
8 травня за багаторічною 

традицією школи відбулася 

Лампадкова хода пам’яті. 

Кожен учень школи засвітив 

свою лампадку пам’яті, 

вогонь якої символізує віч-

ність життя. На Пагорбі Сла-

ви звучали пісні 

років війни у вико-

нанні учнів та вчи-

телів школи. А за-

кінчилася ця урочи-

ста подія святковим 

салютом.                 

9 травня—День 

великої Перемо-

ги. В цей день 

відбувся урочис-

тий марш-парад. 

Учні школи поруч 

з ветеранами 

пройшли до обелі-

ска воїнам-

визволителям. 

Звучали вітальні 

слова від школярів, голови 

СВК “Дружба” Камельчука 

П.С., секретаря сільської 

ради Ткачук О.С., директора 

школи Гончарука О.О. Вчи-

телі, учні школи під керівни-

цтвом вчителя музики Бади-

ри А.М. та 

завідувача  

будинком 

культури 

Федейко 

М.М. вико-

нували 

пісні. Надіємося, що така 

увага до героїчних сторінок 

минувшини нашої держави 

дає надію сподіватись, що 

естафета поколінь в надій-

них руках молодих!        

 

 

Кінець 

місяця трав-

ня для учнів 1 

класу завжди 

приносить 

свято Буква-

рика. Цілий рік шестирічки 

вивчали літери української 

абетки та вчилися читати. 

Як це було важко! Потрібно 

було запам’ятати  всі літери, 

а їх так багато. Всі діти спра-

вилися і подолали першу 

сходинку у своєму житті, 

прочитали Буквар. 26 трав-

ня всі вони разом зі своєю 

вчителькою Костромською 

С.Р. дякували Буквареві за 

науку. 

“Прощавай, Букарику 

Наш найперший, друже 

Ми тобі, Буква-

рику, 

Дякуємо дуже” 

 

 З 03 по 18 червня на базі 

школи буде працювати 

пришкільний оздоровчий 

табір “Сонечко”; 

 У наступному номері читай-

те матеріал про роботу  

пришкільного табору 

“Сонечко”; 

 Результати державної підсу-

мкової атестації у 9 , 11 

класах. 

Шкільний дзвінок 
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  27 травня 2009 року відбулися районні змагання з легкої 

атлетики. Команда учнів школи посіла ІІ загальнокомандне 

місце.  Перемогу принесли такі учасники6 

- Сохацька Ольга (8 клас)- біг на дистанції 800м—3 місце; 

- Муляр Віктор (8 клас)- біг на дистанції 600 м– 2 місце; 

- Омелянюк Ольга (9 клас)- біг на дистанції 100м—3 місце; 

- Хавура Марійка (6 клас)- біг на дистанції 60 м—3 місце; 

- Ткачук Дмитро (6 клас)- біг на дистанції 60м—3 місце; 

- Федорук Михайло (11 клас)- штовхання ядра– 1 місце; 

- Давидов Олександр (11 клас)- метання м’ячав -2 місце; 

- Ящук Вікторія (9 клас) - метання м’яча—1 місце. 

      За результатами змагань 2008-2009 навчального року 

спортсмени школи третій рік поспіль виграли спартакіаду 

школярів району. Дякуємо всім учням, які захищали честь 

школи протягом року.  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 

брали активну участь 

у житті школи. Це: 

Нарушинська Ольга 

(кореспондент року), 

Данилюк Микола, 

Капітула Анна 

(артисти року), Оме-

лянюк Ольга, Власюк 

Володимир 

(спортсмени року), Жебко Дарина 

(хімік року), Нарушинська Ольга 

(еколог року), Лещенко Андрій (біолог 

року), Микитюк Ірина (філолог року), 

Нарушинська Ольга (математик року), 

Власюк Юлія (історик року), Данилюк 

Людмила 

(кращий 

учасник 

студії 

“Житечко”), 

Леферович 

Ірина 

(кращий 

знавець 

іноземної 

мови), 

Юхимюк 

Літо — чудо-

ва пора. Це час, коли можна поїхати 

відпочити у таборі, на морі, познайо-

митися з новими друзями, набратися 

сил.  

29 травня у нашій школі відбулася 

урочиста лінійка, присвячена остан-

ньому дзвінку 2008-2009 навчального 

року. Під час проведення свята лунали 

слова вдячності педагогам, працівни-

кам школи, які протягом року прикла-

дали чимало зусиль для навчання уч-

нів.  

     Найбільше хвилювань було в учнів 

11 класу, адже це їхня остання лінійка 

в стінах школи. Попе-

реду їх чекає доросле, 

непросте життя, коли 

потрібно буде самому 

вирішувати і планува-

ти своє життя. 

    На лінійці директор 

школи нагородив грамотами учнів, які 

досягли значних успіхів у навчанні та 

Яна (танцюрист року), Мазурук Катерина 

(художник року) , Жебко Дарина (фізик 

року), Євдокимова Яна, Шевчук Вікторія 

(екскурсоводи року), Голубева Христина 

(кращий виконавець ролей героїв творів 

зарубіжної літератури), Власюк Жанна 

(кращий 

учасник 

гуртка 

“Чарівна лоза”). 

      З вітальними словами до присутніх 

зверталися: директор школи Гончарук 

О.О., священник Свято-

Преображенського храму протоієрей 

Миколай, батько випускника 11 класу 

Власюк Леонід Степанович. На згадку 

про закінчення школи батьки подарува-

ли випускникам вишивані рушники. 

 

         17, 18, 19 травня у 

с.Соловичі на березі озера 

Величі відбувся ІV обласний 

етап Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого 

патріотичного фестивалю 

“Нащадки козацької слави”. 

Команда учнів школи вже 

четвертий раз поспіль 

представляла на цих змаганнях 

Турійський район.  Участь у змаганнях брали такі  учні : Ткачук 

Дмитро, Хавура Марія (6 клас), Лещенко Юрій (7 клас), Муляр 

Віктор, Сохацька Ольга, Стахурська Валерія (8 клас), 

Омелянюк Ольга, Голубюк  Юрій, Мазурок Надія (9 клас), 

Балюк Василь, Поліщук Михайло, Сімчук Ілона (10 клас). 

Кухарями у таборі були учні 9 класу Власюк Ірина та Ящук 

Вікторія. 

           Учні школи самовіддано боролися за перемогу у 

змаганнях. За результатами змагань команда зайняла 4 

місце. Проте зайняли призові місця в окремих етапах 

змагань: І місце—знавців історії козацтва, І місце– стрибки 

на скакалці, І місце- “човниковий” біг, 

 ІІІ місце– перетягування канату. Команда нагороджена 

грамотами обласного управління освіти і науки та кубками за 

перші місця. 


