
З березневим поди-
хом вітру, лагідним 
сонячним промін-
ням, появою пер-
ших квітів прихо-
дить жіноче свя-
то—8 Березня. 
Кожна жінка і 

дівчина чекає цього свята. Але не менше 
чекають його хлопці та чоловіки, бо мають 
змогу привітати своїх 
дружин, матусь, ба-
бусь, сестричок, по-
друг, колег та од-
нокласниць.  

7 березня у нашій 
школі відбувся святко-
вий концерт «Це для 
Вас сніги розтали, це 

для Вас прийшла весна!». Слова-привітання, 
вірші, пісні та танцювальні постановки раду-
вали глядачів. Святкову программу вели 
наші мужні та надійні хлопці. Вони привіта-
ли всіх присутніх з чудовим весняним святом 
та побажали здоров'я, родинного затишку, 
добробуту та достатку. 

Дякуємо всім, хто долучився до підготови і 
проведення свята. І сподіваємося, що воно 

подарувало кожній при-
сутній жінці і дівчині 
іскорку тепла, любові та 
поваги. 

           Вікторія Волчук  

Березень, 2017р. 
Випуск № 96  
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14 березня 2017 
року у нашій 
школі проходив 
І етап фотовис-
тавки «Герої 
серед нас».  

Тримайтесь, 
солдати! Ми з вами                     У цей страш-
ний, болючий час.                       Ви стали нам 
захисниками.                           Ми молимось 
щиро за вас.                                Такими вір-
шованими рядками розпочали перегляд фо-
товиставки, що розмістили у фойє школи. 
Вона стала доповненням до створеного бане-
ру «Випускники школи -  учасники АТО». 
Заступник директора з виховної роботи Ба-
дира Алла Миколаївна закликала усіх прису-
тніх шанувати тих, хто з фронтових окопів 
війни повернувся  додому живим. Також був 
створений стенд “Герої— серед нас”, який 
розмістився в 
куточку сла-
ви . 

           Мамочка  

Моя мамочка найкраща, 

Вона дуже роботяща. 

Поцілує, приголубить, 

Мене вона дуже любить. 

Звати її Наталюся 

Я у неї добра вчуся. 

Й по секрету вам скажу 

Її я дуже-дуже лю! 

            Анастасія Красак,  

                         учениця 6 класу 

          Матуся  

Вона любить й приголубить, 

Й поцілує залюбки. 

 Ніжно гладить і порадить 

Моя матінка завжди. 

В горі, в радості, в розлуці 

Поруч матінка моя, 

Бо одна у неї я. 

          Христина Юхно,                     

учениця 6 класу 

І знову наші спортсмени пораду-
вали нас своїми успіхами.3 бере-
зня 2017 року на базі Турійської 
ДЮСШ та опорного закладу 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія» в район-
них змаганнях «Шкільна футза-
льна ліга України» серед 13 ко-
манд  загальноосвітніх навчаль-
них закладів району наша коман-
да зайняла ІІІ місце. 
15 березня , наші хлопці  вибо-
рювали честь нашої школи на 
районних змаганнях з волейболу. 
І показали відмінний результат. 
Серед 7 команд з різних шкіл 
району, вони здобули ІІІ призове 
місце. З чим ми щиро їх вітаємо! 
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З 27 лютого 
по 03 берез-
ня у  нашій 
школі прохо-
див Тиждень 
трудового 
навчання. 

Для учнів 1-4 класів щодня на великій 
перерві відбувалися майстер-класи 
"Містечко майстрів" (гончарство, ви-
шивка, соломоплетіння, паперова плас-
тика, ляльки-мотанки). 

 Учні середніх та старших класів мали 
змогу розгадувати різноманітні кросво-
рди.  Між учнями 5 і 6 класів був про-
ведений КВН з трудового навчання. 
Також цілий тиждень діяла виставка 
учнівських робіт з дерева. 

У п'ятницю у школі відбулася виставка 

робіт жителя с.Купичів Омельчука Рус-

лана (різьба по дереву), а також Руслан 

провів з хлопцями 7, 8, 9 класів майс-

тер -клас різьби по дереву. 

                               

Марія Ва-
силівна 
Кравчук із 
села Тули-
чів зуміла 
зберегти й 
примножи-
ти золоту 

спадщину соломоплетіння, дбай-
ливо виплекану поколіннями, пік-
луючись про гідну передачу її 
обдарованій молоді.  Заслужений 
майстер народної творчості, лау-
реат волинської мистецької пре-
мії імені Йова Кондзелевича. В 
особі умільця  органічно поєдну-
ються властивості майстра, що 
працює з природним матеріалом, 
та художника, який має талант 
відкривати особливу поетичність 
і художню вишуканість в просто-
му  матеріалі – соломі. Вона ще й 
заснувала справжню школу со-
ломкарства на студії «Житечко» 
при Купичівській ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів.                  

  З 6 по 10 березня ми вшановували пам’ять 
великого Кобзаря. Розпочався тиждень ви-
ставкою літератури та годинами спілку-
вання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь сто-
ліття»,які підготували  учні 7-х класів. Була 
представлена виставка ілюстрацій до творів 
Тараса Шевченка. Слово безсмертного Коб-

заря і досі вражає серця юних школярів образністю, мудрістю, силою 
віри у майбутнє України. Вірші, уривки з поем емоційно звучали на кон-
курсі декламаторів поезій Т.Шевченка « Вінок Шевченкові сплітаємо з 
віршів». У конкурсі взяли участь учні 1 – 10-х класів. Найкраще переда-
ли глибину Шевченкового слова, артистично і пристрасно відобразили 
настрої ліричних героїв переможці конкурсу: Євдокимова Ілона (10 
клас), Красак Анастасія (6 клас), Марчук Христина (1 клас). Завершився 
Шевченківський тиждень яскравою літературно-музичною композицією 
“ Тарас Шевченко—наш. Він для усіх століть”. На заході звучали пісні 
на слова поета, учні інсценізували уривки 
з життя Шевченка, декламували вірші.  

                          Аліса Мельничук                                                                                                                     

                                                                 

11 березня  волин-
ській поетесі, уро-
дженці с. Вербич-
но , Людмилі Лежа-
нській  виповни-
лось б 70.  Та про-
жила вона всього 

34 роки . І за своє коротке життя  створи-
ла дуже проникливу та емоційну поезію. 
В нашій школі відбулися заходи приуро-
чені пам’яті поетеси. Учні 2 класу разом  
зі своїм класоводом   П’явкою Н.С.  про-
вели усний журнал “Крізь біль до світла” 
А учні 6 класу, з ініціативи сільського 
бібліотекаря Прокопчук Н.Й. та вчителя 
зарубіжної літератури Голіщук К.А., пе-
регортали поетичні та життєві сторінки 
літературного журналу  «А я іду крізь 
біль» . Звучали уривки з щоденника пое-
теси, вірші і пісні, які написала Лежансь-
ка. Також була підготовлена виставка про 
життєвий і творчий шлях відомої поетеси. 

Підвищити рівень художньо-естетичної освіченості та виховання уч-
нів, сформувати  в молоді естетичні погляди та смаки, відчувати та 
створювати прекрасне в повсякденному житті — такий девіз Місячни-
ка “Я—творча особистість”. На змінних штендерах були представлені 
творчі доробки не лише учнів школи, але й учителів.  Знайомтесь : 

Ольга Петрів-
на Заславська 
– молодий та-
лановитий 
учитель ,  пе-
реможець рай-
онного конку-
рсу «Учитель 
року - 2017». 
Як класний 

керівник - всіма силами прагне 
зберегти в дитині святе дитяче 
бажання бути хорошою, любити і 
подобатися оточуючим. Виховує 
особистість в колективі і через 
колектив, як помічник, захисник, 
радник, нарешті, зразок для на-
слідування. Творчий вчитель – 
творчі учні. Свою творчість педа-
гог проявляє не лише у роботі, 
але й у своєму захопленні. ЇЇ чу-
дові роботи з образотворчого ми-
стецтва (графіка. акварель) були 
представлені на шкільній вистав-
ці творчості. 


