
    

22 січня 1919 року об`єдналися 
дві українські держави, що пос-
тали на руїнах великих імперій: 
одна —Російської, інша — Авст-
ро–Угорської. Українська Народ-
на Республіка і Західноукраїнсь-
ка Народна Республіка утворили 
єдину соборну Українську дер-
жаву. 

До відзначення 
цієї дати приєдна-
лася і наша школа. 
Усі присутні напо-
внились духом 
незалежності, пат-
ріотизму і гордості 

за те, що ми Українці! Дранчак 
Катерина та вокальна група дів-
чат 7 класу співали  пісні про 
наш край. Також на святі Дран-
чак Оксана виконувала досить 
чуттєві і проникливі пісні про 
нашу Батьківщину. Загалом усі 
залишились задоволеними і вдяч-
ними організаторам  заходу. Спо-
діваємось, що їм вдалось піднес-

ти дух патріотизму в нашій школі.  

                              Волчук Вікторія. 

29 січня в Україні відзнача-
ють День пам`яті героїв 
Крут. В цей роковий день під 
станцією Крути відбувся бій, 
що на довгі роки став одним 
із символів боротьби україн-
ського народу за свободу і 
незалежність. В нерівному 
бою загинуло 300 молодих 
хлопців-студентів. З них 
тільки 30 знайшли і розпізна-
ли для поховання на Ас-
кольдовій горі.  

30  січня у нашій школі 
був проведений усний 
журнал  “Волі народної  
дзвін”, присвячений вша-
нуванню пам`яті юнаків, 
які героїчно загинули у 

бою під Крутами. Учні 8 
класу ще раз нагадали нам 
про трагічні події 1918р . 

Україна пишається молоди-
ми Героями. Вічна їм слава! 

Мельничук Аліса 
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В цьому номері: 

Випуск №    94       Січень,    2017р. 

Ми українці серцем і душею, 

Свободою і волею міцною. 

Молитись разом маємо ми всі 

За наших рідних, за тих, хто на війні, 

За мир і спокій нашої землі. 

Країна наша майже вся в вогні, 

Обпалена, розтерзана людьми 

Вона благає нас: “Допоможіть!” 

Вона кричить, страждає, рветься в бій 

Як боляче і лячно їй одній. 

Ми мусим їй допомогти 

У серці з вірою до перемоги йти. 

 

                         Тодорович Василина 



26 січня в нашій 

школі відбулося 

свято вшануван-

ня переможців 

районних пред-

метних олімпіад «Вчитись, щоб знати, 

вміти і творити». Наші діти досягли дуже 

хороших результатів і завдяки їм школа 

зайняла 4 місце  в районі. Хочеться сказа-

ти слова подяки вчителям-наставникам 

та батькам,  бо завдяки їхнім зусилям 

нам  є ким пишатися. Навчальні та творчі 

здобутки учнів нашої школи вкотре підт-

верджують тезу: сільська школа є й нада-

лі залишатиметься потужним і сучасним 

осередком освітнього та культурно-

духовного формування нового покоління 

громадян України.  

     Печерук Анастасія 

Здоров’я дітей сьогодні стрімко падає. Причин цьому 

багато. Шукаючи  можливі шляхи збереження і зміц-

нення дитячого здоров’я, учнівський парламент школи 

оголосив  «війну» лінощам духу і тіла, іншим шкідли-

вим звичкам .  Щоб дати можливість дітям на перерві 

зняти психічну утомленість і статичну напругу  учнів-

ське самоврядування ініціювало покупку столу для 

гри у теніс.  На вируче-

ні кошти з ярмарку та 

спонсорської допомоги 

придбали стіл. 

            Українська мова 

Семенюк Юлія  - ІІ місце 

Боровик Вікторія - ІІ місце 

Євдокимова Ілона  - ІІ місце 

Волчук Вікторія  - ІІІ місце 

                   Хімія  

Гончарук Олександр - ІІ місце 

        Історія України 

Гончарук Олександр - І місце 

Мельничук Аліса  - ІІІ місце 

               Біологія 

Гончарук Олександр - ІІІ місце 

Волчук Вікторія  - ІІ місце 

          Правознавство 

Мельничук Аліса - ІІ місце 

        Англійська мова 

Боровик Вікторія—ІІІ місце 

Сергійчук Вікторія—ІІІ місце 

 

31 січня 2017 року на базі Турійської ДЮСШ від-
булись районні спортивні змагання «Веселі стар-
ти». 
 У заході взяли участь 18 команд загальноосвітніх 
навчальних закладів району. Учні 3-4 класів змага-
лися у таких естафетах: «Садіння картоплі», 
«Флорбол», «Стрибунці», «Фітбол», «Набивання 
кульки». 
За результатами набраних очок в естафетах серед 
учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів наша ко-
манда зайняла друге місце. 

Тож, ми  пишаємось 

нашими маленькими 

спортсменами та ба-

жаємо їм подальших 

перемог! 

                 Фізика  

Суворовський Юліан— ІІ місце 

Трудове навчання 

Сергійчук Вікторія—І місце 

Троць Михайло—ІІІ місце 

         Конкурс знавців  

      української мови  

        ім. Петра Яцика 

Семенюк Юлія—ІІ місце 

Боровик Вікторія—ІІІ місце  

Волчук Вікторія—ІІ місце 

             Міжнародний 

мовно-літературний  кокурс  

       ім. Тараса Шевченка 

Суворовський Юліан—ІІІ місце 

        Обласна олімпіада  

      з трудового навчання 

Сергійчук Вікторія—ІІІ місце 


