
школи Гончарук Олександр 

Олександрович. Він поба-

жав їм бути завжди гарни-

ми, веселими, щоб кожен 

день життя наповнювався 

радістю, був сонячним і 

приємним. 

 

З приходом весни  

до нас завітало 

свято мам, бабусь, 

сестричок—8 Берез-

ня. Хлопці школи з 

хвилюванням чека-

ли його. У святково-

му вбранні вони 

вже зранку привіта-

ли своїх одноклас-

ниць. 6 березня у 

святково прибрано-

му актовому залі школи 

відбувся концерт. Учні 

вітали вчителів із святом 

весни та радості. Вербові коти-

ки, подаровані хлопцями, зігрі-

ли серце кожної вчительки. Зі 

сцени лунали пісні у виконанні 

вокальної групи дівчат 

“Калинонька”, учня 2 класу 

Андросюка Сергія, учнів 6 

класу Миколи Данилюка та 

Анни Капітули. А танець 

“Дівчина-весна”, у виконан-

ні старшої групи танцюваль-

ного гуртка “Водограй”, по-

дарував хвилини радості 

всім глядачам. Зі словами 

вітання до присутніх жінок та 

дівчат звернувся директор 

 

 

У березні 

2009 року 

світове спів-

товариство 

відзначає 

150– річни-

цю з дня на-

родження 

відомого єврейського пись-

менника Шолома Алейхема.  

19 березня у школі відбувся 

виховний захід, присвяче-

ний  цій даті. Учні 11 класу 

(П’явка Юлія, Деркачук На-

талія, Піндюк Юлія, Жебко 

Дарина, Шумік 

Аліна) позна-

йомили учнів 

школи із життє-

вим та твор-

чим шляхом 

письменника. 

Вчитель зару-

біжної літерату-

ри Голіщук 

Катерина Ан-

тонівна офор-

мила виставку світлин про 

життя Шолома Алейхема. 
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20 березня на базі нашої школи 

відбувся зональний звіт художньої 

самодіяльності присвячений 70-

річниці утворення Волинської обла-

сті “Волинь моя, прадавній краю, 

русявокоса полісянко”. Участь взя-

ли учні загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів с.Купичів, с. Новий Двір, 

с.Маковичі, та І-ІІ ступенів 

с.Озеряни та с.Свинарин. Оцінюва-

ло виступи компетентне журі у скла-

ді: завідувача методичним кабіне-

том відділу освіти Турійської райдер-

жадміністрації Євтушок Алла Сергіїв-

на, методист методичного кабінету 

відділу освіти Близнюк Марія Іванів-

на, методист Будинку дитячої творчос-

ті Литвинюк Зоя Іванівна, керівник 

гуртка Будинку дитячої творчості Лев-

чук В'ячеслав Степанович.  

 

      Учні ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів 

представили хор, у виконанні якого про-

звучала пісня “Посміхаймося”. Вона 

налаштувала всіх на гарний настрій. Ми-

кола Данилюк, учень 6 класу, подарував 

пісню “Червоні вітрила”, а у виконанні 

дуету в складі Миколи Данилюка та Анни 

Капітули прозвучала пісня “Записочки” . 

      Учні ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Маковичі 

приємно вразили журі своїм професіона-

лізмом, високою сценічною культурою та 

зовнішнім виглядом.  

 

   Неперевершено водили веснянки  учні 

ЗОШ І-ІІ ступенів с.Свинарин. Разом із своїм 

керівником Олександром Парфенюком вони 

доклали багато зусиль, щоб досягти такого 

рівня виконання. 

   Чіткістю, організованістю, гарно підібра-

ним репер-

туаром 

можна від-

значити 

виступ учнів 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с. 

Новий Двір.  

    Учні ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

с.Озеряни ще раз показали, що озерний 

край Волині також багатий талантами. 

   Найкращі номери зонального звіту худож-

ньої самодіяльності  будуть представлені на 

районній сцені 23 квітня під час огляду худо-

жньої самодіяльності загальноосвітніх шкіл 

району. 

       Роль книги в житті людини важко 

переоцінити. Про це свідчить і на-

родна мудрість: “Книга вчить, як на 

світі жить”, “Сама мовчить, а людей 

навчає”, “Книга— джерело знань” та 

інші. Храмом книги у школі— є шкіль-

на бібліотека, а у селі— сільська біблі-

отека. Книгозбірня нашої школи нара-

ховує більше 12 тисяч примірників. 

     Щороку на весняних канікулах про-

ходить Тиждень дитячої та юнацької 

книги. У цьому році до проведення 

Тижня долучилася сільська бібліотека. 

Бібліотекарі (Гришко Надія Родіонівна 

та Громовчук Євгенія Іванівна) вирі-

шили разом проводити заходи. В рам-

ках Тижня відбулися такі заходи: 

1.Виховний захід “Свято книги”. 

2.Конкурс на кращий малюнок 

“Космічні фантазії”. 

3.Ознайомлення з творчістю 

волинського поета Миколи 

Гнатюка. 

4.Виховний захід “Юрій Гага-

рін—першовідкривач космічно-

го простору”. 

5.Ознайомлення з творчістю чесь-

кого письменника Й. Томан-

Томанека. 

6.Екскурсія пам’ятними місцями 

села Купичів. 

7. Працювала “книжкова 

лікарня”. 

     Активну участь у підгото-

вці та проведенні заходів 

взяли учні 4 класу (класовод 

Голод Ніна Федорівна) та 

учні 5 класу (класний керівник 

Боровик Олена Анатоліївна) 

 

Учні 3 класу зі своїм класоводом  

Кузьмик Оленою Василівною  

у своєму заквітчаному класі 
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