
  Приємною  та 

змістовною була 

концертна поїзд-

ка  11 листопа-

да у Люблине-

цьку школу-

інтернат. З ве-

ликим інтересом та цікавістю  учні на-

шої школи слухали розповідь директо-

ра школи—інтернату Михайла Самій-

ловича про навчання  та умови прожи-

вання дітей інтернату. Після чого нам 

запропонували 

екскурсію по 

школі. Чудовий 

інтер’єр, прек-

расний задум 

оформлення 

фойє, коридо-

рів, спальних 

корпусів “Сонячний”, “Зоряний”, 

“Місячний” приємно вразили нас. 

Пан Михайло розповів, що і самі 

учні допомагають в оформленні 

інтер’єру, виконують нескладні 

роботи.  

    

     У відповідь на гостинність ми 

запропонували свою концертну 

програму за участю вокального 

ансамблю “Калинонька”, лауреа-

та обласного конкурсу сучасної 

дитячої пісні “Срібні дзвіночки” 

Миколи Данилюка, Анни Капітули 

та танцювального колективу 

“Водограй”. 

 Гос-

тинні 

госпо-

дарі 

подя-

кували 

учас-

никам 

концерту та вручили пам'ятні по-

дарунки.     

 

 

        23 лис-

топада відбувся звіт художньої 

самодіяльності Купичівського 

будинку культури. В ньому актив-

ну участь прийняли  учні та вчи-

телі нашої школи. У їхньому вико-

нанні прозвучали пісні волинсь-

ких  композиторів. Приємним 

співом порадувала глядачів вока-

льна група вчителів та вокальний 

ансамбль учнів “Калинонька”.  

     Яке свято без танців? Улюбле-

ниці танцювального гурту 

“Водограй”  виконали танець 

“Дівчина—весна”.  Своєю 

майстерністю виконання су-

часного бального танцю вра-

зила Яна Юхимюк.  

   Святкового настрою додав 

виступ учасників  вокальної 

групи “Молодички” та спів 

дуету у складі Миколи Дани-

люка та Анни Капітули.  

  Завершився концерт обря-

довою композицією всіх учас-

ників художньої самодіяльно-

сті . Дійство в традиційному 

стилі народного фольклору - 

“Ламання калини”  стало 

апогеєм всього концер-

ту, який мовби життє-

дайньою ниткою,  з'єд-

нав  минуле, теперішнє 

та майбутнє. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 
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В цьому випуску: 

Приємна та цікава 
поїздка 
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Від серця до серця 1 

Голодомор 1932-
1933 р.р.  

2 

Козацькому роду 
нема переводу 
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Гості листопада 2 

Різдвяний піст 2 
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     22 листопада україн-

ці засвітили свічки у своїх 

домівках, як пам'ять про 

жертв Голодомору 1932-

1933 р.р. У нашій школі 

теж проведено багато за-

ходів, присвячених Голо-

домору. 

     В обласному еколого-

натуралістичному центрі 

була проведена виставка-

конкурс “Хліб-усьому голо-

ва”, присвячена Голодо-

мору. Турійський район 

представляли учні нашої 

школи на чолі з керівни-

ком Кость Надією Петрів-

ною, І сама виставка, і 

оформлення “Куточка хлі-

ба” були відзначені дипло-

мом управління освіти і 

науки Волинської обласної 

державної адміністрації  

     28 листопада Лариса 

Миколаївна Лещенко ра-

зом із завідувачкою сіль-

ської бібліотеки Громовчук 

Євгенією Іванівною та 

своїми вихованцями 10-А 

класу провели вечір жертв 

Голодомору 1932-1933 

р.р. Священник Свято -

Преображенської церкви 

с.Купичів, протоієрей Ми-

колай відправив панахиду 

за упокій душ, померлих 

від Голодомору. Усі прису-

тні пройнялися болем по-

дій тих голодних років. 

Відбулося це в певній мірі 

завдяки чудовим деклама-

торським вмінням учасни-

ків заходу та духовним 

співом церковного хору. 

свята), олія(слід відмовитися у понеді-

лок, середу і пятницю) 

Не можна (заборона не стосується дітей) 

М'ясо, молочні продукти, яйця, масло, 

сир, алкоголь. 

2-6 січня 

Найсуворіший період посту, слід повніс-

тю відмовитися від будь-якої їжі тва-

ринного походження   

Що можна їсти і чого слід 

уникати під час  

Різдвяного посту? 

Можна, без обмежень 

Рослинна їжа без олії, овочі, фрукти, 

бобові, хліб, горіхи, гриби. 

Можна з обмеженнями 

Риба (тільки на вихідні та релігійні 

Голодомор 1932-1933 р.р 

 

 

 

 

 

25 листопада в нашій 

школі проходив обласний 

семінар керівників район-

них бібліотек. 

 

26 листопада на базі на-

шої школи відбувся семі-

нар вчителів курсу 

“Захист Вітчизни”. 

 

  

 

 Конкурси, ігри , змаган-

ня , знання історії коза-

цької Січі показали учні 

6 класу  разом з клас-

ним керівником Власю-

ком Олегом Юрійови-

чем, який підготував 

цікаве та змістовне свя-

то , що відбулося 13 

листопада. 

Стр. 2 Шкільний дзвінок 

Читайте в 

наступному 

номері: 

Гості грудня 

- Соціально– 

психологічний 

семінар на тему: 

“Готовність 

старшокласниць до 

материнства” 

- Семінар 

вчителів музики   

 


