
чекав сюрприз у вигляді 
корзинки квітів з цукерок, 
яку підготувало учнівське 
самовряду-
вання. 

День працівника освіти—
надзвичайне свято, яке з 
нетерпінням чекають не 
тільки вчителі, але й учні. 
Адже саме в цей день у них 

є змога спробувати себе 
у ролі педагога. Прове-
сти лінійку і відповідати 
за порядок у школі.  
А для привітання 
працівників нашої шко-
ли було підготовлено 
цікавий концерт зі 
смішними сценками, 
віршами, піснями та су-
часною презентацією. 
А зранку усіх вчителів 

13 жовтня на базі нашої 
школи проходив IV регіо-
нальний конкурс-
фестиваль повстанської 
пісні «Складем хоч пізнії 
вінці», присвячений 73-
річчю створення УПА на 
приз газети «Вісник+К». 

Темою дня став мітинг-
реквієм, який підготувала 
заступник директора з ви-
ховної роботи ЗОШ I-III 
ступенів с. Новий Двір 
Гінгіна О.Д. зі своїми ви-
хованцями. Заупокійну 
літію відслужив священик 
УПЦ Київського патріар-
хату с. Новий Двір отець 
Олександр. 

Почесними гостями стали 
учасники АТО, яким вру-
чили нагороди. 

Підсумком конкурсу 
стало нагородження 
учасників та перемож-

ців подяками, грамота-
ми та грошовими вина-
городами. 

Гран-прі фестивалю 
отримали учасники зі 
школи-гімназії смт. Ту-
рійськ, I місце - учени-
ця ЗОШ I-III ступенів  

с.Овлочин Ткачук Кате-
рина, II – учениця ЗОШ 

I-III ступенів с. Доросині 
Рожищенського району 
Василевська Катерина, III 
– учениця ЗОШ I-II ступе-
нів с. Осьмиговичі Риба-
чук Діана. Приз глядаць-
ких симпатій отримали 
наймолодші учасники 
конкурсу ЗОШ I-III ступе-
нів с. Купичів— гурт хло-
пців. 

Смачним кулішем часту-
вали усіх присутніх на фе-
стивалі. 
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У цьому номері: 



шею. 
Другокласники, серйоз-
но підготувались до 
свята і запевнили всіх 
присутніх у тому, що 
готові бути козачатами.  
Герої свята заспівали 
українську пісню, 
відмінно вивчили вірші 
і виступили як 
справжні козаки.  
Вітаємо їх з посвятою! 

 

  Стало уже доброю тра-
дицією, у жовтні, на 
свято українського ко-
зацтва, у нашій школі 
проходить «Посвята  в 
козачата». Усі класи ви-
шикувались і урочисто 
здавали рапорти писарю 
коша «Веселка». Але 
найбільше хвилювалися 
другокласники, адже 
тепер вони будуть від-
чувати себе захисника-
ми нашої Батьківщи і 
вести себе потрібно з 
цього моменту 
відповідно, як 
подобає нашим 
козакам. 

    Пятикласники 
урочисто при-
вітали малень-
ких козачат, 
вручили їм коль-
орові стрічки та 
нагодували ка-

16 жовтня у нашій школі 

відбувся традиційний «Осінній 

ярмарок» у якому приймали 

активну участь усі учні. На яр-

марок закликали учні 4-го кла-

су веселими сценами. 

Гарний настрій створили учас-

ники фольклорного гурту 

«Молодички» Купичівського 

будинку культури. 

Після свята діти охоче запро-

шували вчителів, батьків, жите-

лів села до своїх торгових паві-

льйонів. А купувати і продава-

ти було що: домашню випічку, 

фрукти, різноманітні страви. 

Цьогорічний ярмарок вдався на 

славу. Покупці та продавці за-

лишилися задоволені. Заробле-

ні гроші класні колективи вико-

ристають для втілення своїх 

планів, подорожей, цікавих екс-

курсій та благоустрою класу. 

На базі нашої школи 

відбулися окружні зма-

гання з футболу серед 

загальноосвітніх шкіл I-

II ступенів с. Озеряни, 

с.Осьмиговичі, 

с.Свинарин., I-III ступе-

нів с.Купичів, с. Мако-

вичі, с. Новий Двір. Пе-

реможцями змагань ста-

ли команди ЗОШ I-II ст. 

с.Осьмиговичі, ЗОШ I-

III ст. с.Купичів., які 

будуть брати участь у 

фінальних районних 

змаганнях.  

В рамках акції 

“Подаруй книгу шкіль-

ній бібліотеці ”, надій-

шло достатньо нової і 

цікавої літератури.  

А також учні школи 

допомогли бібліотека-

рю відреставрувати 

пошкоджені книги. 

Дякуємо їм за роботу. 


