
вості. В рамках 
проведення 

Тижня проведено такі заходи:  

- виховні години “Ввічлива лю-
дина. Яка вона ?”; 

- бесіди з учнями 1-4 класів “Чи 
вміємо ми спілкуватися ?”; 

- повторення основних Правил 
ввічливості з учнями початкових 
класів; 

- анкетування учнів 5-11 класів; 

- виховний захід «Людина почи-
нається з добра» (провели учні 9 
класу). 

На виконання 
плану роботи 
школи на 2010-
2011 навчальний 
рік у школі протя-

гом листопада проводився Міся-
чник превентивного виховання.  
В рамках проведення Місячника 
відбулися заходи : 

- анкетування учнів 8-11 класів 
“Пізнай себе”; 

- працювала 
«Скринька довіри»; 

- огляд преси «Діти 
і злочин»; 

- засідання ради 
профілактики правопорушень; 

- психолого-педагогічний 
семінар «Увага! Підлітковий 
вік»; 

А також протягом місяця прово-
дився контроль за відвідуванням 
учнями навчальних занять, 
шкільних гуртків. 

 

 

01.11 по 
05.11.2010 року 
проводився Тиж-

день му-
зики. Протягом Тиж-
ня учні школи мали 
можливість більше 
дізнатися про компо-
зиторів, музичні тво-

ри. Із великою цікавістю діти 
відгадували музичні кросворди, 
сканворди, чайнворди про музи-
чне мистецтво. Багато цікавого 
дізналися учні із “музичного 
словника” в розповідях. А на 
завершення Тижня у актовому 
залі школи пройшов грандіозний 
концерт, де учні школи показали 
свої уміння. 

Переможцями у розгадуванні 
кросвордів стали: Волчук Богда-
на—5 клас, Юхно Юлія—6 клас, 
Бойко Мирослава—7 клас.  

А також оголошено Подяку за 
активну участь у проведенні 
Тижня: Сьомак Ірині—5 клас, 
Кондратюк Анастасії—6 клас, 
Мазурук Катерині—7 клас. 

 

 

08.11.-12.11.2010 
року проводився 
Тиждень ввічли-

 

 

Учні 1-8 класів 
(у кількості 40 
учнів) здійсни-
ли екскурсію за 
маршрутом 
Купичів– Лопа-
тень - Рівне– 
Купичів. Вранці 

учні та вчителі автобусом ту-
ристичної агенції Надії Майда-
нець відправилися в урочище 
Лопатень, край партизанської 
слави. Діти мали можливість 
познайомитися із історією 
партизанського руху під час 

Великої Вітчизняної 
війни, побачити зем-
лянки у яких жили 
партизани. 

А далі екскурсія у 
місто Рівне: краєзнав-
чий музей, зоопарк. У краєзна-
вчому музеї учні познайомили-
ся із історією міста, побачили 
цікаві експонати. А скільки 
радощів було під час та після 
відвідин Рівненського зоопар-
ку. Верблюди, леви, тигри, 
кумедні мавпочки, лисиці, вов-
ки, ослики, лами та багато 

інших тварин чекали 
на нас у зоопарку. У 
тераріумі всі із ціка-
вістю розглядали 
удавів, тарантулів, 
черепах, рибок. Ці-
кава екскурсія ! 

А учні 8-10 класів здійснили 
екскурсію у місто Жовква. Ма-
ли можливість відвідати Кре-
хівський монастир та зійти на 
гору Гарайя. 
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19 листопада у 
нашу школу заві-
тали артисти об-
ласного театру 
ляльок. Афіші 
про приїзд театру 
були розвішені 
уже давно і всі 
учні з нетерпін-
ням чекали ви-
стави. Вранці до 
нашої школи при-

їздили автобуси з учнями сусі-
дніх шкіл: Туличів, Радовичі, 
Новий Двір, Озеряни, які теж 
хотіли побачити  театралізо-
ване дійство. Перед виставою 
вони мали можливість ознайо-
митися із експонатами музеїв 
історії села Купичів та музею 

солом’яного мистецтва 
“Солом’яне диво”. А також 
побачити нашу школу.  

Артисти театру ляльок прове-
ли для дітей два сеанси ви-
стави “Чарівна яблунька”. Гра 
артистів сподобалася не ли-
ше малюкам, а й старшоклас-
никам та вчителям школи. Всі 
співпереживали героям казки, 
сміялися разом з ними та су-
мували.  

Дякуємо артистам обласного 
театру ляльок за прекрасну 
повчальну виставу. Чекаємо 
вас знову. До нових зустрічей! 

 04.11.2010 року на базі нашої 
школи відбулося міжшкільне 

методичне об’єднання вчите-
лів світової літератури. Деві-
зом методоб’єднання стали 
слова “Книга—найбільш 
складне і велике чудо з усіх 
чудес, створених людством”. 
В цей день у школі відбулися 
такі заходи: урок світової 
літератури у 7 класі 
“О.С.Пушкін. Поетизація дав-
ньоруської минувшини в ба-
ладі “Пісня про віщого Оле-
га””, виховний захід у 6 класі 
“Книга—наш друг, наш учи-
тель”. 

Що можна їсти і чого 

слід уникати під час 

Різдвяного посту? 

Можна, без обмежень 

Рослинна їжа без олії, овочі, фрукти, бобо-

ві, хліб, горіхи, гриби. 

Можна з обмеженнями 

Риба (тільки на вихідні та релігійні свя-

та), олія (слід відмовитися у понеділок, 

середу і п’ятницю. 

Не можна  

Проба пера 
Молитва 

До Ісуса ніжно пригорнуся,, 

І скажу: «Прости мене, Ісусе, 

За неправду, за гріхи мої. 

Я за них всіх щиро помолюся» 

 

Сохацька Юлія (7 клас) 

(заборона не сто-

сується дітей) 

М'ясо, молочні 

продукти, яйця, 

масло, сир. 

2-6 січня—найсуворіший 

період посту, слід повніс-

тю відмовитися від будь

-якої їжі тваринного похо-

дження   

 

 

 

Чи душа народу ще жива?.. 
Хто збагне мої пекучі муки                                                                                                                                                    
За народ, ошуканий до сліз?..                                                                                                                                                      
Темрява. Безодня. І – ні звуку…                                                                                                                                                              

І таке по всій Вкраїні, скрізь... 

Страшною сторінкою в історії 
нашого народу залишиться 
назавжди Голодомор 1932-
1933 років. Коли мільйони 
безневинних українців-
хліборобів померли жахли-
вою смертю. Кожного року ми 
вшановуємо їх пам’ять: згаду-
ємо про них, ставимо у вікні 
запалену свічку в знак скор-

боти. 

У школі відбулася година-
пам’яті, яку провели учні 
10-А класу. Учні декламу-
вали вірші,  зачитували 
спогади очевидців цієї 
страш-
ної 
траге-
дії.  

 

 

Тридцять третій. Поле. Стигле 
жито                                                                                                                                    
Тридцять третій… в розпалі 
жнива…                                                                                                                                                   
З ким у цій німоті говорити?. .                                                                                                                                                                    
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