
дякуємо! Також з са-

мого ранку наших 

вчителів чекав ще 

один сюрприз. 

Шкільне міністер-

ство привітало усіх 

жінок чудовими 

подаруночками і 

святковими 

листівками. Свято 

вдалось! 

Кожного року в нашій 

школі проводиться святко-

вий концерт до 8 Березня. 

Але цього року був особ-

ливий захід. Увесь концерт 

вели наші мужини і 

надійні чоловіки. 

Участь брали найменші 

хлопчики і 

навіть суворі 

викладачі. Ра-

зом вони при-

вітали усіх 

жінок нашої 

школи з чудо-

вим весняним 

святом. За що 

ми їм щиро 

18 березня у нашій школі 

відбувся звіт художньої 

самодіяльності загально-

освітніх шкіл Купичівсь-

кого округу. На звіт при-

були учні шкіл села: 

Осьмиговичі, Мако-

вичі, Свинарин та 

Озеряни.  

  Усі представлені но-

мери були неповторні. 

Запальні співи учас-

ників зігрівали душу, 

а веселе гуляння дів-

чат пронизували до 

самого серця, усіх 

присутніх в залі. 

 Наші учні достойно 

представили себе та 

свою школу... 
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У цьому номері: 

Зі святом, жінки 1 

Звіт художньої са-
модіяльності 
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Вітаєм біологів! 1 

Трудовий десант 2 

Умілі руки 2 

Спортивна  

рубрика 

2 

Відомі люди  

нашого краю 

2 

3 березня, до нас у школу заві-

тали вчителі біології, на окруж-

ний семінар. До їхньої уваги 

було проведено показовий урок 

з біології у 9 класі, вчителем 

Кость Надією Петрівної. А та-

кож фільм про на-

шу криницю та ви-

ступ шкільної агіт-

бригади“Гармонія”. 

Усі залишились за-

доволені! 



лися у школі години спілку-

вання, приурочені пам'яті 

волинської поетеси, урод-

женки с. Вербично Лежансь-

кої Людмили. Проведені з 

ініціативи шкільного 

бібліотекаря Нарушинської 

В.М. і практичного психоло-

га Хомюк Н.П.  

               Також була підго-

товлена виставка про жит-

тєвий і творчий шлях відо-

мої поетеси.  

Я йду крізь біль —в життя, до 

світла! Під такою назвою відбу-

Цього 

місяця, учні 

нашої школи 

попрацюва-

ли на славу! 

Було посад-

жено  5,5 га 

лісу, учнями 

9-11-их 

класів. При-

брано біля 

шкільного гуртожитку і навко-

ло сільського будинку культу-

ри, з ініціативи учнів 10 класу.  

А також у прибиранні 

шкільного подвір'я брали 

активну участь учні 3-го, 4

-го, 6-го та 7-го класів. За-

галом, наша школа 

зустріла весну чистою та 

охайною. Дякуємо вам за 

турботу! 

Учні нашої школи мають змогу 

займатись у багатьох гуртках. І 

кращим учням випала нагода 

продемонструвати свої вміння на 

районних змаганнях. В результа-

ті Гончарук Борис зайняв  І міс-

це(Паперова пластика). Віщак 

Яніна ІІ місце(Килимарство),  і 

Волчук Вікторія ІІ місце 

(Соломоплетіння).З чим ми їх усі 

вітаємо! Так тримати! 

5 березня, хлопці 

нашої школи вибо-

рювали честь нашої 

школи на районних 

змаганнях з волей-

болу.  І показали 

відмінний 

результат. 

Серед вось-

ми команд з 

різних шкіл 

району, вони 

здобули ІІІ 

призове міс-

це. З чим ми 

щиро їх вітаємо! 


