
ся в майстерні та музеї “Солом’яне 

диво”.  Учні та вчителі школи із захоп-

ленням розглядали роботи. 

 Учасники  гуртка “Вікно в ми-

нуле” прове-

ли екскурсії в 

музеї історії 

села Купичів. 

Юні інформа-

тики предста-

вили свої 

презентації, 

які вони на-

вчилися ро-

бити на гурт-

ку “Сходинки 

до інформа-

тики”. 

       28 січня у школі відбувся традицій-

ний звіт гуртків “Чого ми навчилися”. На 

базі нашої школи працює 9 гуртків різ-

номанітних напрямів (студія “Житечко”, 

гуртки: “Вікно в минуле”, “Вишиванка”, 

“Сходинки до інформатики”, вокальний, 

“Чарівна лоза”, “Юний натураліст”, 

“Рукоділля” 

гурток декора-

тивно-

ужиткового 

мистецтва). У 

шкільних гурт-

ках беруть 

участь 33% 

учнів школи. 

       Зранку 28 

січня фойє 

школи перет-

ворилося у виставковий зал. Гуртківці 

представляли свої роботи. Чого тут тільки 

не було: вироби з бісеру,  штучні квіти, 

вироби з лози, вишиванки, картини ви-

шиті стрічками, в’язані вироби. Роботи 

учасників студії “Житечко” експонували-

 

 
Із 17 по 31 січня 

2011 року   у школі 

проводився Місяч-

ник особистісного 

розвитку “Я—

особистість”. У рам-

ках проведення 

Місячника відбулися такі 

заходи: бесіди класних кері-

вників та практичного пси-

холога на теми “Світ профе-

сій і твій вибір”, “Культура 

спілкування”, “Твоє 

життя—твій вибір”, 

анкетування учнів 

6 класу “Пізнай 

себе”, бесіди 

“Зупинимо СНІД, 

доки він не зупи-

нив нас”, “Спілкування без 

конфліктів”.  

 Учні та педагоги школи взя-

ли активну участь у прове-

денні заходів Місячника.                  

Висловлюємо подяку за 

організацію та активну 

участь у проведенні Місяч-

ника: практичному психоло-

гу школи Хомюк Наталії 

Петрівні, заступникові дире-

ктора з 

виховної 

роботи 

Бадирі Аллі 

Миколаїв-

ні. 
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Щороку у січні 

відбувається рай-

онний та облас-

ний конкурс су-

часної українсь-

кої пісні «Срібні 

дзвіночки».  

Учні нашої школи були 

представлені у двох віко-

вих категоріях: молодшій 

(Шевчук Неля — учениця 1 

класу) та середній 

(Капітула Анна—учениця 8 

класу).  

У районному ета-

пі конкурсу Шев-

чук Неля здобула  

І місце у своїй 

віковій категорії, 

а Капітула Анна—

ІІІ місце.  

Протягом двох 

тижнів Шевчук 

Неля разом зі 

своїм наставником, вчите-

лем музики Бадирою Аллою 

Миколаївною готувалися до 

участі в обласному етапі 

конкурсу.  

На жаль, Неля стала лише 

лауреатом конкурсу, але 

честь Турійського району 

вона захистила. 

Тож, бажаємо 

успіхів малень-

кій співачці у 

майбутньому. 

 

 

28.01.2011 року  на базі ДЮСШ 

смт.Турійськ відбулися районні 

змагання з міні-футболу. Коман-

ду школи представляли учні 4, 5 

класів: Стахурський Станіслав, 

Бойко Володимир, Купчинський 

Богдан, Тімцо Ярослав, Назар-

чук Сергій, Карпук Владислав. У 

напруженій боротьбі учні нашої 

школи вибороли І місце серед 

шести команд. Росте достойна 

зміна славним спортсменам 

нашої школи. Молодці!!! 

ли музей природи, де зібрана істо-

рія розвитку Біловежської пущі, а 

також велика колекція звірів, пта-

хів, риб, які мешкають у пущі. По-

бували біля вольє-

рів, де живуть зуб-

ри, дикі кабани, 

косулі, олені. 

     А на закінчення 

екскурсії відвідали 

резиденцію білору-

ського Діда Мороза. 

     10 

cІчня вчи-

телі школи 

здійснили 

екскурсію 

у Біловеж-

ську пущу. Це величезний заповід-

ник Республіки Білорусь, де зібра-

но величезну кількість різних порід 

дерев. Це місце де у дикій природі 

живуть зубри, найбільші дикі тва-

рини Європи, які живуть на суші. 

Під час екскурсії педагоги відвіда-

На комфортабельно-

му автобусі усіх пове-

зли пущею до казко-

вого містечка. Біля 

воріт присутніх зу-

стріли вартові: Дуб-

Дубович та Клен-Кленович. А за 

воротами розпочалася каз-

ка! На ганку відвідувачів 

зустрічає сам Дід Мороз. 

Кожен отримав подарунок і 

приємні враження від по-

дорожі у дитинство. 

 

 

історію сво- го 

народу.  

       У школі прове-

дено ряд заходів 

присвячених цим 

святам: у бібліотеці 

працювала виставка 

літератури, класні керів-

ники провели бесіди з 

даної тематики, а учні   

10-Б класу про-

вели відкритий вихов-

ний захід “Герої Крут”.  

    Висловлюємо щиру 

вдячність усім, хто взяв 

активну участь у прове-

денні 

вихов-

них за-

ходів. 

 

 

     У січні місяці 

Україна відзна-

чає два свята: 

День Соборності 

та День пам’яті 

героїв Крут. Важ-

ко переоцінити значен-

ня для України цих істо-

ричних подій.  Тому 

завдання молоді ви-

вчати, знати і берегти 
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