
     У цьому навчальному 

році випускники 11 класу, 

які планують поступати у 

ВУЗи та профтехучилища, 

будуть здавати зовнішнє незалежне оці-

нювання (ЗНО)навчальних досягнень. 

Основна сесія ЗНО відбудеться  в такі 

терміни: 

22 квітня   Українська мова  та літерату-

ра 

29 квітня  Математика 

7 травня  Історія України  

14 травня Всесвітня історія 

16 травня  Хімія 

23 травня  Географія 

26 травня Фізика 

28 травня Біологія 

2 червня  Основи правознавства 

3 червня  Основи економіки 

4 червня Зарубіжна література 

Тестування з української мови та літе-

ратури буде проходити в НВК 

“школа—гімназія” смт.Турійськ, Мате-

матики– м. Ковель, Географії—

м.Нововолинськ,  

  Для проходження ЗНО учасник пови-

нен мати: паспорт, запрошення для 

проходження ЗНО, дві ручки з чорним 

зарядом,  

Учасники, які будуть проходити ЗНО у 

м. Ковелі, м. Нововолинську, м. Воло-

димирі—Волинському,  будуть підвози-

тися централізовано автобусами відді-

лу освіти. 

 

Висловлюємо вдячність 
Ми щиро вдячні всім, хто прийшов на 

святковий концерт з нагоди  
8 Березня.  

      А особливо тим, хто зробив благодійний внесок, придбавши 
квитки.  

Загальна сума становила 255 гривень. 
        Дякуючи Вам, ми змогли 
завершити виплату коштів за 
придбаний радіо мікрофон.  
    І ми віримо, що Ви також не були розчаровані побаченим і почутим. Надіємось, що і в майбутньому наші таланти радуватимуть глядачів і 

отримуватимуть їхню підтримку. 

  У березні—квітні відбувся районий звітний огляд 

дитячої художньої творчості, на якому наша школа 

представляла сім номерів, а саме: хоровий спів, 

вокальний спів, дует, вокальну группу дівчат старших 

класів, танці та художнє читання. У підсумку наші 

артисти посіли ІІ місце серед шкіл району. 

   До фіналу районного конкурсу огляду художньої 

самодіяльності вийшли два учасники: Микола Дани-

люк з піснею «Новенька» та Ольга Нарушинська з 

віршем В. Гея «Рідне, вічне, найдорожче». 

   У рамках конкурсу проходила виставка декоратив-

но—прикладного мистецтва. Наша студія «Житечко” 

зайняла І місце у номінації “Соломка”.  

Кілька порад тому,      

хто хоче змінитися 

 Памятай, що ти  - осо-

бистість. І цінуй це. 

 Розвивай у собі прагнен-

ня пізнати свою осо-

бистість. 

 Шукай у собі нестандарт-

ність, незвичайність , і 

вони обовязково 

знайдуться 

 Оцінюй себе і свої вчин-

ки критично, а невдачі—з 

гумором. 

 Розвивай дещо іронічне 

ставлення до самого се-

бе. Це допоможе уник-

нути зверхності 

 Шкільний дзвінок 
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В У цьому випуску: 



наполегливості та артистичним здіб-

ностям всіх членів команди : 

 Саскевич Люди, Костромської Окса-

ни, Безуглова Сергія, Поліщука Ми-

хайла, Ліщука Миколи, Власюк Юлії, 

Терещук Анни, Леферович Ірини, 

П'явки  Юлії. 

Щиро вам дякуємо за 

те, що ви відстоювали 

честь нашої школи !    

льному році—своїми кані-

кулами. Така сумлінна 

підготовка виявилася не 

марною, адже команда 

Купичівської ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів зайняла ІІ місце у районі, відста-

вши від суперників Турійського округу 

всього на 2 бали. 

Виступ  наших видався захоплюючим 

та грандіозним. Це відбулось  завдяки 

Кіт—”дармоїд” 

Є у мене гарний друг,              

Він, неначе сірий пух,                 

Це у мене такий кіт-                

Звати  його “Дармоїд”.  

Він вмивається щоранку              

І готовий до сніданку,                    

І мерщій до нас біжить:          

Дайте їсти  - він кричить!” 

Миш ловити він не хоче,         

Нам лиш голову морчить.         

Ох, лінивий  в мене кіт.          

Хоче мишку на обід.                   

Ну та де ж я їх візьму?    

Я ж сама не побіжу миш  ловити, 

Милий друже,                              

Ну невже ж тобі байдуже,            

Я ж людина, а не кіт—             

Схаменися, “Дармоїд”. 

 Людина і ліс 

Люблю я ліс і влітку, й взимку             

Люблю весною й восени,                       

Коли заметені стежинки,                          

Й буяє зелень на весні. 

Берізка вийшла на  узлісся,               

Ялинки з соснами стоять.                   

Дуби стрічають вже століття,               

Осика листячком тремтить . 

Ось бачу зайчика, прибіг,                  

Постояв, подивився і втік,                        

А білочка несе горіхи                          

Маленьким діткам для потіхи. 

А у бар лозі вже ведмідь,                        

Не хоче спати, йде у ліс.                           

А там он лисонька руда                       

Несе розкішного хвоста. 

Повзе травою чорний вуж,                   

Але його я не боюсь.                               

...І навкруги така краса!                        

Ми вбережем її від зла ! 

 

  14 березня відбулися районні 

змагання з баскетболу, на яких ко-

манда нашої школи посіла ІІ місце 

серед 11 команд району. 

Також у березні проходили районні 

змагання з волейболу. Де збірна 

команда села Купичів посіла І 

місце серед 10 команд Турійсь-

кого району 

А всі присутні дізнались ба-

гато цікавого з життя геніїв.  

  В обох брейн—рингах пере-

могла команда 9 класу, до 

якої входили: Леферович І., 

Терещук Г., Дави дюк Н., 

Власюк Ю., Нарушинська О..  

      До фінальної гри знавців творчості 

    Нетрадиційно цього року відзначили 

у нашій школі дні народження славет-

них поетів Т. Шевченка та Л. Українки. 

Вирішено було провести брейн—ринг 

між командами старших класів, щоб 

визначити кращих знавців життя та 

творчості цих письменників.  

   Команди показали чудові знання та 

наполегливість у виборюванні перемоги. 

Л. Українки потрапила також команда 

10 класу, а серед фіналістів конкурсу 

по творчості Т. Шевченка були учні 11 

класу. 

 

                       

(вірші учениці 8 класу Костромської Оксани) 

 

  8 квітня  у зага-

льноосвітній школі І-ІІІ сту-

пенів смт.Турійськ відбував-

ся 14-ий Всеукраїнський фестиваль 

дружин юних пожежників—

рятівників. 

   До цього фестивалю готувалася  

наша команда  дуже старанно. І ця 

підготовка тривала цілих два місяці. 

Учні не жаліли себе і пожертвували 

“найдорожчим” що в них є у навча-
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