
1 вересня ми знову повер-
таємося до стін рідної шко-
ли. Для когось це знову – 
вперше, а для когось в остан-
нє. І в цей прекрасний осін-
ній день о 9 годині розпоча-
лася святкова лінійка, яка 
зібрала усіх разом після літ-
ніх канікул. Цього року пер-
ший клас, який з великими 
букетами і надіями ступили 
на довгу й цікаву дорогу 
знань, повела в клас їхня пе-
рша вчителька Кузьмик Оле-
на Василівна. А для 11 клас-
су цей рік, нажаль, буде 
останній. Він буде наповне-
ний думками про здачу екза-
менів і ЗНО, випускного, 
прощання з школою і май-
бутнього вступу в виші. Та-
кож, як і кожного року були 
запрошенні гості. Це голова 
сільської ради Кость Сергій 
Михайлович і настоятель 

Свято-Преображенського хра-
му о. Микола Супоровський. 
Ця лінійка не супроводжува-
лася піснями, як зазвичай, 
по причині складної ситуа-
ції,  яка виникла в нас на 
сході України. 

5 вересня відбулася пе-
рша в історії школи конфе-
ренція. На ній були присут-
ні учні від 8 по 11 класи. В 
порядку денному були розг-
лянуті такі питання: виступ 
президента і міністрів,  

корегування і доповнення 
учнівського самоврядуван-
ня. Першим виступав прези-
дент школи Шевчук Ірина. 
Вона прозвітувала про свою 
роботу протягом минулого 
року та представила всіх 
міністрів, які в свою чергу 
також зачитували свої звіти. 

За допомогою голосування уча-
сники конференції вирішували 
чи рахувати роботу того чи ін-
шого міністерства задовільним. 
Пізніше наше шкільне самовря-
дування та прес-центр 
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поповнився новими учнями, які з пер-

ших днів почали посилено  

працювати. Зокрема на  

конференції дирекція нашої  

школи вносили свої  

корективи та пропозиції,  

які були розглянуті. 



19 вересня наша школа традиційно проводить малі олімпійські ігри. В них взяли участь учні 
з 8 класів таких шкіл: Купичівської, Ново - Двірської, Озерянської, Тагачинської, Свинарин-
ської, Осмигововицької та  Маковичівської. Змагання проводилися за принципом «Вище! 
Швидше! Сильніше!». Змагання були досить напруженими, всі учасники викладалися на 
100%. Вчитель фізичної культури Красак Роман Миколайович разом з Міністерством спорту 
слідкували за проведенням ігор та дисципліною на стадіоні. Після завершення малих олім-
пійських ігор учасники, які показали найкращий результат були нагородженні грамотами та 
медалями. Учасники з нашої школи теж відзначилися: Андросюк Сергій-І місце по стрибках 
і І місце по бігу, Байда Іван -ІІІ місце по метанню малого м’яча та Чертюк Руслана-І місце по 
бігу на коротку дистанцію. 

26 вересня наші дорогі восьмикласники, які 19 вересня змагалися за честь школи, сьогодні 

вже стали дорослими (ну, по міркам школи). Вечір розпочався  з того, що учні 8-го класу 

представляли себе перед старшокласниками, які мали б прийняти їх до себе. Протягом цього 

заходу було багато різних і цікавих конкурсів. В них радо приймали участь як і винуватці 

свята так і глядачі. Вкінці учні 10 класу взяли клятву з восьмикласників і  проголосили їх 

СТАРШОКЛАСНИКАМИ!!! 


