них Олександр Згоранець - головний редак-
тор газети «Волинь-нова» та Валентина Штинько- поет з 
цієї ж газети. Саме з Валентиною Штинько ми познайо-
мились ближче. 

   Валентина Сергіївна провела зі старшокласниками зу-
стріч на тему: «Журналістика-література». Вона розповіла про спільне та відмінне 
цих двох жанрів. Свою розповідь вона доповнювала історіями зі свого життя. Най-
більше присутніх вразило те, що навіть у свої 60 років жінка читала свої поезії на 
пам’ять. Також вона представила свої книги: «Тернослов», «Наречена гетьмани-
ча», «Давай дружити». 

   Валентина Штинько створила атмосферу українства і літературного об’єднання. Кожен з 
присутніх взяв щось для себе з цієї зустрічі. Всі були задоволені. 

Стр. 2 

 

       Ш КІ ЛЬНИЙ Д ЗВІ НОК  

    - Мамо, а наша вчителька зовсім не знає тва-
рин. 

- Звідки ти це взяв? 

- Я намалював коня, а вона питає: 
«Що це таке?» 

 

  Географія 

-Вовочка скажи, що ти чув про Панамський ка-
нал, запитує вчитель. 

-Нічого, наш телевізор такий канал не ловить». 

 

 Мама просить сина: “Синку винеси сміття.» 

- Мамо, я тільки сів. 

- А що ж ти робив до цього? 

-Лежав. 

 

 


