
Пресвятая   Покровонько! 

Покрий мою головоньку 

Святим своїм покривалом! 

Від стріли летящої, 

Від рани болящої, 

Від наглої смерті. 

                14 жовтня в 
осінньому календарі 
українців цей день за-
ймає особливе місце. З 
ним пов’язано чимало 
звичаїв, повір’їв, ле-
генд, замовлянь, пере-
казів. На Покрову укра-
їнці відзначають День 
українського козацтва. І 
у таке велике свято 
зібралася Велика Рада 
коша «Веселка» нашої школи для того, щоб при-

йняти учнів 
2 класу у 
козачата. 

Після уро-
чистого 
відкриття 
свята, на 
якому про-
звучав дер-
жавний 
гімн, були 

внесені державний 
прапор України, пра-
пор та герб школи, 
клейноди коша « Весе-
лка», відбулися зма-
гання між козаками 
гуртів з армреслінгу та 
перетягуванні канату. 
А « новоспечені» коза-
чата з гурту « Котигорошко» скуштували 

ще й козацького кулішу. 

 

 

 
   

Під небом чистим і бездонним  

Живе людина на землі, 

Вона долає шлях невтомно, 

Ім’я цим людям – Вчителі ! 

Щомиті мудрий скульптор Вчитель 

З граніту душу дістає, 

І вчить дітей життя любити, 

Бо скарб безцінний в нього є. 

То скарб великої любові, 

То клич до кожного з сердець, 

То сила думки, сила слова, 

Знання прекрасного вінець! 

    У першу неділю жовтня ми відзначаємо День працівників освіти. 
Цікаво і  змістовно пройшло це свято і у нашій школі У цей особли-
вий день наші педагоги приймали від своїх вдячних вихованців море 
щирих привітань та побажань. А наш учнівський парламент на чолі з 
президентом школи подбав про те, щоб вчителі хоч на мить забули 
про свої уроки, навчально-виховні плани, наради, педради. І тому був 
створений новий « педагогічний колектив» , який очолив «директор» 
Кусік Сергій. Наші талановиті школярі підготували святковий кон-
церт. На який були запрошені наші вчителі та ті педагоги, які знахо-
дяться на заслуженому відпочинку. Діти своїми піснями, віршами, 

інсценівками серця і душі усім присутнім. Не забули учні і про вчителів-пенсіонерів. Старшоклас-
ники вшанували їхню багаторічну працю палкими привітаннями та пишними букетами осінніх 
квітів. Ш

к
іл

ь
н

и
й

 д
з

в
ін

о
к

 

З
А

Г
А

Л
Ь

Н
О

О
С

В
І

Т
Н

Я
 

Ш
К

О
Л

А
 

І
-

І
І

І
 

С
Т

У
П

Е
Н

І
В

 
С

.
К

У
П

И
Ч

І
В

 

Випуск № 31 

Жовтень, 2010 



станів. 

У рамках цього місячника 
у школі відвалися такі 
заходи: 

- проведення медичною 
сестрою школи Щурик Т. 
О. бесід про вплив на організм людини 
дефіциту йоду; 

- створення учнями презентацій про 
наявність йоду у продуктах харчуван-
ня; 

- проведення годин класного керівника 
на тему « Профілактика йододефіцит-
них стангів» 

 

     Тиждень знань з безпеки життє-
діяльності. 

З 18.10. по 22.10. у школі проходив 
Тиждень знань з безпеки життєдіяль-
ності. Під час якого були проведені 
такі заходи: 

- проведення виховних годин на тему 
« Небезпека вдома і на вулиці»; 

- проведення тренування по виконан-
ні дій під час виникнення надзвичай-
них ситуацій; 

- проведення бесіди 
про надання першої 
медичної допомоги. 

 

 

   Місячник учнівського  

самоврядування 

Протягом жовтня у школі 
проходив місячник учнів-

ського самоврядування. У рамках 
якого були проведені такі заходи:  

- засідання учнівського парламенту ; 

- рейд –перевірка шкільної форми ; 

Засідання міністерств культури та 
дозвілля , дисципліни та етики, здо-
ров’я та спорту, освіти та науки; 

- огляд класних куточків; 

- засідання ради коша « Веселка»; 

            Місячник йододефіцитних  

7 жовтня на базі Купичівської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулися 
окружні змагання «Нащадки козацької слави». Де взяли 
участь школи І-ІІІ ст. с. Купичів, с. Новий Двір, с. Макови-
чі та школи І-ІІ ст.: с. Озеряни, с. Свинарин, с. Осьмигови-
чі. 

  Учасники брали участь у таких видах змагань: стрибки у 
довжину з місця, «човниковий біг», «Естафета», стрибки 
на скакалці – дівчата, перетягування канату – хлопці. 

  Найбільш задоволеними залишилися команда Купичівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., адже вони стали переможцями.  

   Учні показали найкращі результати тим самим вибороли 
честь представити нашу школу на районних змаганнях. 

  Серед шкіл І-ІІ ступенів переможцями стали учні школи 
с. Озеряни. 

9. Не чекай, коли тебе покличуть на допомогу, намагайся 
прийти сам. 

10. Допомагай і захищай тих, хто слабший за тебе. 

11. Не вважай себе всезнайкою і не вихваляйся оцінками, 
вміннями перед іншими. Це призведе лише до неприйняття і 
відчуження. 

12. Перш, ніж когось засуджувати, спробуй виявити причи-
ни негативного вчинку, поведінки тощо. Критикувати і засу-
джувати вміє кожен, а зрозуміти людину і допомогти їй 
виправити свою помилку – дано не багатьом. 

13. Перед тим як висунути вимоги іншим, висунь їх собі. 

14. Шануй думку товаришів. Якщо виникає суперечка, нама-
гайся уникати категоричності і висловлювань на кшталт: 
«Це все дурниці». Так ти викличеш лише роздратування і 
бажання зробити навпаки. 

15. Роби внесок у спільну справу. Тільки спі-
льними зусиллями можна досягти мети. 

16. Виявляй ініціативу, бери активну участь у 
колективних справах. 

  Рекомендації для покращення взаємин в учнівському 
колективі: 

1. Щиро й доброзичливо стався до всіх однокласників. Умій 
поважати їх, бачити позитивні сторони людей, будь привіт-
ним і щедрим на схвалення. 

2. Виявляй щиру, безкорисливу зацікавленість до всіх однок-
ласників. 

3. Будь відвертим у стосунках. Якщо тобі щось не подобаєть-
ся, знайди в собі сили та сміливість відкрито заявити про це. 

4. Не нав’язуй своєї думки товаришам. Дай їм сам дійти пот-
рібного висновку.  

5. Доводячи щось іншим, ясно, точно і аргументовано викла-
дай свої думки. Але якщо ти помилився, відкрито визнай це 
перед однокласниками. 

6. Зміцнюй у товаришів віру в себе. Тоді у них виникне ба-
жання самовдосконалюватися, що піде на користь і їм, і кла-
су. 

7. Не висміюй своїх товаришів. 

8. Завжди виконуй обіцянки. 

Стр. 2 

 

Ш КІЛ ЬНИЙ Д ЗВІ НОК  

                        До   Ісуса. 

Обніми мене ніжно, як крилами, 

Притули до нетлінних грудей, 

Дай зібратись з останніми силами, 

Щоб любити життя і людей. 

 

Доторкнися до серця долонею, 

Хай воно не болить , не пече. 

Я схиляюсь довірливо скронею 

На твоє віковічне плече. 

 

Щоб були : Ти – в мені , я – в тобі. 

Знаю, ми переможцями вийдемо 

У щоденній тяжкій боротьбі.  

        ( Сохацька Юлія, учениця 7 класу). 


