
пропустили жодного 

дня навчання в школі: 

Кот Дарина (учениця 7 

класу), Ткачук Софія 

(учениця 2 класу), Боро-

вик Вікторія (учениця 9 

класу), Ткачук Віталій 

(учень 6 класу). А на 

завершення свята всі 

учні школи виконали 

флешмоб і з рук випуск-

ників пролунав останній 

дзвінок. 

Тож сподіваємося, що 

таке свято закарбується 

в пам’яті випускників 

теплими спогадами, для 

батьків залишиться при-

ємними емоціями, а для 

малечі і вчителів – чудо-

вим початком літніх ка-

нікул. 

Промайнув іще один на-

вчальний рік. Настала 

хвилююча мить свята 

Останнього дзвоника. І 

звичайно це свято в нас 

асоціюється з звучанням 

фанфар, вишиковуван-

ням всіх учнів, одягне-

них у вишиванки з буке-

тами квітів у руках, у 

лінійку та виступами ди-

ректора і гостей, які на-

магаються дати останні 

настанови випускникам. 

Така щорічна процесія 

вже давно ві-

джила своє, 

тож цього року 

свято Остан-

нього дзвоника 

у комунально-

му опорному 

закладі 

«Загальноосвітня школа 

І –ІІІ ступеня с. Купи-

чів» відбулося  по- ново-

му.  По-сімейному тепло  

було проведено святку-

вання,  яке розпочали 

учні 1 класу а потім на 

допомогу покликали ста-

ршокласників. Які в 

свою чергу запросили на 

святкування випускників 

школи. Винуватці свята на 

чолі з класним керівником 

Власюк Ніною Іванівною 

урочисто пройшли між ря-

дами  і привіталися  із кож-

ним учнем за руку.  Цього 

року їх 10 : Столярчук Дми-

тро, Тодорович Василина, 

Марчук Катерина, Бацман 

Олег, Волчук Вікторія – 

стипендіат президента Ук-

раїни 2018 року та призер ІІ 

етапу Всеукраїнських рай-

онних олімпіад з українсь-

кої мови та астрономії, Ме-

льничук Аліса – призер ІІ 

етапу Всеукраїнських рай-

онних олімпіад з історії та 

правознавства, Ліщук Тарас, 

Шворак Яна, Фільченкова 

Іванна, Самчик Михайло. 

Одинадцятикласники пода-

рували школі на згадку   ру-

шник, вишитий Тодорович 

Тетяною, мамою випускни-

ці , та звернулися з подякою 

до всіх, хто протягом їхньо-

го шкільного життя був по-

руч.  Ну звичайно, яке ж 

свято без нагород? Були на-

городжені грамотами пе-

реможці  різних конкурсів, 

а також вручені Похвальні 

листи учням  за відмінні 

успіхи у навчанні та були 

відзначені учні, котрі не 
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23 травня до комуна-
льного опорного закла-
ду « Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів с. 
Купичів» прямувала 
дітвора у святковому 
вбрані та з квітами. 
Адже у четвертоклас-
ників відбулося свято 
«Прощавай, початкова школо». 
На родинному святі зібрались  
всі, хто допомагав їм долати цей 
цікавий, непередбачуваний, спо-
внений пригод і чудових подій 
шлях довжиною в чотири роки. 
Швидко промайнули роки і 
«вчорашні першокласники» вже 
стоять на порозі основної шко-
ли. Два  роки їх вела країною 
Знань перша вчителька Кузьмик 
Лєна Василівна, яка навчила чи-

тати, писати, ра-
хувати та вклала 
частинку своєї ду-
ші за що діти по-
дарували їй, виго-
товлені своїми ру-
ками сердечка, а 
далі передала ес-
тафету молодій і 

енергійній Пилипчук Марії Ва-
силівні. Такі чарівні та по-
справжньому дорослі діти дару-
вали всім присутнім пісні про 
школу, про шкільне життя, про 
вчителів, виконували святкові 
танцювальні композиції. Четве-
ртокласники згадали роки нав-
чання у 1-4 класах, різні капосні 
моменти, подякували вчителям 
та усім працівникам школи, які 
були поруч з ними всі 4 роки. 

     З привітаннями та подякою 
виступив директор школи Гон-
чарук Олександр Олександро-
вич. Він урочисто вручив випус-
кникам дипломи про закінчення 
початкової школи.  
Тож, в добру путь, «завтрашні» 
учні 5 класу! 

Кожну другу неділю травня ми об’є-

днуємося в єдиній течії привітань 

для наших чудових матусь. Мами 

були, є і залишаються найголовніши-

ми людьми на землі для своїх дітей. 

У будь-якому віці ми відчуваємо ма-

теринську підтримку, її турботу і лю-

бов.  І від її мудрості залежить, як 

посіяти так, щоб виросло покоління 

здорове духовно та фізично. Цієї ма-

миної любові, мудрості та насіння 

вистачає порівну на кожну дитину.  

Почуття до матері – то почуття все-

людські. Власне, й рід і родина три-

маються на цих почуттях. З пошани 

до матері починається Людина. Па-

м’ятаймо це, як хочемо, щоб наш рід 

не перевівся, щоб діти виростали ми-

лосердними, чуйними людьми. Свіч-

ка палкого материного серця повсяк-

час освітлює їхню життєву дорогу. 

Тож нехай і вдячність дітей матерям 

ніколи не буває запізнілою. Та чи 

знайдеться доволі слів, щоб оповісти 

про мамину мудрість, сердечність, 

самовідданість, дбайливість, терпля-

чість, щедрість, ніжність…? Слова  

знайдуться, але завжди їх буде зама-

ло й ніколи не буде доволі, тому в 

п’ятницю 12 травня відбувся святко-

вий концерт “У мене матінка ясная 

зіронька”. У концерті  взяли участь 

учні та вчителі школи. Чудові тала-

новиті діти вітали своїх мам красиви-

ми віршами та милозвучними пісня-

ми, а дитячий  хореографічний коле-

ктив подарував гарний танок « Кві-

тів». Дотепні сценки не давали зану-

дьгувати впродовж нашої, доволі 

насиченої, програми.  

 Мама - це найдорожча нашому сер-

цю людина. Тому не забувайте ви-

словити свою подяку і безмежну вдя-

чність за все, що вони роблять для 

нас, за їх любов і розуміння.. І не ли-

ше на свято, а й щодня, адже у мами 

нема вихідних чи лікарняних, вона 

працює заради нас 24 години на до-

бу, 7 днів на тиждень й навіть на до-

лю секунди не перестає нас любити. 

Тож щиро дякуємо вам за тепло, лас-

ку, турботу, любов, за недоспані ночі 

й пролиті сльози, наші любі мами. 


