
присутніх учні сіл 

Маковичі, Новий 

Двір, Осьмиговичі, 

Свинарин, Озерня-

ни. 

     Найкращі номери 

зонального звіту 

художньої самодія-

льності  будуть 

представлені на 

районній сцені 29 квітня під 

час огляду художньої самодія-

льності загальноосвітніх шкіл 

району. 

 

 

14 квітня 

на базі 

школи 

відбувся 

окружний 

звіт худо-

жньої са-

модіяльності присвячений 65-

річниці Великої Перемоги. 

     Участь у звіті взяли: загаль-

ноосвітні школи І-ІІІ ступенів 

с.Купичів, с.Маковичі, с. Новий 

Двір, загальноосвітні школи І-ІІ 

ступенів с.Осьмиговичі, 

с.Свинарин,  с.Озеряни. 

     Оцінювало виступи компе-

тентне журі у складі: завідува-

ча методичним кабінетом відді-

лу освіти Турійської 

райдержадміністрації 

Євтушок Алли Сергії-

вни,  директора Бу-

динку дитячої твор-

чості Міндер Лариси 

Віталіївни, методиста 

Будинку дитячої тво-

рчості Бейди Вікторії 

Володимирівни , ке-

рівника гуртка Будинку дитячої 

творчості Левчука В'ячеслава 

Степановича, культорганізато-

ра Будинку дитячої творчості 

Гончарук Олени Михайлівни. 

      Учні загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів с.Купичів 

представили: пролог “1941-

1945 роки”, хор, який виконав 

пісні “Орлятко”, “Ода пісні”, 

дует у складі Анни Капітули та 

Голуб Анастасії (7 клас) з піс-

нею “Віночок”, вокальну групу 

середніх та старших класів з 

піснями “Початок”, “Пам’ять”. 

  Гарними піснями дивували 

     7 квітня учні 3 класу провели 

виховний захід присвячений 

Великодню. Вони познайомили 

присутніх із традиціями святку-

вання Пасхи в Україні. Розпові-

ли про  виготовлення писанок, 

крашанок, дряпинок, згадали 

легенди, які пов’язані із цим 

великим святом. Вкінці заходу 

учні продемонстрували Вели-

кодні забави для дітей.  

     Свято вдалося на славу. 

Наприкінці заходу учні 3 класу 

пригощали всіх вчителів та 

школярів смачною паскою, які 

випікали їхні матусі.  

Христос воскрес! 

Воістину Воскрес! 

 

У  Ц Ь О М У  

Н О М Е Р І :  

Звіт художньої 

самодіяльності 

1 

Великдень—

чудо із чудес 

1 

Місячники квіт-

ня 

2 

Молодий 

народний рух 

2 

Журавлі летіли 

на Чорнобиль 

2 

Наші знову 

перші 

2 
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 Лампадкова 

хода пам’яті 

присвячена 65

-річниці Пере-

моги відбу-

деться 8 трав-

ня о20 годині. 

 Святковий 

концерт відбу-

деться 8 трав-

ня о 21 годині 

в приміщенні 

актового залу 

школи. 
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  Згідно планів 

роботи відділу 

освіти та школи 

на 2009-2010 

навчальний рік 

протягом квітня 

були проведені 

такі Місячники: місячник екологічного 

виховання “Пробач мені, моя земле”, 

місячник безпеки життєдіяльності, мі-

сячник милосердя, місячник “Спорт 

для всіх—спільна турбота”, місячник 

пропаганди здорового способу життя, 

місячник правової освіти школярів.  

    В рамках проведення цих Місячників 

у школі відбулося ряд заходів. Зокре-

ма Тиждень благоустрою території 

(прибирання шкільного подвір’я, побіл-

ка дерев, штахетника, бордюр). Прове-

дено  благоустрій спортивного майдан-

чика. Відбулася виставка-конкурс ма-

люнків та плакатів на тему “Бачу небе-

зпеку і знаю як її уникнути”. Проведені 

години спілкування по тематиці безпе-

ки життєдіяльності.  

     Учні школи наводили лад біля паго-

рбу Слави (підмітали, виносили сміття, 

фарбували огорожу).  

     В рамках  Місячника пропаганди 

здорового 

способу життя 

проведено 

бесіди медич-

ною сестрою 

школи Щурик 

Тамарою Оле-

ксандрівною “Пивний алкоголізм”, 

соціальним педагогом школи Полі-

щуком Борисом Леонідовичем 

“Наслідки асоціальної поведінки 

підлітків”, а також переглянуто до-

кументальний фільм “Курити—

здоров’я згубити”. 

    Протягом місяця проходила акти-

вна підготовка школи до участі у 

святкування 65-річниці Великої 

Перемоги. Учні готували номери 

святкового концерту, купували лам-

падки для проведення лампадкової 

ходи, а також готували матеріали 

для прикрашання святкової колони 

на 9 Травня. 

вийшов з-

під контро-

лю людини 

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. 

    23 квітня на базі школи 

26 квітня у 

школі від-

булася лі-

нійка пам’яті при-

свячена 24 річни-

ці Чорнобильської трагедії. У 

проведенні заходу взяли участь 

учні 8 класу. 

   Учні розповіли про стра-

шні події далекого 1986 

року, коли мирний атом 

відбулися окружні змагання з футбо-

лу.  Участь у змаганнях брали пред-

ставники загальноосвітніх шкіл сіл 

Новий Двір, Маковичі, Свинарин, 

Озеряни, Осьмиговичі, Купичів. 

    У напруженій боротьбі допомогу здобули учні 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с.Купичів. Тепер вони будуть захи-

щати честь школи у районних зма-

ганнях з футболу. 

в кожній області країни : від Че-

рнігова до Криму, від Львова до 

Луганська. Вона налічує близько 

6000 членів, 15 з яких  Турійська 

районна організація. 

У Молодіжний народний рух 

входять: Кусік Сергій, Ліщук 

Микола, Косєй Ілона, Балюк 

Василь, Берестюк Едуард, Вла-

сюк Ірина, Власюк Володимир, 

Антонюк Іван, Кохтій Ігор, Дави-

дов Олександр, Мазурок Надія, 

Костромська Оксана, Гнатюк 

Василь.  

Учасники Молодого народного 

руху провели акцію по 

благоустрою могил 

воїнів, які загинули у 

другій світовій війні.  

 

З осені 2009 року на 

Турійщині діє моло-

діжна громадсько-

політична організація Моло-

дий Народний Рух, яка про-

явила себе з хорошої сторо-

ни. Основні сили Молодіжного 

Народного руху розміщені в 

с.Купичів, з якого і розпочала 

свою діяльність організація.  

Всеукраїнська організація 

Молодого Народного Руху діє 

 

 


