
пригадали той день, коли вони 
самі, тамуючи острах і со-
ром`язливість, полинули в безме-
жний світ знань та побудували 
свою  піраміду шкільного життя.  

  Вікторія Волчук,                            

учениця 11 класу. 

 Перший день осені в Україні 
завжди починається зі свята Пер-
шого дзвоника. Ось і на майдані 
біля нашої школи зібралися учні, 
батьки, вчителі, жителі села. Мо-
ре емоцій, радості від довгоочі-
куваної зустрічі однокласників. 
День знань символізує завершен-
ня літніх канікул та початок нав-
чання, що викликає у школярів 
одночасно і сум і радість. Особ-
ливим це свято є для тих, хто 
перший раз переступив поріг 
нашої школи – першокласників. 
Для їх цей «перший дзвоник» - 

дійсно перший, 
який покличе на 
перший урок, і 
перша вчителька 
Голуб Наталія Во-
лодимирівна, яка 
поведе їх у Країну 
Знань. Цього року 

їх - 19, маленьких школяриків, 
таких гарних, кумедних, схви-
льованих. 

   На урочистій лінійці перші 
щирі слова вітання вчителям, 
учням, батькам висловив дирек-
тор школи Гончарук О.О.  На 
святкування 1 Вересня були за-
прошені начальник управління з 
питань цивільного захисту обла-
сної державної адміністрації 
Блащук О.А., сільський голова   
Кость С.М. та митрофорний про-
тоієрей Миколай. Гості побажа-
ли всім успіхів у навчанні, здійс-
нення задумів та мрій, наполег-
ливості і міцного здоров’я.  

    Весело і по-новому пройшло 
свято першого дзвоника, яке 
розпочали учні 11 класу. Одина-
дцятикласники привітали учнів 
1 класу з початком навчання і 

У четвер, 14 вересня, в комунальному опор-
ному закладі «Загальноосвітня школа I-III 
ступенів с. Купичів» відбулися ХІ Малі 
Олімпійські ігри. Учасниками  ігор були 
команди загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня 
сіл Купичів, Маковичі, Новий-Двір, Бобли 
та команди загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступе-
ня сіл  Осьмиговичі,  Обенижі, Заячиці 
(Локачинський район).  

Як і на повноцінних  Олімпійських  іграх, 
спочатку була офіційна церемонія відкриття, яка розпочалася 
виходом команд-учасниць під урочистий марш. Призери мину-
лорічних ігор Леферович Анастасія, Хомич Іванна, Лук`янчук 
Максим, Фільченков Валентин гордо внесли  олімпійський пра-
пор. А призеру обласних чемпіонатів з футболу, переможцю 
міжнародних турнірів, гравцю футбольних команд 
«Сільмаш»(Ковель), «Рубіж»(Любомль), 
«Владов`янка»(Республіка Польща), «Турія»(Турійськ) Мики-
тюку Василю Андрійовичу випала честь запалити символічний 
олімпійський вогнь. Також юні спортсмени урочисто склали 
олімпійську присягу. Перед початком змагань з вітальними 
словами до присутніх звернулись голова олімпійського коміте-
ту, директор школи - Гончарук О.О. та голова СВК  «Дружба» , 
спонсор Малих Олімпійських ігор- Камельчук Петро Степано-

вич. 

Не дивлячись на юний вік  учасників на стадіоні вирували 
справжні  дорослі емоції та спортивний дух у прагненні до 
Олімпійського п`ядесталу. 

Завершилось  свято нагородженням  переможців. Камельчук 
П.С. урочисто привітав олімпійців та вручив медалі, грамоти і 
грошові винагороди. Тож, переможцем ХІ Малих Олімпійсь-
ких ігор стала команда юних спортсменів комунального опор-
ного закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів с. Купи-
чів», на другому місці – учні ЗОШ І-ІІ ступеня с. Заячиці та 
замкнули трійку лідерів олімпійці ЗОШ І-ІІ ступеня с. Обени-
жі. 

Тож, ми  пишає-

мось нашими 

переможцями та 

бажаємо їм пода-

льших перемог! 

                                                                   

                                          

 

 

 

Шкільні вибори 

 Перше вересня –              

День знань 
1 

Малі Олімпійські 
ігри 

1 

 2 

Посвята в  
старшокласники 

2 

Проба пора 2 

Спортивна  
рубрика 

2 

День працівників 
освіти 

2 

В цьому номері: Випуск №  100          Вересень,    2017р. 



    15 вересня в нашій 
школі відбулися вибори 
президента та прем'єр-
міністра  школи. Учні 
та учителі протягом 
тижня мали змогу поз-
найомитися з передви-
борчими програмами 

кандидатів в учнівський парламент: Боровик Вікто-
рії—учениці 9 класу, Хомич Іванни—учениці 9 кла-
су, Семенюк Юлії– учениці 8 класу. У голосуванні  
приймали участь  учні 5– 11 класів. За підсумками 
голосування президентом школи обрано Боровик 
Вікторію, а прем'єр-міністром—Семенюк Юлію. Ми 
щиро вітаємо їх з обранням на такі посади і сподіва-
ємось, що вони впораються зі своїми обов'язками.                                                                                             
Печерук Анастасія, учениця 9 класу 

Багато почесних звань і відзнак є у освітян: «Народний учитель», 

«Заслужений учитель», «Відмінник народної освіти». Але все таки, 

найвище звання – «Улюблений учитель». Тому щорічно у першу не-

ділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. Це свя-

то—прекрасний привід висловити вдячність улюбленим педагогам. 

29 вересня  для працівників  нашої школи  відбувся святковий кон-

церт «Учитель спокою не зна, учитель завжди у тривозі». На святку-

вання були запрошенні учителі- ветерани 

педагогічної ниви. Для усіх прозвучали щирі 

слова подяки, веселі пісні, вірші. Представ-

ники учнівського самоврядування привітали 

зі святом всіх працівників школи букетами 

квітів. 

    22 вересня за шкільною традицією учні 9-го класу прий-
мали у старшокласники учнів 8-го класу. Наші претенден-
ти гідно презентували себе у своєму сценічному виступі. 
Вони підготували презентацію «Прекрасні шкільні роки», 
розіграли  сценки про шкільне життя,заспівали пісень та 
затанцювали веселий танок . Також  гідно справились із 
випробуваннями і довели, що вони будуть активними, тво-
рчими, артистичними старшокласниками.  Ми сподіваємо-
ся, що свою «Обіцянку старшокласника» вони виконають, 

і з гордістю будуть носи-
ти звання старшокласни-
ка.                                                                 

 Аліса Мельничук,  учениця 11 
класу     

    15 вересня у нашій школі відбулися окружні спортив-
ні змагання з футболу. Між собою змагалися команди з 
шкіл с. Купичів, с. Маковичі, с Новий-Двір.  У напруже-
ній грі вийшли переможцями: 

І місце – Комунальний опорний заклад «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступеня с. Купичів» 

ІІ місце – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Мако-
вичі. 

ІІІ місце – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Новий Двір. 

За підсумками цих змагань команда нашої школи  приймала участь у районній фінальній грі з футбо-
лу, де здобули перемогу. І виборола право представляти Турійський  район на обласних футбольних 
змаганнях. 

Печерук Анастасія, учениця 9 класу 

   Перше версня 

Перше вересня настало 

Галас, гамір, дітвора. 

«І чому воно веселе?» -  

Запитала в мами я. 

Мама мені каже тихо 

Вже дзвенить перший дзвінок 

Дуже голосно й привітно 

Кличе діток на урок. 

Ми побігли швидше вітру 

Всі до школи, в новий клас, 

Бо ж учителька, напевно,  

Зачекалася на нас. 

Ми ще довго гомоніли 

Продзвенів уже дзвінок, 

Але й досі дзвоник кличе  

Наших діток на урок. 

 Анастасія Красак,                                       

учениця 7 класу 

 На підтримку Всесвітнього Дня Миру, який 
проходив 21 вересня  «Разом заради миру: 
повага, безпека та гідність для всіх» учні та 
учителі нашої школи  створили  флешмоб у 
вигляді птаха миру – голуба.                                                                  

                            Учнівський парламент 


