
    8 травня за багаторічною 

традицією нашого села відбу-

лася Лампадкова хода пам’яті. 

Кожен учень школи засвітив 

свою лампадку пам’яті, вогонь 

якої символізує вічність життя.  

Закінчилася ця урочиста подія 

святковим салютом.  А у вече-

рі в актовому залі школи відбу-

вся святковий концерт, прис-

вячений 65-річниці Перемоги. 

Розпочалося дійство музичною 

композицією “Шлях до Пере-

моги”, яка до сліз зворушила 

старше покоління. Звучали 

пісні років війни.               

     9 травня—День Великої 

Перемоги. 

В цей день 

відбувся 

урочистий 

марш-

парад. Учні 

школи по-

руч з вете-

ранами 

пройшли до 

обеліска 

воїнам-визволителям. Звучали 

вітальні слова від школярів, 

голови СВК “Дружба” Камельчу-

ка П.С., секретаря сільської 

ради Ткачук О.С., директора 

школи Гончарука О.О. Надіємо-

ся, що така увага до героїчних 

сторінок минувшини нашої 

держави дає 

надію сподіва-

тись, що еста-

фета поколінь 

в надійних 

руках моло-

дих!        

 

 

 

Кінець місяця трав-

ня для учнів 1 класу 

завжди приносить 

свято Букварика. 

Цілий рік шестирічки вивчали 

літери української 

абетки та вчилися 

читати. 

Як це було важко! 

Потрібно було запа-

м’ятати  всі літери, 

а їх так багато. Всі діти справили-

ся і подолали першу сходинку у 

своєму житті, прочитали Буквар.  

6 травня всі вони разом зі сво-

єю вчителькою Голод Ніною 

Федорівною дякували Буквареві 

за науку. 

“Прощавай, Букарику 

Наш найперший, 

друже 

Ми тобі, Букварику, 

Дякуємо дуже” 

 

 

     

Еко-

логічна ситуація, яка склалася 

в світі, настійно вимагає 

швидкої перебудови мислен-

ня людства і кожної конкрет-

ної людини. Одним з найваж-

ливіших завдань сучасної 

школи є підвищення екологіч-

ної грамотності  учнів, 

озброєння їх навичками еко-

номного, бережливого вико-

ристання природних 

ресурсів, формуван-

ня активної, гуман-

ної позиції у став-

ленні до природи.  

     Учні 4 класу  

провели святковий ранок 

“Стану я природі другом”. Чет-

вертокласники ознайомили 

учнів початкових класів із пра-

вилами поведінки у 

природі, про шкідливі 

впливи на екологію 

бездумної діяльності 

людини. Разом із вчителем 

курсу “Я і Україна” учні 4 класу 

підготували розповіді від імені 

тварин лісу, які 

звертаються із 

проханням берегти 

природу, примножу-

вати її багатства. 

 

 

     Традиційно у 

другу неділю травня відзнача-

ється День Матері. Важко 

переоцінити роль Матері у 

життя кожної людини. 

     Учні 5 класу зі своїм клас-

ним керівником Голіщук Кате-

риною Антонівною вирішили 

привітати мам учнів свого 

класу.  

     Виховний захід відбувся в 

актовому залі школи. Діти 

дарували мамам вірші, пісні 

танці. У багатьох мам на очах 

бриніла сльоза радості за 

своїх дітей.  

     А закінчило-

ся свято солод-

ким столом, 

який організу-

вали мами.  
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Зверніть увагу 

 З 01 по 16 червня 

на базі школи буде 

працювати пришкі-

льний оздоровчий 

табір “Сонечко”; 

 У наступному номе-

рі читайте матеріал 

про роботу  пришкі-

льного табору 

“Сонечко”; 

 Про підготовку 

школи до нового 

навчального року. 

Салют, Перемого! 1 

Прощавай, Буквари- 1 

Свято природи 1 

День Матері 1 

Козацький гарт 2 

День Європи 2 

Останній дзвінок 2 

У цьому випуску: 



      19, 20, 21 

травня учні 

нашої школи 

представляли 

Турійський ра-

йон на облас-

ному етапі фіз-

культурно-оздоровчого патріотичного 

фестивалю “Нащадки козацької сла-

ви” . Змагання проходили в урочищі 

Карасин Маневицького району. 

        У склад команди входили: Волчук 

Ангеліна—5 клас, Чуйкевич Олександр

– 5 клас, Бойко Мирослава—6 клас, 

Волчук Діана 6 клас, Євдокимов На-

зар—6 клас, Кусік Ро-

ман—6 клас, Ткачук Дми-

тро– 7 клас, Хавура Ма-

рія—7 клас, Голуб’юк 

Олександр—8 клас, Ле-

щенко Юрій—8 клас, Хо-

мич Наталія—8 клас, Со-

хацька Ольга—9-Б клас, 

Муляр Віктор

– 9-Б клас, 

Стахурська 

Валерія 9-Б 

клас, Мель-

ничук Ігор—

10 клас. 

         Змагання проходили у напруже-

ній боротьбі, проте команда учнів 

нашої школи зайняла 10 загальноко-

мандне місце. 

         Втомлені, але 

задоволені власни-

ми успіхами учні 

повернулися додо-

му. 

     Їжу нашим 

спортсменам вари-

ли учениці 9-Б класу: Євдокимова Яна 

та Чуйкевич Анна. Після напружених 

змагань приємно було поласувати 

смачним борщем чи картоплею.  

 

 

 

      

  20 травня у школі 

відбувся виховний 

захід присвячений 

Дню Європи. Учні 

школи старанно 

готувалися до свята. Керівник 

заходу—вчитель географії 

Вдов’як Алла Іванівна. Було 

виготовлено прапор Євросо-

юзу, звучав гімн  об’єднаної 

Європи. Учні 9-А класу розпо-

віли присутнім про історію 

створення Євросоюзу та про 

походження його символіки.  

       Кожен клас презентував 

одну із країн Євросоюзу: 5 

клас—Німеччину, 6 клас—

Польщу, 7 клас—Іспанію, 8 

клас—Великобританію, 9-Б 

клас—Францію, 10 клас—  

Італію. 

       Віртуальна подорож Євро-

пою пройшла пізнавально та 

цікаво. 

років їх навчала Кузьмик 

Олена Василівна, а та-

кож Січковська Галина 

Андріївна, Бадира Алла 

Миколаївна, Гончарук 

Олександр Олександро-

вич, Булава Валентина Петрівна. 

Директор школи вручив учням 4 

класу дипломи випускника поча-

ткової школи. Це, можна сказа-

     26 травня у коридорі 

молодших класів відбуло-

ся традиційне свято про-

щання з першою вчите-

лькою. Учні 4 класу зга-

дували роки навчання в 

молодших класах, цікаві історії  

(а їх було багато !) та дякували 

вчителям. Про-

тягом чотирьох 

ти, перший доку-

мент про освіту, 

про закінчення 

початкової шко-

ли. Звучали пісні 

та вірші у вико-

нанні четвертокласників.  А далі 

був солодкий стіл та веселі танці. 

Прощавай, перша вчителько ! 

Здрастуй п’ятий клас ! 

С ТР.  2  

 

 

 

свята лунали слова вдячності педагогам, 

працівникам школи, які протягом року прик-

ладали чимало зусиль для 

навчання учнів.  

    На лінійці директор школи 

нагородив грамотами учнів, 

які досягли значних успіхів у 

навчанні та брали активну 

участь у житті школи. Це: Гея 

Віктора (“Кращий знавець історії”),  Мазу-

рук Катерину (“Кращий знавець зарубіжної 

літератури”), Голуб Анастасію (“Кращий 

географ року”), Ваневського Миколу 

(“Кращий знавець фізики”), Євдокимо-

ву Яну (“Кращий екскурсовод року”), 

Мельничука Ігоря (“Кращий знавець 

англійської мови”), Камельчука Ієва 

(“Кращий інформатик року”), Лещенка 

Андрія (“Кращий біолог року”), Нару-

шинську Ольгу (“Кращий матема-

тик року”), Власюк Юлію (“Кращий істо-

рик року”), Поліщука Михайла (“Кращий 

спортсмен року”). 

        З вітальними словами до присутніх 

зверталися: начальник служби у спра-

вах дітей Турійської районної державної 

адміністрації Мущинська М.М.,  дирек-

тор школи Гончарук О.О., священник 

Свято-Преображенського храму протоі-

єрей Миколай. На згадку про закінчен-

ня школи батьки подарували випускни-

кам вишивані рушни-

ки. А випускники 

школи відпустили у 

небо повітряні куль-

ки, як символ здійс-

нення своїх мрій. 

       27 травня у школі 

відбулося традиційне свя-

то останнього дзвінка.  

       Вранці до школи пос-

пішали учні та батьки, а 

також приємно схвильова-

ні одинадцятикласники,  для яких востаннє 

продзвенить дзвінок у стінах  нашої школи. 

       Випускники школи 2010 року започат-

кували нову традицію: одягати на свято 

останнього дзвінка українську вишиванку.  

     Попереду одинадцятикласників чекає 

доросле, непросте жит-

тя, коли потрібно буде 

самому вирішувати і 

планувати свій життєвий 

шлях. 

    Під час проведення 

ШК І ЛЬН ИЙ Д З ВІ НОК  


