
 
 
 

 
 
 

    10 листопада у 
школі виступав ка-
мерний оркестр 
«Кантабіле» Во-
линської обласної 
філармонії під керівництвом 
заслуженого діяча мистецтв 
України Товія Рівця.  
   Глядачі мали змогу насолоди-
тись відомими музичними тво-
рами у виконанні камерного 
оркестру. 
     Зачарував виступ 

заслуженої артистки України Зої Комарук.  Настрою додавали пісні 
та романси у виконанні артистки філармонії Ірини Малишевської. 

  
 
 
 
 
«Я б хотіла легендою стати, 
  Якби тільки могла, 
  За свободу пішла б я на страту 
   І в легенді жила… » 
17 листопада учні 6- го класу 
разом із своїм класним керівни-
ком Голіщук К. А. провели вихо-
вний захід присвячений 110 -й 
річниці з дня народження волин-
ської поетеси, громадської діяч-
ки, уродженки містечка Турійськ 
Ганни Жежко, який мав назву 
«Непокірна троянда». 
     Розпочала свято завідувач 
сільською бібліотекою с. Купичів 
Громовчук Є. І. . Своєю цікавою 
розповіддю Євгенія Іванівна 
ознайомила усіх присутніх із життям та 
діяльністю нашої землячки. Учні декла-
мували вірші поетеси, поєднуючи їх з 
цікавими автобі- 
 

ографічними сторінками  Ганни Жежко. А 
гар-

ного 

настрою під час проведення заходу додавали 
пісні у виконанні шестикласників. 
 

А У НАС БУВ 

 
    1 листопада учні 
нашої школи та навко-
лишніх сіл мали змогу 
подивитися цікаву 
циркову виставу, а 
також погратися з ку-
медними клоунами. 
Діти залишились у 

захопленні від звірів, а 
це і мавпочка, і удав, і 
кролики. Не обійшов-
ся цирк без солодкої 
вати, якої діти насма-
кувались досхочу. 
 

Листопад, 2011 р. Випуск №42 
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4. 11. 2011 р. у нашій школі відбулись змагання з міні фут-
болу «Золота осінь».  А змагалися учні 7-9 класів ЗОШ  І- 
ІІІ ст. сіл Маковичі,  Н. Двір, Купичів та ЗОШ І- ІІ 
ст. сіл Осьмиговичі, Озеряни, Свинарин. 
Переможцями змагань стали: 
І місце – ЗОШ І – ІІІ ст. с. Купичів; 
ІІ місце – ЗОШ І – ІІ ст. с. Свинарин; 
ІІІ місце – ЗОШ І- ІІ ст. с.Озеряни. 
Призери змагань були нагороджені грамотами, а команда – переможець перехі-
дним кубком. 
 

18. 11. 2011р. на базі ЗОШ І- ІІІ ст. с.Бобли відбулись товаристські  
зустрічі між учнями 5-6 та 7-11 класів шкіл с. Купичів та с.Бобли. 
   Серед учнів 5-6 класів перемогу здобула команда  боблівської шко-
ли з рахунком 1: 0. А серед учнів 7-11 класів переможцем стала ко-
манда ЗОШ І – ІІІ ст. с. Купичів з рахунком 7: 0. 

Листопад – Місячник превентивного виховання. 
Протягом місяця у школі проходили предметні тижні. 

мови та літератури. 
     У рамках якого проходили такі за-
ходи: 
- виставка малюнків, ребусів, кросво-
рдів до вивчених творів; 
- літературна композиція «В ній мате-
ринська ласка і любов».; 
- брейн- ринг між учнями 10-11 класів 
«Знавців рідної мови». 
 

    Тиждень  Ввічливості. 
    Протягом цього тижня проводи-
лись виховні години, години спілку-
вання, круглі столи. Темою яких 
була «Ввічливість – здатність і праг-
нення до діалогу». Проходив кон-
курс серед учнів 5-11 класів на при-
слів’я чи приказку про ввічливість. 
А практичний психолог школи Хо-
м’юк Н. П, провела тренінгові за-
няття «Людина починається з доб-
ра» для старшокласників. 

 Тиждень української  

4 листопада у нас 
побували актори 
Волинського 
обласного театру 
ляльок із новою 
виставою 
«Загублений 
каштанчик». 
Вчителі та учні 
були в захопленні 
від майстерної гри 
акторів та яскравих 

декорацій. Усім 
дуже сподобалась 
вистава, а школярі 
запрошували знову 
завітати Театр 
ляльок  до нашої 
школи. 

 
 

 
 

 
 

 
      

 
25 листопада відбулась година пам’яті жертв 
голодомору 1932- 1933рр. Про страшні події тих років учні 
почули із розповіді завідуючої сільської бібліотеки с. Купи-
чів Громовчук Є. І. та  із віршів, які читали учні 7-8 класів. 
        Вчителі та учні вшанували загиблих від голоду хвили-
ною мовчання.        


