
З 02 по 17 червня 2014 року 

на базі школи знову працю-

вав пришкільний  оздоров-

чий табір “СОНЕЧКО”. У цьо-

му році у ньому оздоровлю-

валося 60 учнів школи. На 

урочистому відкритті табірної 

зміни звучало багато пісень. 

Діти кожному загону приду-

мали назву та девіз.  Куди не 

прямувала б дітво-

ра, вони постійно 

вигукували веселі 

речівки та девіз загону. Ви-

хователі табору старалися 

зробити відпочинок дітей 

цікавим та веселим. Кожен 

день у таборі мав свою на-

зву і всі заходи були пов’я-

зані із нею. Це: 

день “У країні 

знань” , 

“Спортивна олім-

піада”, “Квіткова оранже-

рея”, “Ой, на Івана, та й на 

Купала”, “Принцеси мого 

дитинства” та 

багато інших.  

 Табірний 

день щодня розпочинався 

робочою лінійкою, на якій 

командири загонів здавали 

командиру табору  звіт про 

явку дітей та урочисто підні-

мали прапор табору.           

  17 червня відбулося уро-

чисте закриття табірної змі-

ни. Звучали пісні, вірші та 

було багато танців. Кращих 

таборян нагороджували 

грамотами 

табору.  
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загальноосвітньої школи І -ІІІ ступенів с.Купичів  

Протягом червня –липня 

триває підготовка 

приміщення школи до 

нового навчального року. 

Радує, що всі учні докладають багато зусиль:  

створюють затишок у своїх класних кімнатах, 

вирощують чудові вазони, доглядають за 

квітами на шкільних квітниках, щоб у ве-

ресні школа зустріла всіх гарною та ошат-

ною. 

Учні 5,6,7,8 класів крім цього доглядають за 

овочами на шкільному огороді. Вони вирощують 

моркву, столовий буряк, цибулю, огірки, капусту, 

квасолю, щоб забезпечити шкільну їдальню цими 

продуктами на зиму. Адже вирощене власними 

руками набагато смачніше. Учні 10 класу на чолі із 

класним керівником Красаком Романом Микола-

йовичем протягом усього літа працюватимуть на 

квітниках. Вони будуть створю-

вати “парад квітів біля школи”. 

Косметичні ремонти у класах 

проводять прибиральниці 

приміщень школи, а та-

кож майстер поточного 

ремонту Крисак Михайло, 

під керівництвом завгос-

па школи Андросюка 

Віктора.  

Дякуємо дітям, батькам, вчителям, молод-

шому обслуговуючому персоналу, всім, хто 

допомагає перетворювати нашу школу в  

сучасний навчальний заклад. 
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Внутренняя статья 6 

У цьому номері: 

Зверніть увагу !!! 

Наступний номер 

газети «Шкільний 

дзвінок» вийде у 

вересні  

2014 року. 

До зустрічі! 



     Закінчився 2013-2014 навчальний рік. 

Учні школи відпочивають. Дехто поїхав до 

бабусі, дехто відпочиває в оздоровчому 

таборі, набираючись сил для набуття нових 

знань. Дирекція школи проаналізувала, а з 

якими ж результатами закінчили учні школи 

навчальний рік? Виявляється у нас є 22 

відмінники (11,8% учнів школи), 63 учнів закінчили рік з 

достатнім рівнем знань (33,7%), 95 учнів — з середнім 

рівнем (50,8%), а 7 учнів закінчили з початковим рівнем 

(3,7%). У порівнянні з минулим навчальним роком рівні 

навчальних досягнень дещо покращилися.  

        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 мобільними 

телефонами. 

синові чи донці 

вишиваний ру-

шник у дорогу.         

    А   31 травня 

відбувся випус-

кний вечір для учнів 11 класу. 

21 одинадцятикласник йдуть у 

доросле життя, вони успішно 

здали державну підсумкову 

атестацію, а попереду їх чекає 

зовнішнє незалежне оціню-

вання. А потім цікаве студент-

ське життя. Учні 11 класу отри-

мали атестати про повну зага-

льну середню освіту. Вчителі, 

батьки, учні 10 класу та майбу-

30 травня від-

булася урочис-

та лінійка з на-

годи свята 

останнього 

дзвінка. Зранку шкільне под-

вір’я наповнилося гомоном 

дітвори. Та найбільше усі че-

кали учнів 11 класу, адже ця 

лінійка остання у стінах рідної 

школи. Одинадцятикласники 

з’явилися на 

лінійці у виши-

ваних сороч-

ках.  Кожна 

мама подару-

вала своєму 

тні першокласники бажали ви-

пускникам здобути омріяну 

професію, зустріти в житті не-

зрадливе кохання.  

А 19 червня отримали свідоцт-

ва про базову загальну серед-

ню освіту учні 9 класу. Приєм-

но, що серед 20 учнів було 2, 

які закінчили 9 клас відмінно. 

Вони отримали свідоцтва з від-

знакою. 

Прощавай, рідна 

школо! 
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