
де одні учні були правопо-
рушниками, а інші праців-
никами поліції, які припи-
няли та кваліфікували пра-
вопорушення. Дітям така 
форма бесіди дуже сподо-
балася, учні-активісти взя-
ли участь у обговоренні 
проблемних питань та взя-
ли участь у грі. 
Наприкінці зустрічі діти 
мали змогу поспілкувати-
ся з поліцейськими про їх 
службову діяльність, при-
міряти спецзасоби , а де-
хто з учнів виявили бажан-
ня в майбутньому стати 
поліцейськими. 

На сьогоднішній день над-
звичайно гостро постає про-
блема агресивних проявів у 
міжособистісних стосунках 
учнівської молоді. Заляку-
вання, знущання, побиття, 
псування майна – це не дії 
злочинців, а те, що відбува-
ється серед учнів у школах. 
Сьогодні всі ці поняття об’-
єднує термін – булінг. 
Булінг (bullying, від анг. bul-
ly — хуліган, забіяка, задира-
ка, грубіян, насильник) ви-
значається як утиск, дискри-
мінація, цькування. Цей тер-
мін означає тривалий процес 
свідомого жорстокого став-

лення (фізичного і психічно-
го) з боку дитини або групи 

до іншої дитини або інших 
дітей. 
у квітні Турійські поліцей-
ські долучилися до проекту 
із протидії булінгу - "Маю 
право бути собою" та заві-
тали до учнів Комунально-
го опорного закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступеня с.Купичів». Зустріч 
розпочалася зі знайомства та 
обговорення основних про-
блем в шкільному середовищі. 
Обговорені питання щодо по-
рушень правил поведінки в 
школі під час навчального 
процесу, основні признаки та 
види булінгу, наслідки цього 
явища. Поліцейські наголоси-
ли учням будувати дружні сто-
сунки з оточуючими і розв’я-
зувати конфлікти мирним шля-
хом.  
Окрім цього, з учнями шкіл 
обговорені питання щодо най-
поширеніших видів адмініст-
ративних та кримінальних пра-
вопорушень в дитячому сере-
довищі. Учні активно брали 
участь у визначенні таких по-
нять як «злочин», «крадіжка», 
«пограбування», «розбій», 
«грабіж» та відмінності між 
цими поняттями. Працівники 
поліції роз’яснили про по-
няття злочинів у формі гри, 

Міжнародний рух Чер-
воного Хреста – це між-
народний гуманітарний 
рух, в якому беруть уч-
асть близько 97 мільйо-
нів добровольців у всьому світі. 
Метою діяльності руху є захист 
людського життя та здоров’я, запо-
бігання людським стражданням та 
їх полегшення, незалежно від раси, 
релігійних та політичних поглядів. 

Український Червоний Хрест – 
національна форма організації з 
такими самими завданнями, що й 
міжнародний Червоний Хрест, по-
стала у квітні 1918 року з ініціати-
ви Всесвітнього з’їзду лікарів у 
Києві на базі існуючих в Україні 

місцевих товариств Росій-
ського Червоного Хреста. 

В квітні в нашій школі 
проходив місячник Черво-

ного Хреста. Протягом місяця 
були проведені такі заходи: ви-
ховні години на тему 
«Український Червоний Хрест, 
його діяльність», спортивні зма-
гання , уроки-тренінги з медич-
ним працівником школи. В фойє 
школи був розміщений інформа-
ційний стенд «Міжнародний рух 
Червоного Хреста». 

 У цьому 

До нас завіта-
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   Знову наші спортсмени попереду.  

27 квітня 2018 року на базі ЗОШ І-ІІІ 
ступенів с.Соловичі  були проведені фі-
нальні змагання з футболу «Шкіряний 
м´яч». За підсумками змагань перемож-
цями стали команди загальноосвітніх 
шкіл І-ІІІ ступенів: І місце – комуналь-
ний опорний заклад «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Купичів», ІІ місце – Турійська ЗОШ І-
ІІІ ступенів (Турійська ОТГ), ІІІ місце - 
в команди комунального опорного за-
кладу «Луківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ліцей» (Луківська ОТГ). 

Вітаємо наших юних футболістів . 



  Україна - це наша 
земля, рідний край з 
багатовіковою історі-
єю, мальовничою 
природою, чарівною 
піснею, мудрими, та-
лановитими і героїч-
ними людьми. Украї-
на - це  народ, який протягом 
багатьох віків боровся за свою 
свободу і незалежність. Ми має-
мо гордитися тим, що наша ба-
тьківщина мала славні періоди 
історії, справжніх легендарних 
героїв та патріотів. Поки живуть 
люди - живе пам'ять. Саме тому, 

8 травня 
2018 року, 
жителі 
с.Купичів 
та навко-
лишніх 
сіл, учні, 
вчителі, 

працівники ДНЗ та ку-
льтури пройшли лампа-
дковою ходою до пам'я-
тника загиблим  у Пер-
шій та Другій світовій 
війні, воїнам УПА,  щоб 
згадати про 
тих, хто ці-

ною власного життя 
захищав нашу Украї-
ну. Нажаль, останній 
із ветеранів, Сохаць-
кий Петро Якимович, 
минулого року відій-
шов у вічність. Нехай  
історія збереже їх імена у пам’я-
ті.  

Біля Меморіалу Сла-
ви відбувся святко-
вий концерт за учас-
тю учнів та вчителів 
школи, працівників 
дитячого садочка та 

будинку культури. Були проде-
монстровані кінохроніки з часів 
Другої світової війни та сучас-
ної війни на сході, звучали вір-
ші, пісні. Також на концерті бу-
ли присутні наші односельчани, 

які брали уч-
асть у війні в 
зоні ООС. 
Учасники за-
ходу подяку-
вали їм за ми-
рне небо над 
головою. 

26 квітня 2018 року минуло 32 
роки страшної катастрофи в іс-
торії людства, що сколихнула 
усю Європу.   Долі багатьох лю-
дей різних професій - цивільних 
і військових, які стали свідками, 
учасниками, героями та жертва-
ми Чорнобильської катастрофи, 
змінилися назавжди. І десятки 
років цей день змушує задумати-
ся про можливі наслідки діяль-
ності людини. 

Пам'ять про трагедію незагоє-
ною раною залишиться в душі 
нашого народу. Подвиг, який 
здійснили ліквідатори Чорно-
бильської АЕС, ніколи не буде 
забутий. 

Цій темі були  присвячені захо-

ди, що відбулися в нашій школі.  
Протягом тижня в фойє школи 
діяла книжкова виставка 
«Чорнобильський вітер у ду-
шах». Також був оформлений 
інформаційний стенд 
«Чорнобильська катастрофа: її 
наслідки». 

26 квітня був проведений вихов-
ний зхід "Чорнобиль - живий 
плач мертвої зони». Уважно слу-
хали вихованці нашої школи  
вчителя хімії та біології Кость 

Надію Петрівну, яка розповіда-
ла про шкідливість   хімічних 
речовин  та радіоактивних еле-
ментів які виникли внаслідок 
цієї катастрофи і їх вплив на 
навколишнє середовище та здо-
ров'я людей. Сімейний лікар 

Купичівської амбулаторії   Заро-
вецька Юлія           підготувала  
презентацію  «Вплив чорнобиль-
ської катастрофи на здоров`я 
людей»,  в якій ішлося про хво-
роби, що з'явились внаслідок ви-
буху на Чорнобильській АЕС.  

Сподіваємося, що даний захід 
допоміг усвідомити учнями мас-
штаби чорнобильської трагедії, 
та дав зрозуміти наскільки важ-
ливим є здоров'я для людини. 


