
     Першовересне-
ве свято завітало  
до нашої школи з 
першим подихом 
осені. Цього року 
вперше поріг шко-
ли переступили 
десять першоклас-
ників, яких тепло 
зустріла їх перша 
вчителька Кост-
ромська С.Р. 

  Звучить державний 
гімн України. Право 
підняти прапор 
надається учням 11 
класу Січковському 
М. та Микитюк І. 
Квіти до обеліска 
Слави полеглим вої-
нам поклали кращі 
учні школи Омеля-
нюк О. та Кліщуку Т.   
До школярів, батьків, 
коллег з вітальними 
словами  звернувся 
директор школи Гон-

чарук О.О.  

       Найкращі поба-
жання висловив при-
сутнім начальник 
відділу внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадскістю Волин-
ської облдер-
жадміністрації Вер-
бич Ю.Г. Сердечно 
привітала учнів, а їх 
у школі 231, з почат-
ком нового навчаль-
ного року працівник 
відділу у справах ді-

тей  

районної  дер-
жавної адмініс-
трації Мущин-
ська  М.М.. З 
Божим благос-
ловенням до 
всіх присутніх 
звернувся на-
стоятель місце-
вої церкви 

отець Миколай.  

   Так побажаєм 
учням у новому на-
вчальному році ус-
пішності в навчан-
ні, міцного здоров’я  
та  гарного 
настрою!!! 

 

Вибори Президента школи 
    25 вересня 2008 року 
відбулися вибори Прези-
дента нашої школи. Кан-
дидатами на цей пост ба-
латувалися слідуючі учні: 
Кліщук Оксана (11кл), 
Деркачук Наталія (11кл), 
Поліщук Михайло (10-Б 
кл).  

   В голосуванні брали 
участь 136 учнів 5-11 кла-
сів. В результаті цього 

голосування наші 
кандидати набра-
ли таку кількість 
голосів: 

Поліщук М.-30 

Деркачук Н.—50 

Кліщук О. –56 

   

На шкільній лінійці уро-
чисто вітали переможця  

виборів—Кліщук 
Оксану, яка  по-
дякувала всім за 
довіру та зобов'я-
залася  творчо і 
плідно співпра-

цювати з учнівським та 
педагогічним колективами.  

 

  

 Водій мікроавто-
буса Баранович 
Богдан Васильо-
вич 
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ні 8-А та 8-Б класів. Разом зі 
своїми класними керівни-

ками:Вдов’як Аллою 
Іванівною, Челей 
Юлією Богданів-
ною підготували 
цікаві презентації 
своїх класів. Було 
проведено безліч 

конкурсів де шко-
лярів випробували у 

кмітливості, спритності, умінню 
танцювати.  Після конкурсів 
новоспечені старшокласники 
отримали нагороди,  учні 10 
класу вручили пам'ятні медалі 
“Старшокласник 2008”.   Захід 
закінчився святко-
вою дискотекою. 

     Вже доброю 
шкільною традицією стало у нас 
проведення старшокласниць- 
кого вечора. Відбулася уро-
чиста посвята в стар-
шокласники учнів 8-х кла-
сів.  

     Цього року свято тра-
диційно приходило на по-
чатку вересня. За 
“старшинство” змагалися уч-

   Уже кілька 
років поспіль справжнє олімпійське 
свято-’’малі Олімпійські ігри’’ про-
ходить на спортивному майданчику 
загально освітньої школи І-ІІІ ступе-
нів села 
Купичів. 

   Цього 
року свято 
було особ-
ливим, 
адже на 
змагання  
приїхали 
ще 9 ко-
манд шкіл району, які представляли 5 
материків планети і виходили на це-
ремонію відкриття під марш спорт-
сменів, з прапором кольорів олімпій-
ського знамена. Все тут було по спра-
вжньому: урочисте підняття держав-
ного і олімпійського прапорів, олім-
пійський гімн, факел, від  якого запа-
лив чашу з вогнем  кандидат в майст-
ри з гирьового спорту, лауреат Всеук-

раїнського конкурсу на кращий інно-
ваційний урок з фізичної культури та 
урок з елементами футболу, вчитель-
методист Гаврилюк Леонід Васильо-
вич. 

   Щасливих стартів, завзяття, витри-
мки і успіхів побажали юним спорт-
сменам почесні гості:. Пащук І.В., 
головний спеціаліст по зв'язках з гро-
мад кістю обласної ради, Камельчук 
П.С. голова СВК Дружба’’  , Сохаць-
кий П.П., депутат районної ради. 

   Проведенню змагань сприяла чудо-
ва осіння погода. Хлопчики та дівчат-
ка змагались у стрибках у довжину з 
місця , бігу на 30 м та метанні малого 
м'яча. Ретельно працювала суддівська 
колегія, щоб визначити найкращих.  

    У загальному заліку перемогу здо-
були юні спортсмени ЗОШ І-ІІ ст. 
с.Тагачин, на другому—команда 
ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Турійськ та третьо-
му—ЗОШ І-ІІІ ст. с.Туропин. Також 
приймали участь команди ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Купичів, 
с.Бобли,      с. 
Новий Двір, с. Маковичі та ЗОШ І-ІІ 
ст. с.Осьмиговичі, с.Свинарин,      с. 
Озеряни.  

    Почесні гості свята по черзі вруча-
ли нагороди: переможцю—вінок із 
житніх колосків, дипломи, медалі 
відповідного ґатунку та квіти кожно-
му призеру.  

  

на базі школи проходив районний семінар керівників гуртків декоративно -  ужит-
кового, образотворчого мистецтва та краєзнавства. Гості познайомилися із експо-
зицією музею історії села Купичів, музеєм солом'яного мистецтва “Солом'яне  ди-
во”. Вчителі мали можливість побачити  результати роботи учасників гуртків: тан-
цювального гуртка “Водограй” керівник Боровик О.А., гуртка вишивки “ Чарівна 
нитка” керівник Білецька М.Ф., вокального гуртка" Калинонька” керівник Бадира 
А.М., гуртка лозоплетіння “Чарівна лоза”, та роботи студії 

Житечко” керівник  Кравчук М.В.  

     24.09. у школі була деле-
гація учнів та вчителів міста 
Жори Польща. Учні позна-
йомилися зі школою, відві-
дали майстер—клас плетіння 
виробів з 
соломки. 
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