
8 березня - це день, коли сильна стать може задару-
вати всю прекрасну половину людства подарунками, 
кольорами почуттів і радості. У цей день жінка - це 
перш за все чуйність, вона заполоняє повітря своєю 
шикарністю та витонченістю. Недарма жіночий день 
святкують саме на початку весни, адже жінка і є тим 
початком як життя, так і гармонійності, вишуканості. 

Сьогодні важко назвати хоча б одну сферу діяльнос-
ті, де б не працювали жінки. Також неможливо собі 
уявити будь-яку професію без чарівних посмішок, 
дбайливих рук і небайдужих жіночих сердець. Дуже 
важко жити без ласкавого маминого погляду і лагід-
них рук, які завжди втішать і заспокоять, без очей 
коханої жінки, які розуміють все, чим ти живеш, без 
голосу донечки, який дає наснагу і 
надію на майбутнє. 

Нашу школу цей день також не 
оминув стороною та   наповнений 
був весняним, сонячним теплом, 
ніжними барвами квітів.   У перед-
день свята, 7 березня, представни-
ки учнівського самоврядування 

здивували  приємним подарунком :  вчительський   
жіночий колектив учні зустрічали зранку у фойє 
школи з усмішкою і щирими привітаннями,  а ось 
для всіх дівчат школи в навчальних кабінетів бу-
ли розміщені  привітання зі святом. Не менш при-
ємним подарунком для всіх став святковий кон-
церт. У ньому брали участь учні як старших кла-
сів так і початкових. Вони порадували своїм спі-
вом, веселими сценками та запальними танцями, 
зворушливими віршами. Цікавим і ніжним  був 
виступ вчителів- мужчин,які у жартівливій формі 
привітали усіх присутніх жінок зі святом і від 
усієї душі бажали любові, добра, успіхів. 

    Тож вмійте дивувати жінок, бережіть їх і да-
руйте їм радість та позитив-
ні емоції не лише 8-го берез-
ня, а й щодня. 
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У нашій школі стало вже доброю тра-
дицією проводити предметні тижні. 
Ось і для учнів початкової ланки вчи-
телі організували Тиждень початко-
вих класів, який проходив з19 берез-
ня по 23 березня. У цей період кабіне-
ти початкової школи були схожі на 
вулики, де плідно та згуртовано пра-
цювали вчителі та учні. Робота під час проведення Тиж-
ня була спланована так, щоб заходи охоплювали різні 
сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, ко-
рисними, сприяли інтелектуальному та творчому розви-
тку дітей. 

Девіз тижня: «Кожен день у нас цікавий, веселий і яск-
равий». У рамках Тижня початкових класів було прове-
дено ряд заходів, які підпорядковувалися тематиці кож-
ного дня: Понеділок — День казки (інсценізація казок, 
конкурс ілюстрацій, загадки); вівторок — День зустрічі 
птахів (виготовлення шпаківень, розгадування ребусів 
про птахів); середа — День України (віртуальна подо-
рож «Сім чудес України», конкурс читців поезії про 
Україну); четвер — танцювальний калейдоскоп 
(флешмоб «Закаблукам лиха дам»); п'ятниця — спорти-
вний день (Веселі старти, рухливі ігри). 
Підсумки Тижня проводилися на лінійці. Переможці та 

активні учасники отримали 
грамоти та солодкі призи.  

Дбайливе ставлення до власного здоров’я – це досить актуальна про-
блема сучасного суспільства, адже здоров’я вважається головною 
суспільною цінністю. Проте не всі люди достатньо проінформовані 
про здоровий спосіб життя, а деякі свідомо ним нехтують. Ведення 
здорового способу життя важливе для кожної людини, і в першу чер-
гу – для педагога. Фізична культура – запорука здорового способу 
життя. Заняття спортом  підвищує розумову і фізичну працездат-

ність. Також варто звернути увагу на той 
факт, що вчителі завжди знахо-
дяться в стресовому стані, оскі-
льки розумова діяльність пов’я-
зана з емоційною напругою. 
Фізична культура і здоровий 
спосіб життя можуть звести до 
мінімуму, а іноді й до нуля ри-
зик поганого самопочуття. І на-
ші вчителі про це знають. Тому 

на базі спортивного комплексу комунального опорного 
закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів» у лютому відбу-
лися районні змагання серед педагогічних працівників «Спортивна 
зима - 2018». Участь у змаганнях взяли педагоги закладів загальної 
середньої освіти із Купичева, Мокреця, Солович, Боблів.  
Свою спритність, витримку і жагу до перемоги показали педагоги у 
таких видах змагань: настільний теніс, шашки, дартс, стрільба з пне-
вматичної гвинтівки, командна естафета.  
Емоції, які вирували під час змагань, подарували всім приємні вра-
ження. 
Перемогу здобули вчителі ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Бобли. Вони отрима-
ли головний приз змагань — перехідний кубок.  

Змагання відбувалися за 
фінансової підтримки СВК 
«Дружба». 
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    Нове покоління, нова 
школа спонукають до 
нових, творчих форм та 
методів роботи. Хоче-
ться щось змінювати, 
моделювати, впрова-
джувати … А чому б і 
ні?! Так з’явилась ідея 
переможців та номінантів ІІ етапу 
Всеукраїнських предметних олімпіад 
з базових дисциплін. 

30 березня 2018 року у комунальному 
опорному закладі «Загальоосвітня 
школа І-ІІІ ступенів с.Купичів» від-
булася шоу – програма «Краще всіх - 
2018». В актовій залі зібралися роди-
ни, учителі, учні, знайомі, щоби при-
вітати цілеспрямованих, працелюб-
них, начитаних, ерудованих, наполег-
ливих учнів. А піднятися юним обда-
рування на вершину слави допомогли 
справжні фахівці своєї справи – тала-
новиті учителі. Програма розпоча-
лась піснею «Краще всіх!», яку вико-
нали учасники вокальної гурту 
«Краще всіх». Учасники шкільного 
прес – центру підготували відео ін-
терв’ю з переможцями олімпіад. Ви-

нуватців свята меда-
лями та грамотами 
нагороджував дире-
ктор школи  Гонча-
рук О.О. Кожна но-
мінація була пред-
ставлена виступами 
учнів та їх настав-

ників. Так, на сце-
ні  проводили дос-
ліди  з хімії Вол-
чук Валенти-
на ,Супоровський 
Юліан,  Волчук 
Вікторія (біологія)  
(вчитель  Кость 

Н.П.):«Виверження вулкана», одер-
жання з води малинового соку і на-
впаки; з фізики - Супоровський Юлі-
ан, Федорченко Юрій, Волчук Вікто-
рія (астрономія)(вчитель Власюк 
О.Ю):  «Електризація. Взаємодія за-
ряджених тіл »; з математики – Челей 
Мар’яна (вчитель Челей Ю.Б.) 
«Значення чисел у житті людини», 
Гоменюк Богдан (вчитель Боровик 
О.А.) «Наука про життя». А знавці 
української мови і літератури Волчук 
Вікторія (вчитель Лещенко Л.М.) чи-
тали вірші, у яких кожне слово роз-
починається з однакової літери, Боро-
вик Вікторія і Семенюк Юлія 
(вчитель Качинська Т.М.) презенту-
вали знання з української  мови через 
вікторину., Волчок Оксана (вчитель 
Голіщук К.А.) презентувала вірш та 
притчу «Недаремність навчання». 
Юні знавці історії - Супоровський 
Юліан, Семенюк Юлія, Мельничук 
Аліса (вчитель Власюк Н.І.), Сергій-
чук Вікторія (вчитель Волчук В.І.) 
презентували дослідження МАН 
(керівник Власюк Н.І.) «Життя чехів 
на території Волині другої половини 
XIX  початку XX ст.» (на досліджен-

нях історії с.Купичів).  Учасники 
олімпіади з трудового навчання – Ри-
б’янець Олег та Січковський Василь 
(вчитель Якимчук В.С.) продемон-
стрували головоломки різних ступе-
нів складності, Андрощук Олена 
(вчитель Нарушинська В.М.) запро-
понувала дівчатам та жінкам прикра-
су ручної роботи у вигляді квітки. 
Активною учасницею шкільного Мі-
сячника «Я – творча особистість», 
юною художницею  визнано Столяр-
чук Ольгу. Прекрасний голос  та тон-
ке відчуття музики має дівчинка, не-
одноразовий призер районного кон-
курсу дитячої сучасної пісні «Срібні 
дзвіночки»  Дранчак Катерина, яку 
відзначили за її талант. Шана вам, 
юні обдарування, що ступили на цей 
тернистий шлях за покликанням ду-
ші, за внутрішнім 
бажанням зробити 
більше, ніж того ви-
магає шкільна про-
грама. Дякуємо усім, 
хто долучився для 
організації чудового 
свята! 

                           

 

               

                                                           

Прокидається природа – починається 
нове життя. Люди радіють теплу, сон-
цю і говорять, що сам птахи прино-
сять весну. За повір`ям старожилів 
той, хто «боцюна» побачить вперше у 
повітрі, а не на землі – буде цілий рік 
здоровим. Ми радіємо, коли довгоно-
гий птах збудує гніздо поруч з нашою 
оселею і з нетерпінням чекаємо 
його повернення додому. Цього 
річ весна видалася холодною і на 
нашу допомогу очікує багато пта-
шок. Тому в Україні оголосили 
Всеукраїнську акцію учнівської 
молоді «День зустрічі птахів». У 

комунальному опорному закладі 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів с . Купичів» з 
легкої руки учителя біології Кость 
Надії Петрівни закипіла робота:  
одні малювали журавлів, інші ство-
рювали презентації, дехто намагав-
ся науково дослідити життя птахів, 
а призом « Глядацьких  симпатій» 
нагородили хлопців – учнів 6 класу 
за виготовлення з пап’є- маше ле-
леки. Але найбільше птахи зраділи 
своїм новим будиночкам, що виготов-
лені руками батьків та їхніх дітей. Ці-
ла виставка годівничок розгорнулася у 
фойє школи. Кожен будинок для пта-

хів це – витвір мистецтва, 
охоплений дизайном, фор-
мою, навіть Петрівським 
розписом. Частину шпакі-
вень учні подарували лісо-
вим птахам. Ми щиро дяку-
ємо сім`ям с.Купичів: Мар-
чук В.Л.,Ткачук 

Б.М.,Жовмирук О.М., Печерук М.М., 
Сергійчук Н.А., Стяж-
ков М.О.,Ткачук М.М., 
Ткачук В.М., Віщак 
О.Г., Міліщук І.В., Чер-
ній Н.Є.,Мельник В.В., 
Голощук Н.М., Голощук 
В.В., Горбенко О.В., Бо-
ровик В.С., Зубовець 
Ю.П., Кириченко В., 

с.Літин: Давидюк В.В., Сохацький 
В.В., Мущинський І.О., с.Туличів: 
Кліщук Я.В., Кислюк Ю.Д., Луцюк 
В.В., Кісін В.В., Зиза О.Я.,с.Чорніїв: 
Нікончук Ю.О., Мельничук А.П., 
Штунь В.В., Федорук В., с.Нири: Бе-
бес Р.В.,  де трудове виховання прине-
сло користь і задоволення.  

 

             


