
 

 

 

19 лютого, у нашій школі 
відбувся звіт художньої са-
модіяльності загально освітніх шкіл Купичівсь-
кого округу. На звіт прибули учні шкіл села: Но-
вий Двір, Осьмиговичі, Маковичі, Свинарин та 
Озеряни.  Усі представленні номери були непо-
вторні. Запальні співи учасників зігрівали душу, 
а виразне читання віршів          Т. Г. Шевченка 
пронизували до самого серця, усіх присутніх в 

залі. 

 Наші учні достойно 
представили себе та 

свою школу... 

     
 
 
 
 
 
З 17по 21 лютого, в на-
шій школі проходив тиж-
день математики. 
   Під час цього тижня, на 
шкільний стенд були виві-
шені різноманітні ребуси та 
кросворди. Перші щаслив-
чикі, які розв’язали їх, отри-
мали у винагороду призи.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Та-

кож відбувся конкурс, на 
найкращий вірш або твір 
про математику.  Учні із 
задоволенням  викладали на 
папері своє бачення та розу-
міння математики, проявля-
ли свою фантазію. 
    Найактивнішими вияви-
лись учні 6-го класу.                        
             М О Л О Д Ц І !!!                 

 

 

 

 

 

 

ІІІ районний конкурс еко-
логічних агітбригад, 
відбувся 12 лютого 2014 
року на базі Турійської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів. Де учні шкіл 
підняли актуальні питання 

екологічної ситуації у своєму 
регіоні, звернули увагу на 
складність вирішення пробле-
ми охорони первоцвітів , і, 
врешті, продемонстрували 
неабияку творчість у своїх 

виступах.  

     У конкурсі-огляді взяли 
участь 4 команди загально-
освітніх шкіл І-ІІІ ступенів 
с.Купичів, с.Овлочин, 
с.Перевали, І-ІІ ступенів 

с.Ставки.  

 Наша шкільна команда 
«Гармонія» відзначилась хоро-
шим виконанням пісень, артис-
тичністю дівчаток. В презентації 
висвітлено роботу на власних 
квітниках, де з ранньої весни око 
милують пер-
воцвіти і до 
пізньої осені - 
чорнобривці. 
За що і вибо-
роли почесне ІІ 

місце. 
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У цьому номері: 

Лютий місяць для України  

виявився надзвичайно тра-

гічним.    

За свою батьківщину та її 

волю, загинуло багато мо-

лодих людей, наших братів 

та сестер, в яких, життя ли-

ше починало розквітати.  

Вони боролися за нас з ва-

ми, за наше краще майбутнє 

та свободу. Зараз вся 

Україна покрита скорботою. 

Ми не повинні забувати 

ніколи своїх героїв. 

Пам’ять про них житиме 

вічно, і ніколи не згасне в 

наших серцях..                

СЛАВА УКРАЇНІ!!! 
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Як ви вже знаєте наша школа є найспортивніша. Це щоразу до-
водять наші учні.  У приміщенні школьного спортивного залу, 
для учнів молодших класів,  були проведені «Веселі старти».  8 
лютого вони пройшли для учнів 1 і 2 кл. Діти змагалися між со-
бою в спритності, швидкості  і силі. Конкуренція була затята...І в 
чесній боротьбі переміг 2 клас. Ми їх вітаємо!      

        А 13 лютого, такі ж змагання були проведенні для учнів 3 і 4 кл. Вони видалися 
дуже виснажливими. 3 клас не відставав 
від 4 ні на крок. Обидва класи надзви-
чайно прагнули до перемоги. Судді 
навіть додали ще декілька конкурсів, 
але це нічого не змінило, бо всі дуже 
хотіли виграти. В кінцевому резуль-
таті перепогла ДРУЖБА. Ура!!! 

 
 
 
 
З цим свя-
том у кож-
ного своя 
асоціація. 
Хтось розуміє його, як зустріч зими з 
весною. А для когось, це виключно пра-
вославне свято, яке ще раз розповідає 
нам історію зустрічі праведного Симео-
на з Немовлям Ісусом. 
        Детальніше про це і багато іншого 
нам повідали п’ятикласники 28 лютого, 
поставивши свято, впродовж  якого роз-
повідали багато цікавих звичаїв україн-
ського народу. Глядачі були задоволені 
і духовно збагачені. А ми дякуємо 5 
класу за їхні старання! 

      Також 
удень було 
проведено 
свято для 
молодших та 
середніх кла-
сів.                                        
З кожного 
класу було представленно по парі 
(хлопець і дівчина), які виконували різ-

номанітні  конкурси та завдання.  

 А ввечері старшокласники під керівниц-
твом старанного, педагога-організатора  

Пилипчук Марії Василів-
ни організували свято 
для себе. На ньому було 
представленно  багато 

14 лютого усі  
закохані чер-
говий раз від-
святкували 
День святого 
Валентина. 
Учні нашої 
школи також 

старанно готувалися до цього свята. У 
школі працювала пошта Святого Вален-
тина. Кожен бажаючий міг таємно, а мож-
ливо і ні, надіслати “валентинку” своїй 
симпатії. Як були вражені листоноші 
“валентинок”, коли відкрили скриньку.                                             

Вона була 
повна-
повнісінька !    

кумедних сценок 
про кохання та 
взаємні почуття 
між хлопцем і дів-
чиною. Все свято 
супроводжувалося 
читанням  віршів (у 
виконані учнів), 
романтичною му-
зикою і таким же відео. На завершення вечо-

ра була традиційна дискотека. 

  Ми надіємося, що кожен перед цим свя-
том отримав приємний 
сюрприз і хороший настрій 
супроводжував його про-
тягом усього свята. 

находах та новітніх технологіях.   

   Технологія тривімирного (3D) 
кіно — найсучасніший спосіб від-
творення візуального та звуково-
го сигналу у світі. Дія виходить із 
звичайної площини і розгортаєть-
ся прямо перед глядачем за до-
помогою спеціальних 3D– оку-

лярів і проекторів. 

   Ось, таке чудо-техніки  завітало 

і до нас у школу. Бажаючих на 
власні очі подивитись “мультик» і 
кіно, які були показані у двох сеан-
сах, виявилась немала кількість. 
Для когось, це було вперше, а 
хтось прийшов ще  раз насоло-
дитися побаченим.  

 І з кінозалу всі вийшли задово-
лені, з надзвичайними враженнями 
та посмішкою на обличчі.  

У ХХІ ст., людство надзвичайно 
просунулося вперед у своїх ви-
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