
23 квітня в Будинку культу-

ри смт.Турійськ відбувся  

районний фестиваль дитя-

чої творчості. З нашої шко-

ли честь району захищали: 

вокальний гурт 

“Калинонька” (керівник: 

вчитель музики Бадира 

Алла Миколаївна), дует у 

складі учнів 6 класу Капіту-

ли Анни та Данилюка Мико-

ли. А у фіналі концерту Да-

нилюк Микола виконував 

пісню “Україні”. 

Крім концертної програми 

на звіті була представлена 

вистав-

ка робіт 

гуртків 

декора-

тивно-

ужитко-

вого, 

образо-

творчого мистецтва. Ро-

боти учнів школи предста-

вляли: студія 

“Житечко” (керівник за-

служений майстер народ-

ної творчості України, 

член спілки народних 

майстрів України, відмін-

ник освіти Кравчук Марія 

Василівна), гурток 

“Чарівна 

 лоза”  (керівник Гончарук 

Оксана Олексіївна), гур-

ток 

“Вишиваночка” (керівник 

Білецька Марія Федорів-

на). 

   Під час підведення під-

сумків фестивалю школа 

була нагороджена грамо-

тою за зайняте ІІ місце у 

огляді художньої самодія-

льності та грошовою пре-

мією. Також грамотами 

та грошовими винагоро-

дами були відзначені: 

студія “Житечко”, гурток 

“Чарівна лоза”, вокаль-

ний гурт “Калинонька”, та 

дует у складі 

Анни Капіту-

ли та Миколи 

Данилюка.   
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ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 

Згідно Листа 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

30.01.2009 

року № 1\9-73 

“Про порядок 

закінчення 

навчального року та прове-

дення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх 

навчальних закладах в 2008-

2009 навчальному році” 

випускники 9 та 11 класів 

будуть проходити державну 

підсумкову атестацію з таких 

предметів.  

9 клас: 

- українська мова (диктант)- 

03 червня; 

- англійська мова (усно)—06 

червня; 

- алгебра (письмово)— 

09 червня; 

- географія (усно) - 13 червня; 

- біологія (усно)- 18 червня. 

11 клас: 

- українська мова (переказ з 

творчим завданням)- - 

08 червня; 

- біологія (усно)- 11 червня на 

09 год.; 

-історія України (усно)- 11 чер-

вня на 12 год.; 

-фізика (усно)- 11 червня на 

13.30 год.; 

-математика (письмово)- 15 

червня; 

-українська література (усно)- 

19 червня; 

-основи безпеки 

життєдіяльності 

(усно)- 22 черв-

ня.  

Відповідно до 

наказу відділу 

освіти Турійської районної 

державної адміністрації від 

03.02.2009 року № 27-ОД 

“Про порядок закінчення на-

вчального року та проведення 

державної підсумкової атеста-

ції у загальноосвітніх школах 

району в 2008-2009 навчаль-

ному році" завершити навчаль-

ні заняття у 1-4 класах 25 трав-

ня, 5-10 класах 28 травня. 

Організувати навчальні екскур-

сії для учнів 1-4 класів з 26 по 

29 травня 2009 року, навчаль-

ну практику для учнів 5-8, 10 

класів з 1 по 12 червня 2009 

року.  

Навчальний рік завершити з 

урахуванням 

навчальної 

практики та 

державної під-

сумкової атес-

тації до 01 лип-

ня 2009 року. 

Квітень, 2009 

З а г а л ь н о о с в і т н я  ш к о л а  І - І І І  с т у п е н і в  

с . К у п и ч і в  

Шкільний дзвінок 

Учні школи 

приймали актив-

ну участь в акції 

«Ліси для нащад-

ків». 

Учні посадили: 

8 класи – 5 га; 

9 клас - 8 га; 

10 класи – 5 га; 

11 клас – 7 га. 

Вихователі групи продовженого 

дня Гришко Н.Р. , Січковська 

Г.А. , Булава В.П. провели вихов-

ний захід “Буду я природі другом” 

Фестиваль дитячої творчо-

сті 

1 

Державна підсумкова 

атестація 

1 

Шкільний дрес-код: чи 

потрібна шкільна форма? 

2 

Чорнобиль– трава гірка 2 

Спортивна рубрика 2 

Цікава подорож у Дубно-

Кременець 

2 

Місячник благоустрою 2 

У цьому номері : 



Вона – ніби казковий птах 
Фенікс: за 166 років існуван-
ня пережила кілька періодів 
повного забуття, але знов, 
хоч і дещо змінена, продов-
жувала свою тріумфальну 
ходу шкільними класами. 
Вона – як своєрідний охоро-
нець часу: відкрий фотоаль-
бом, знайди світлину школя-
рика будь-якого покоління, і 
вона обов’язково підкаже 

дату чи принаймні десятиліття, коли 
був зроблений знімок. Шкільна форма 
– це живе явище, яке продовжує роз-
виватися і донині. 

 Достеменно відомо, що її історія почи-
нається з 1834 року, коли в Росії було 
прийнято закон, який затвердив зага-
льну систему всіх цивільних мундирів у 
імперії.  

     В Україні вже десять років діють 
Указ Пpезидента та постанова 
Кабiнету Мiнiстpiв про запровадження 
шкільної форми в середніх навчальних 
закладах. Повністю виконані вони так і 
не були через відсутність фінансової 
підтримки з боку уряду. І усі ці десять 
років продовжує точитися дискусія: а 
чи потрібна шкільна форма взага-
лі ?  Згадав свої шкільні роки, і не знаю 
навіть, заздрити нинішнім школярам 

чи співчувати. Багато  з нас пам'я-
тають часи, коли всі дівчатка ходи-
ли до школи в коричневих платтях 
з білими манжетами і комірцями, а 
хлопчики – в такого ж кольору кос-
тюмах. Неодмінним атрибутом шкі-
льної форми був піонерський галс-
тук (в молодших класах його замі-
няв значок жовтеняти, а в старших 
– комсомольський значок).  

Перебудова змінила відношення до 
шкільної форми. ЇЇ почали вважати 
одним із засобів придушення індиві-
дуальності, який заважає гармоній-
ному розвиткові особистості. В ре-
зультаті від обов'язкової для всіх 
шкільної форми відмовились, і де-
який час вона була відсутня в укра-
їнських школах  

Головним плюсом шкільної форми є 
те, що вона дещо пом'якшує наявні 
ознаки соціального розшарування 
серед дітей і підлітків. У нашому 
районі, де відсутні приватні навча-
льні заклади, особливо помітна різ-
ниця в матеріальному становищі 
сімей. Інший плюс шкільної форми 
– її дисциплінуюча дія. Який би ди-
зайн не придумали для шкільної 
форми, в будь-якому випадку він 
буде строгим і діловим, не буде 
відволікати учнів від основного за-
няття – вивчення шкільної програ-

ми. Певен, що учителям дово-
диться прикладати значні зусил-
ля для боротьби з  провокуючою 
поведінкою деяких старшоклас-
ниць, які ходять на уроки в за-
надто відвертих нарядах.  Наре-
шті, ще один важливий плюс шкі-
льної форми полягає в тому, що 
вона, як і будь-який інший кор-
поративний одяг, сприяє об'єд-
нанню колективу.  Але, певно, 

традиційна шкільна форма має 
якусь особливу магію. Інакше, 
чому тоді сьогодні випускниці все 
частіше (особливо на останній 
дзвоник) невідомо з яких маминих 
скринь дістають коричневі сукні, 
білі фартухи, великі банти та 
білі гольфи? ! 

Протягом квітня учні 

школи приймали акти-

вну участь у благоуст-

рої території. Всі класи 

активно долучилися  

до прибирання. Учні 9, 

10, 11 класів наводи-

ли лад на шкільних квітниках, 

підбілювали дерева у шкільно-

му парку. Учні 8 класів допо-

могли прибрати сільське кла-

довище.  

7 клас працював на шкільно-

му подвір’ї. Вони підмітали та 

виносили сміття, а також гар-

но попрацювали на Пагорбі 

Слави. Дівчата 9 класу фарбу-

вали щойно створений дитя-

21 квітня учні 10-их класів здійснили 

цікаву подорож у міста Дубно і Кре-

менець.  

А також відвідали виставку музею 

воскових фігур міста Санкт-

Петербург, яка експонувалася у 

краєзнавчому музеї міста Луцька. 

 

чий майданчик, а 

хлопці встановлю-

вали смітники на 

центральній доріжці 

школи. Хлопці 10-Б 

класу висипали 

шлаком бігові дорі-

жки на спортивному май-

данчику.  

 Учні молодших класів та-

кож допомагали, вони 

неодноразово збирали 

папірці на території школи. 

Завдяки спільній праці 

учнів та вчителів був ство-

рений затишок не тільки 

біля школи, а й у різних 

куточках села. 
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Шкільний дрес-код: чи потрібна форма? 

Місячник благоустрою 

Ольга, Михалик 

Олександр.  

   Учні розповіли 

про страшні 

події далекого 

1986 року, коли мирний атом 

вийшов з-під контролю люди-

ни і розділив долю багатьох 

українців на два етапи: до 

аварії і після.  Тисячі людей 

були відселені із 

своїх домівок, а 

на карті України 

з’явилася зона 

відчудження. 

17 квітня на базі школи ві-

дбулися змагання з міні-футболу 

серед юнаків. Команда нашої 

школи, на жаль, 

посіла лише 

 5 місце. 

 

8-9 квітня у рамках 

Місячника “Пропаганди здорово-

го способу життя” педагогом-

організатором були проведені 

“Веселі старти” серед учнів поча-

ткових класів. Перемогли учні 2 і 

4 класів. 

24 квіт-

ня у 

школі 

відбула-

ся ліній-

ка па-

м’яті 

присвя-

чена 23 

річниці 

Чорнобильської трагедії. У 

проведенні заходу взяли 

участь учні 8-Б класу: Давидюк 

Людмила, Євдокимова Яна, 

Стахурська Валерія, Сохацька 

Читайте у наступному 

номері: 

1. Лампадкова хода 

присвячена 64-ій 

річниці Перемоги. 

2. Урочистий мітинг 

до Дня  Перемоги. 

3. Останній дзвінок 

2008-2009 н.р. 

ШКІЛЬНИ Й  ДЗВ ІНО К  


