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Кримського. Двоє викладачів 

та студенти ознайомилися із 

експозицією музеїв історії 

села Купичів та солом’яного 

мистецтва. Під час візиту від-

булася зустріч із випускника-

ми педагогічного коледжу 

минулих років: Кузьмик О.В.– 

вчитель початкових класів 

с.Купичів, Костромська С.Р.– 

вчитель початкових класів 

с.Купичів, Голуб Н.В.—

вчитель початкових класів 

с.Туличів, Гончарук О.О.– ди-

ректор школи с.Купичів. 

 

 

18 гру-

дня у 

школу 

завіта-

ло свя-

то—

День 

святого 

Мико-

лая. З давніх-давен Святий 

Миколай був покровителем 

мандрівників, мореплавців та 

дітей. Цей святий дуже шанова-

ний в Україні. За традицією у 

цей день Святий Миколай при-

носить гостинці всіх чемним 

дітям, тому діти завжди з нете-

рпінням чекають цього свята. 

     У школі свято розпочалося 

із Свято-Миколаївської сценки, 

яку підготували учні 4 класу 

(класовод Кузьмик О.В. ), а 

далі у фойє школи відбу-

лося освячення шкільної 

каплички. Обряд освячення 

проводили: настоятель міс-

цевого храму протоієрей 

Миколай та отець Сергій з 

Любленця. На святі були 

присутні гості: педагоги із 

загальноосвітньої школи-

інтернату для дітей сиріт 

смт.Люблінець на чолі з 

директором Бортнюком 

Михайлом Самійловичем, 

завідувач методичним кабі-

нетом відділу освіти Турій-

ської районної державної 

адміністрації Євтушок Ал-

ла Сергіївна, а також бать-

ки учнів та жителі села. 

Свято вдалося на славу! 

02.12.2009 року у школу 

завітали представники 

Володимир-Волинського 

педагогічного коледжу 

 

 

Із 07.12. по 11.12.2009 року у 

школі проходив Тиждень англій-

ської мови. В рамках проведення 

Тижня відбулися такі заходи: 

день Великобританії, день США 

та Канади, країнознавчі віктори-

ни, виховний захід “Британські 

зимові свята. Звичаї та тра-

диції”.  11 грудня відбувся 

районний семінар-практикум 

вчителів англійської мови 

“Використання новітніх пе-

дагогічних технологій як 

засіб активізації вивчення 

англійської мови ”. Вчителі 

англійської мови Рибачук 

Ніна Миколаївна та Верем-

чук Світлана Володимирівна 

доклали багато зусиль для 

організації та проведення 

Тижня. 

 

07.12.—11.12.2009 року  дні 

проведення у школі Тижня права. Про-

тягом Тижня проведені бесіди на пра-

вову тематику. 10.12. у школі проведе-

но Всеукраїнський урок “Права люди-

ни”, а також турнір правознавців між 

учнями 9-А та 9-Б класів. Журі турніру 

та вчитель права Власюк Ніна Іванівна 

відзначили 

учасників 

високими 

оцінками. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 
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Зверніть увагу: 

Новорічні ранки відбу-

дуться: 

 29 грудня—для 

учнів 5, 6 класу на 

12 годину; 

 30 грудня—для 

учнів 7 класу на 

12 годину; 

 30 грудня— для 

учнів 8-11 класів 

на 18 годину. 

У цьому випуску: 

Святий Миколай 1 

Гості з педколеджу 1 

Тиждень англійської 

мови 

1 

Тиждень права 1 

Тиждень біології 2 

Конкурс читців по-

езії Василя Стуса 

2 

Свято книги 

 

2 



 Із 14.12. по 18.12.2009 року згідно річного 

плану роботи школи на 2009-2010 навчаль-

ний рік у школі відбулися заходи 

Тижня біології. Організатор прове-

дення Тижня—вчитель біології Кость 

Надія Петрівна. Протягом Тижня 

були проведені такі заходи: усний 

журнал “Нетрадиційні методи оздо-

ровлення”, розвішування годівниць 

для зимуючих птахів, виставка “Знай, 

люби і бережи”, проведено паспортизацію 

кімнатних рослин, конкурс малюнків 

“Малюємо життя”, вечір-подорож по сторін-

ках куточка хліба “Хліб - усьому голова”. 

Підведено підсумки конкурсу та нагородже-

но переможців. 

     1 грудня у школі відбувся конкурс 

читців поезії Василя 

Стуса, присвячений 20-ій 

річниці Українського 

культурно-

просвітницького право-

захисного благодійного 

товариства “Меморіал”.   

Участь у конкурсі взяли 

представники 5-11 кла-

сів. Журі конкурсу у 

складі: Гончарука О.О., 

Бадири А.М., Боровик 

О.А., визнали перемож-

цями таких учнів школи: 

І місце—Власюк 

Юлія—11 клас; 

ІІ місце—Євдокимова 

Яна—9-Б клас; 

ІІІ клас—Самчик Ната-

лія—10 клас. 

Всі учасники конкурсу 

були нагороджені приза-

ми та грамотами. 

Географія: 7 клас– 15 місце (Голуб Анастасія ), 8 клас– 
12 місце (Хомич Наталія), 9 клас—12 місце (Голубева Хрис-
тина) вчитель географії Вдов’як А.І.. 
Біологія: 8 клас—7 місце (Лещенко Юрій), 9 клас—15 місце 
(Стахурська Валерія), 10 клас—6 місце (Кусік Сергій),  
11 клас — 3 місце (Лещенко Андрій) вчитель біології  
Кость Н.П.. 
Хімія: 8 клас—8 місце (Ваневський Микола) вчитель Кость 
Н.П. 
Історія: 8 клас— 8 місце (Лещенко Юрій), 10 клас—7 місце 
(Мельничук Ігор), 11 клас—5 місце (Леферович Ірина, Вла-
сюк Юлія) вчитель історії Власюк Н.І. 
Правознавство: 9 клас—15 місце (Голубева Христина) вчи-
тель Власюк Н.І. 

Хотілося б кращих результатів!!!  

     Протягом грудня у районі проходив ІІ етап Все-
українських учнівських олімпіад. Учні нашої школи брали у них 
активну участь. Результати свідчать самі про себе. 
Математика: 6 клас– 1 місце (Шевчук Ірина) вчитель Боровик 
О.А., 8 клас—6 місце (Ваневський Микола) вчитель Кузьмик В.С, 
9 клас—7 місце (Сохацька Ольга ) вчитель Челей Ю.Б., 10 клас— 
1 місце (Кліщук Тарас) вчитель Кузьмик В.С.. 
Українська мова: 7 клас— 3 місце (Голуб Анастасія) вчитель 
Качинська Т.М., 8 клас—16 місце (Прогонюк Катерина) вчитель 
Голіщук К.А., 9 клас—5 місце (Голубева Христина) вчитель Го-
лод Г.П., 10 клас—7 місце (Косєй Ілона) вчитель Качинська Т.М., 
11 клас—2 місце (Леферович Ірина) вчитель Лещенко Л.М.. 
Фізика: 7 клас—5 місце (Голуб Анастасія), 8 клас—4 місце 
(Ваневський Микола), 9 клас—3 місце (Сохацька Ольга) вчитель 
фізики Власюк О.Ю.. 
Трудове навчання: 9 клас—2 місце (Заславська Тетяна, Миха-

лик Олександр) вчителі Поліщук Б.Л., 
Бубін В.О. 

 

 

 

Новий рік та Різдво 

люблять і дорослі, і діти. Кожен з 

них у це свято чекає казки, пода-

рунків, затишного родинного 

відпочинку. Ці свята не можна 

уявити без Новорічної ялинки, 

яскравих прикрас та іншої атрибутики.  

Ось і у школі 25 грудня відбулася 

виставка-конкурс Новорічно-

Різдвяної атрибутики. Кожен 

клас представив свої композиції, 

новорічні ялинкові прикраси.  

Всі учні старанно готувалися до 

конкурсу. У старших композиції 

вдалися, звичайно, краще ніж у 

молодших. Журі конкурсу вирі-

шило, що : 

І місце зайняли учні 6 класу, які 

представили найбільше видів 

робіт; 

ІІ місце—учні 5класу; 

ІІІ місце— учні  9-А класу. 

Вітаємо усіх з наступаю-

чими Новорічними та Різд-

вяними святами.  

Роль книги у духовному зростанні дитини 

важко переоцінити. Учні 3 класу разом зі 

своїм класоводом П’явкою Наталією Сільвес-

трівною та шкільним бібліотекарем Гришко 

Надією Родіонівною провели свято книги.  

Діти ознайомилися з 

історією виникнення 

книги. Взяли участь у 

вікторині про прочи-

тані твори, розгадува-

ли загадки до улюб-

лених казок.  
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