
 

Шкільний дзвінок 

болем подій тих голодних ро-

ків. Відбулося це в певній мірі 

завдяки чудовим декламатор-

ським вмінням учасників 

заходу та духовному співу 

церковного хору. 

Протягом вересня-листопада 

у шкільній бібліотеці та у музеї 

історії села Купичів в рамках 

Всеукраїнської акції 

“КОЛОСОК  ПАМ’ЯТІ” працю-

вала виставка. Відвідувачі 

мали можливість ознайомити-

ся з її матеріалами, які підго-

тували учні школи, спогадами 

очевидців, документами про 

Голодомор, які розміщені в 

Інтернеті. 

     Однією з трагічних сторінок 

історії українського народу є  

роки Голодомору 1932-1933 

років. За підрахунками вчених 

в цей період загинуло від 4 до 6 

мільйонів людей.  

      Кожного року в четверту 

суботу листопада ми згадуємо 

ці страшні роки і запалюємо 

свічку пам’яті. 28 листопада о 

16 годині вся Україна завмерла 

у хвилині мовчання. 

      27 листопада у нашій школі 

відбувся вечір-пам’яті присвя-

чений вшануванню жертв Голо-

домору 1932-1933 років. Учні 

9 класів вшанували пам’ять 

українців, які померли в ті роки, 

спогадами очевидців трагедії.  

      Завідувачка сільською біблі-

отекою Громовчук Євгенія Йо-

сипівна організувала виставку 

літератури. 

       На вечір-пам’яті був запро-

шений настоятель місцевого 

Свято-Преображенського храму 

протоієрей Миколай, який відс-

лужив панахиду за невинно 

загиблих українців. Кожен учас-

ник запалив свою свічку пам’я-

ті і у молитві просив Господа 

про упокій душ померлих від 

Голодомору та щоб ця трагедія 

ніде і ніколи більше не повтори-

лася. Усі присутні пройнялися 

Чому у інших все прекрасно? 

За що мені така біда? 

Невже я так у чомусь винна? 

І все це я пережила 

Ну от все знову почалося, 

Одна хвилина, й та, як рік! 

Коли вже будемо ми разом, 

Коли все зміниться навік? 

Написала Власюк Юлія 

 

Легенда—це щось чарівне. 

З легенд ми дізнаємося багато. 

Вони розповідають те, 

Що було в будні й було в свято. 

Вони несуть історію віків, 

Живі завжди у пам’яті народу. 

Й не забуваємо до цих ми днів 

Про силу й мужність свого роду. 

Тож знайте, пращури, що ми 

Історії своєї не забудемо 

І станемо достойними людьми,  

Й легенди мудрість нести буде-

мо! 

Написала Ольга Нарушинська 

Невже це буде так надалі, 

Одні невдачу у житті, 

І ти мене не покохаєш, 

А я все мрію уві сні. 

За що мені таке терпіти? 

Чому я плачу по ночах? 

Глузливий сміх, байдужість, 

зрада, 

Іскриться вся в твоїх очах. 

 

У цьому випуску 

Вечір-пам’яті до вшану-

вання жертв Голодомору 

1 

Юні шкільні поети 1 

Як ми прибирали шкіль-

ний парк 

2 

Різдвяний піст 2 

  

 

18 грудня у школі відбудуться 

заходи присвячені  дню Святого 

Миколая: 

 свято для учнів 1 класу 

“Подарунки святого 

Миколая”; 

 Освячення шкільної 

каплички. 

Свято розпочнеться о 10 годині 

ранку.  

На святі будуть присутні гості із 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

смт.Люблінець,  

 ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Смідин, 

благочинний Турійського благо-

чиння отець Віталій та інші 

поважні гості. 

 Запрошуємо всіх на свято! 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 

№ 22    Листопад, 2009 р. 



Що можна їс-

ти і чого слід  

уникати під 

час  

Різдвяного пос-

ту? 

Можна, без обмежень 

Рослинна їжа без олії, овочі, фрукти, 

бобові, хліб, горіхи, гриби. 

ло, сир, алкоголь. 

2-6 січня 

 

Найсуворіший період посту, 

слід повні-

стю відмо-

витися від будь-

якої їжі тварин-

ного походження.  

Можна з обмеження-

ми 

Риба (тільки на вихід-

ні та релігійні свята), 

олія (слід відмовитися 

у понеділок, середу і 

п’ятницю) 

Не можна (заборона не стосується 

дітей) 

М'ясо, молочні продукти, яйця, мас-

 
да Ганна. 

9 клас: Деркачук Ігор, Маярчук Аліна, Бере-

стюк Едуард, Волчук Віталій, Давидюк Люд-

мила. 

10 клас: Міхно Дмитро, Любчук Богдан, 

Самчик Наталія. 

11 клас: Паливода Олександр, Ткачук Ва-

силь, Мазурук Юрій, Мазурук Микола, Рура 

Леонтій, Рябченюк Андрій, Поліщук Михай-

ло, Лещенко Андрій, Самчик В'ячеслав. 

Рішенням загальношкільних батьківських 

зборів та згідно указу Президента України з 

01 вересня 2006 року у нашій школі введе-

но шкільну форму. Це правило записано в 

Єдиних вимогах до учнів школи, які затвер-

джені на засіданні педагогічної ради школи. 

Ось уже 3 роки адміністрація школи та уч-

нівське самоврядування щоденно контро-

лює, як учні школи виконують рішення про 

обов’язкову шкільну форму. 

Проте кожного дня у школі є учні без шкіль-

ної форми: 

5 клас: Гей Віктор, Савчук Саша, Гнатюк 

Ірина, Чуйкевич Саша. 

6 клас: Бєлавін Артур, Теребуха Сепргій , 

Волчук Діана, Ткачук Андрій, Щур Павло, 

Білецька Іванна. 

7 клас: Маярчук Максим, Якимович Михай-

ло, Капітула Анна, Ва невська Олена, Біль-

чун Сергій, Каліновський Юрій, Устич Юрій. 

8 клас: Зінчук Сергій, Власюк Роман, Забро-

 

 

Стр. 2 Шкільний дзвінок 

  

 

 

   Коли підходиш до нашої школи, то пер-

ший погляд спиняється на суцільній стіні 

кленів, лип, каштанів, фруктових дерев.  

       Милуємося рідною школою, любимо 

її, намагаємося зробити все, що в змозі, 

щоб вона стала ще кращою, привабливі-

шою. 

      Педагогічний і технічний колективи 

школи дружно і плідно попрацювали пе-

ред початком виходу дітей на навчання 

після карантинного періоду. Вся терито-

рія навкруги школи, як і кожного року, 

дихає чистотою і свіжістю. А листя з дерев 

закладено у компост на шкільних ділян-

ках, щоб в майбутньому зростав щедрий 

урожай овочів.  

       Колись давно, добре попрацювавши 

в насолоду собі, люди справляли свято. 

Отож, і дітям, і вчителям, і гостям школи — 

свято гарантоване. Це гарний та ошатний 

вигляд нашої школи. 


