
      
З 
на-

годи Дня Збройних Сил Украї-
ни в комунальному опорному 
закладі «Загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів с. Купичів» 
було по-святковому гамірно.  
Усі з нетерпінням 
чекали гостей, учас-
ників АТО, котрі тра-
диційно щороку при-
ходять до нас, щоб 
долучитися до вели-
кого дійства.   Захід 
розпочався з концер-
ту, у якому пісні  та 
хореографічні номери переплі-
тались зі слайдами та розпові-
дями  про види військ та війсь-
кові професії сучасної армії. Зі 
словами вітання та вдячності за 
бойові подвиги до присутніх у 
залі та учасників АТО звернув-
ся сільський голова Кость С.М. 

       Після закінчення дійства 
усіх присутніх запросили у 
фойє школи, де проходила ос-

новна частина свята: шкільний 
огляд -конкурс пісні і строю. 
Усе відбувалося, як на справж-
ьому військовому параді, голо-
внокомандувачем якого був 
учитель предмету ЗВ, капітан у 
відставці, Власюк О.Ю.Кожен 
клас – взвод демонстрував свої 
вміння у маршуванні, виконан-
ні стройових пісень та вправ.  

       В конкурсі брали участь  
взвод  військових медичних 

військ Укра-
їни(1 клас), 
військово - 
морської 
піхоти 
Збройних 
Сил України
(2 клас), вій-
ськового 

музичного оркестру Збройних 
Сил України(3 клас),  десантно 
–штурмових військ України(4 
клас, 9 клас), української повс-
танської армії(5 клас), окре-
мого полку Президента Ук-
раїни(6 клас),прикордонної 
служби України «Чорна сот-
ня»(7 клас), державної  при-
кордонної служби України(8 
клас), козацьких військ 
«Волинська Січ»(10 клас),  

хімічних військ  Збройних Сил 
України(11 клас).  

      Боротьба була напруженою. 
Серед молодших школярів 
найкращими були учні 2 класу 
на чолі з командиром загону 
Марчук Христиною( класний 
керівник – Січковська Г.А). У 
середній віковій категорії ви-
бороли призове місце учні 6 
класу, командир – Гоменюк 
Богдан(класний керівник – 
Панчук У.О.).  Серед старшок-
ласників переможцями стали  
учні 11 класу,командир загону 
-Тодорович Василина(класний 
керівник – Власюк Н.І.) . Пере-
можців відзначили грамотами, 
а всі учасники конкурсу отри-
мали солодощі. 
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Коли діти дорослішають, 
дуже важливо зуміти зберег-
ти у їх серцях віру в чудеса. 
А Новий рік – це свято коли 
чудеса трапляються щосеку-
нди. Всі учні з нетерпінням 
чекали цього дня, коли до 
них завітає чарівна Новоріч-
на казка з Дідом Морозом та 
Снігуронькою, подарунками, 
яскраво-казковим бал – мас-
карадом, та звичайно ж, весе-
лим хороводом навколо кра-
суні ялинки. 

Чекали і дочекались! 25 груд-
ня в школі відбулися Новорі-
чні ранки для учнів 1- 7 кла-
сів. Свято пройшло непереве-
ршено.  Учні отримали бага-
то незабутніх вражень та по-
зитивних емоцій, проявили  
спритність, ерудованість у 
конкурсах та вікторинах, во-
дили новорічні хороводи, 

відгадували загадки і просто 
веселилися. Але найприємні-
ше диво чекало всіх наприкі-
нці свята…  

У 2016 році наша школа взя-
ла участь у проекті каналу 
«1+1» «Зміни свою школу». 
А вже у 2017 році канал ого-
лосив інтернет – голосування 
на найкращий сюжет про 
школу. За результатами голо-
сування наша школа отрима-
ла 8 місце серед 22-ох най-
креативніших шкіл України. 
Переможцем проекту стала 
школа міста Кропивницький, 

яка отримала головний 
приз(5 тисяч гривень). І 
ось на наше Новорічне 
свято завітав головний 
редактор газети «Волинь 
- нова» Згоранець Олек-
сандр Олександрович, 
який вручив школі 5 ти-

сяч гривень, за те що вона 
була єдиною в області, яка 
ризикнула взяти  участь у 
проекті. Всі присутні були 
приємно враженні! Хочемо 
щиро подякувати газеті  
«Волинь - нова» за високу 
оцінку нашої праці та всім, 
хто підтримав нас у інтернет 
– голосуванні. 

Протягом 08.12 – 13.12.2017 р. в 
школі проходили заходи в рам-
ках Всеукраїнського тижня пра-
ва. 8 грудня учні 7-11 класів пе-
реглянули науково-популярний 
фільм «Права дитини». Також 
старшокласники випустили стін-
газету «Права і обов`язки». 11 
грудня для школярів було прове-
дено Всеукраїнський урок на 
тему «Права дитини» та органі-
зовано тематичну виставку «Що 
означає бути громадянином», 
серед учнів 5 -11 класів  проведе-
но анкетування на тему «Твої 
права та обов`язки». 13 грудня 
вчитель правознавства Власюк 
Ніна Іванівна разом з класним 
керівником 5 класу Кость Наді-
єю Петрівною провели годину 
спілкування «Пізнаємо право», а 
наймолодші учні школи перегля-
нули відеоролики «Права і 
обов`язки в мультфільмах». 



Шкільний Новорічний вечір пройшов не-
повторно і яскраво, подарувши масу приє-
мних емоцій виступаючим і глядачам. 
Гарні пісні, веселі танці, цікаві сценки 
принесли присутнім святковий новоріч-
ний настрій, не дивлячись на плюсову 
температуру за вікном. 

Неперевершені актори - старшокласники 
підготували цікаві новорічні номери, каз-
ки на новий лад «Білосніжка і сім гномів», 
«Дванадцять місяців» «Новорічні пригоди 
Діда Мороза», але родзинкою вечора були 
«Українські вечорниці на сучасний лад», у 

виконанні вчителів школи. Господиня 
вечорниць(Лещенко Лариса ) та її доч-
ка(Пилипчук Марія ) зустрічали гостей у 
своїй хаті. А які ж вечорниці без сварли-
вих кумоньок (Бадира Алла  та Тарасюк 
Наталія ) і веселих та завзятих хлоп-
ців(Якимчук Віктор , Коптюк Юрій , Бі-
нюк Дмитро ), ну звичайно лінивого та 
завжди голодного Стець-
ка(Парфенюк Олександр ), 
який вибирав собі дружину 
серед дівчат світу 
(спокуслива американка – 
Заславська Ольга, неперевер-

шена німкеня – Швора Олена, гаряча іспа-
нка – Мельничук Альона , вишукана фра-
нцуженка Панчук Ульяна , горда росіянка 
– Боровик Олена , щира українка – Плип-
чук Марія ). А наприкінці вечора до нас 
завітали колядники, які побажали всього 
найкращого у новому році. Ну і, звичайно, 
весела новорічна дискотека. 

З метою розвитку знань, умінь, твор-
чих здібностей учнів в нашій школі з 
по грудня 2017 року проходив тиждень 
зарубіжної літератури. Розпочався тиж-
день з цікавої лінійки, з на якій було 
оголошено план заходів в рамках пред-
метного тижня та конкурс шкільних 
газет, кросвордів, ребусів, шарад на 
тему «Знавці зарубіжної літератури». У 
вівторок цікавий інтелектуальний ма-
рафон та конкурс «Знайдіть 10 зага-
док» запросили  учнів початкових кла-
сів в цікавий світ казки. В середу  учні 
виступили з цікавими дослідницькими 
проектами  про зарубіжних письменни-
ків, доля яких пов`язана з Україною. 
Усний журнал допоміг школярам біль-
ше дізнатися про письменників різних 
національних літератур, які так чи ін-
акше були пов`язані з нашою Батьків-
щиною. Пізнавальним та цікавим для 
учнів став конкурс на кращого читця 
поетичного твору «І в слові музика 
звучала» та виставка книг «Золотий 
фонд зарубіжної літератури».  Підсум-
ковим етапом було нагородження всіх 
активних учасників грамотами. 

      В рамках Тижня 
духовності, що тривав з 
18 по 22 грудня 2017 

року, відбулося чимало заходів, серед 
яких : спілкування з духовним наставни-
ком протоієреєм Миколаєм учнів старшої 
школи на тему «Гармонія та основи сі-
мейного життя», екскурсія до місцевого 
храму с .Купичів , театралізована вистава 
до Дня святого Миколая, приємні сюрп-
ризи для малюків початкової школи та 
інше.  

  День Святого Миколая у школі розпоча-
вся із приємного сюрпризу: учнів почат-
кових класів чекали медяники, які напе-
редодні свята спекли працівники школи, 
а далі  театралізована вистава «Ходить по 
землі Святий Миколай», яку підготували 
учні 1 та 8 кла-
сів. Діти почу-
валися на сцені, 
як справжні 
актори. Вони 
вправно зіграли 
роль своїх каз-

кових героїв і за це в нагороду отримали 
подарунки, від яких на обличчях 
з`явилася щаслива усмішка.  

  Традиційно до нас завітав настоятель 
місцевого Свято-Преображенського хра-
му с. Купичів  митрофорний протоієрей 

Миколай  та настоятель храму с. 
Осьмиговичі протоієрей Стефа-
ній, де здійснили богослужіння 
біля  шкільної каплиці.  

21 грудня 2017 ро-
ку на базі «Зразкового» му-
зею історії села Купичів, 
що функціонує при комуна-
льному опорному закладі 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Купичів», відбулася пре-
зентація нової книги Юлії 
Тимофіївни Купчинської 
«Вічно живі в наших сер-
цях». Розповідається у ній 
про односельчан – учасни-
ків Другої світової війни сіл 
Купичева та Нири Турійсь-
кого району Волинської 
області. І хоча ця війна вже 
в далекому минулому, а на 
порозі нова неоголошена 
війна, вона назавжди зали-
шиться в пам’яті старшого 
покоління та нащадків тих 
воїнів, що свято виконували 
свій військовий обов’язок  
на різних фронтах війни та 
криївках УПА. Серед гос-
тей заходу були діти, ону-
ки, правнуки цих воїнів, 
юні історики-краєзнаці, 
односельчани, учителі.  З 
цікавістю всі слухали авто-
рку, яка розповіла про те, 

як створювала книгу, хто їй 
допомагав у цьому. З вдяч-
ністю Юлія Тимофіївна 
згадала вчителя нашої шко-
ли Квашука Олексія Павло-
вича, який у далекі 70-ті 
роки зробив фото кожного 
ветерана села та записав 
коротку історію про нього 
(де воював, чим нагородже-
ний). Також автор згадала 
про деякі складнощі та ці-
каві епізоди пошукової дія-
льності, закликала присут-
ніх не бути байдужими до 
своєї історії, берегти пам’-
ять свого роду.  Історію 
свого дідуся-ветерана доне-
сла до всіх Наталія Йосипі-
вна Прокопчук, яка допома-
га у зборі матеріалів книги.    
Зі словами вдячності до 
Юлії Тимофіївни звернули-
ся діти ветеранів (Любчук 
Тамара Михайлівна та Са-

монюк Зінаїда Іванівна). 
Особливої душевності до-
дали пісні у виконані гурту 
«Молодички» сільського 
Будинку культури, події, 
які читали юні екскурсово-
ди музею. Усі присутні, 
впевнена, не забудуть цю 
подію, ту свічу, що горіла, 
скапуючи сльозинками На-
самкінець прозвучали слова 
подяки усім від директора 
школи Гончарука Олексан-
дра Олександровича.                               
Ну а книга поповнила екс-
позицію музею історії села 
Купичів, стала ще одним 
нагадуванням про трагічне і 
героїчне його минуле.          
Потрібно додати, що автор-
ка подарувала книгу усім 
сім’ям ветеранів, про кого 
згадується у книзі. 


