
Протягом березня у 
школі проходив Місячник 
родинно-побутової культу-
ри “І свого научайтесь, і 
чужого не цурайтесь...” В 
рамках проведення Місяч-
ника у школі відбулися такі 

заходи:  

- Тиждень сім’ї 
(проведення виховних 
годин, виставка вишива-

нок); 

- концерт до 8 Березня; 

- години спілкування, кон-
курс читців поезії  до 197-
річниці від дня народжен-

ня Т.Г.Шевченка; 

- Тиждень 
дитячої та 
юнацької 

літератури. 

З приходом 
весни  до нас 
завітало свято 
мам, бабусь, 
сестричок—8 

Березня.   

Хлопці школи з хвилюванням 
чекали його. У святковому 
вбранні вони вже зранку при-
вітали своїх однокласниць.     
5 березня у святково прибра-
ному актовому залі школи 
відбувся концерт. Учні вітали 
присутніх зі святом весни та 
радості. Вербові котики, пода-
ровані хлопцями, зігріли сер-
це кожної жінки. Зі сцени лу-
нали пісні у виконанні вокаль-
ної групи дівчат “Калинонька”, 
учнів 8 класу 
Капітули 
Анни та Го-
луб Анаста-
сії, а також 
радували 
піснями при-
сутніх учас-
ники худож-
ньої самоді-
яльності 
сільського 

будинку 
культури.  
Із вели-
ким захо-
пленням 
зустріча-
ли глядачі 
пісні у 
виконан-
ні вчите-
ля музики 

Бадири Алли Миколаївни та 
завідувача Будинку культури 
с.Купичів Федейко Миросла-

ви Миколаївни.  

 Бажаємо усім 
дівчатам та жін-
кам бути зав-
жди гарними, 
веселими, щоб 
кожен день життя наповню-
вався радістю, був сонячним 

і приємним. 

 

 

 

 

 

 

02 березня у школу з концер-
том завітали учні та вчителі Лю-
блінецької школи-інтернату для 
дітей сиріт. Наша школа ось уже 
протягом 5 років співпрацює зі 
школою-інтернатом: відвідуємо 
один одного із концертами, 
проводимо спортивні змагання, 
обмінюємося досвідом щодо 

естетичного оформ-
лення приміщення 

школи.  

Присутнім сподобали-

ся художні номе-
ри, які представляли 
учні Люблінецької 
школи, а особливо 
всіх зачарувала гра 

шкільного духового оркестру. 

4 березня учні нашої школи 
поїхали у Люблінецьку школу зі 
своїм концертом. Це були учні 
1-4 класів. Спочатку директор 
школи Бортнюк Михайло Са-
мійлович провів екскурсію по 
школі, розповів про роботу. А 

потім всі зібралися в ошат-
ному актовому залі. Наші 
школярі представили гляда-
чам літературно-музичну 
композицію “Іде весна во-
линським краєм”. Присутні 
оплесками зустрічали Дівчи-
ну-Волинь, Лукаша та Мавку, 
весняних місяців, Дівчину-
весну. Після кон-
церту усіх артистів 
почастували смач-

ним обідом.  
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 ІІІ місце у районних 

змаганнях з волейболу 

(юнаки 8-11 класів); 

 І місце у районних зма-

ганнях з міні-футболу 

(хлопці 5 класу); 

 ІІ (обласний) етап кон-

курсу “Таланти багато-

дітної родини”. Перемо-

гу здобув учень 5 класу 

Бойко Володимир і ви-

грав путівку у МДЦ 

“АРТЕК” 

У цьому номері : 

Концерт до  

8 Березня 

1 

Місячник родин-

ного виховання 

1 

Концерт у Люб-

лінецькій школі-

інтеранті 

1 

Семінар вчителів 

початкових класів 

2 

Думи мої, думи 

мої... 

2 

Тиждень дитячої 

книги 

2 



2 березня у школі 
відбувся районний 
семінар вчителів 
початкових класів. 
До школи завітали 
гості з усіх шкіл 

району.  

У фойє школи діти молодших 
класів та вчителі зустріли усіх 
піснею, вишиваним рушником 

та пишним короваєм. 

На початку семінару директор 
школи Гончарук О.О. провів екс-
курсію по школі. Вчителі мали 
можливість побачити музей істо-

рії села, перший і 
єдиний в Україні 
музей солом’яного 
мистецтва, шкільну 
бібліотеку, оформ-
лення  навчальних 

кабінетів та ко-

ридорів школи. 

На третьому 
уроці вчителі 
початкових кла-
сів нашої школи 

провели відкриті уроки для 
гостей: Кузьмик Олена Василі-
вна провела урок математики 
у 1 класі, Січковська Галина 
Андріївна — урок “Я і Україна” 
у 3 класі, Гончарук Олександр 
Олександрович — урок обра-
зотворчого мистецтва у 4 

класі.  

А далі малюки 
показали ви-

ховний захід.  

 

 

 

 

    9 березня від-
значалася 197-
річниця від дня 
народження  Ве-
ликого Кобзаря 
України—Тараса 

Григоровича Шевченка.  
Учні школи разом із завіду-
вачем сільською бібліоте-
кою Громовчук Є.І. провели 
свято “Думи мої, думи 
мої..”На святі учні декламу-
вали  поезію Шевченка, 
звучали пісні на вірші Коб-
заря “Думи мої, думи 
мої..”, “Садок вишневий 
коло хати”, “Заповіт” у ви-
конанні: завідувача Будин-
ком культури Федейко Ми-
рослави Миколаївни, педа-
гога-організатора Чободи 
Оксани Василівни, заступ-
ника з ВР Бадири Алли Ми-
колаївни. Серед гостей 
свята був присутній вете-
ран УПА Сохацький Петро 
Якимович, який провів із 
дітьми бесіду на патріотич-
ну тематику, а також читав 

вірші Тараса Шевченка. 

«І мене в сім’ї великій, 

В сім’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути  

Не злим, тихим словом» 

- провести свято «Останній дзвінок» 27 

травня 2011 року;     

- провести державну ідсумкову атестацію 
у 11 класі з 20 по 26 травня (українська 
мова (переказ), українська література, 

історія України (у письмовій формі ); 

- провести державну підсумкову атеста-
цію для учнів 9 класів з 31травня по 15 
червня 2011 року з п’яти предметів: 
українська мова (диктант), математика 
(письмово), географія (письмово), біоло-

гія (письмово), англійська мова (усно); 

   Згідно Листа 
Міністерства освіти і 
науки України від 
30.12.2010 року 
№1\9-950 “Про поря-
док закінчення навча-
льного року та проведення державної 

підсумкової атестації ”: 

- навчальний рік завершити до 

01.07.2011 р.; 

-навчальні заняття завершити 

26.05.2011 р.; 

- провести навчальні екскур-
сії для учнів 1-4 класів з 

27.05. по 01.06.2011 р.; 

- провести навчальну 
практику для учнів 5-8, 
10 класів з 31.05. по 

15.06.2011 р.; 

- провести урочисте вру-
чення атестатів про пов-
ну загальну середню 
освіту учням 11 класу 

29 травня 2011 року. 

 

 

вона є незамін-
ною у виробленні уваги, 
зосередженості, у вихо-
ванні душевності, мора-

льності тощо.  

Протягом тижня з 21.03. по 25.03.2011 
року у школі проводився Тиждень дитя-
чої та юнацької літератури. В рамках 
проведення Тижня відбулися такі захо-
ди: виставка літератури, години спілку-
вання, виставка малюнків-ілюстрацій до 

прочитаних творів, підведено 

підсумки акції “Живи, книго!” 

Висловлюємо щиру вдячність 
шкільному бібліотекарю Гри-
шко Надії Родіонівні за орга-

нізацію і проведення Тижня. 

 

 У наш час міс-
це книги в житті підрос-
таючого покоління змі-
нюється, оскільки на їх 
використання вплива-
ють як інформаційні 

технології, так і телебачення. Найчастіше 
як джерело інформації замість книг учні 
використовують персональний комп’ютер. 
Але всім давно відомо, що знання, фанта-
зія, логіка думки і міркувань, любов до 
рідної мови, уміння  логічно й образно 
розмірковувати  виховуються лише читан-
ням. Уміти читати, бути читачем 
─ це високе мистецтво, йому 
треба наполегливо вчитися.  Ди-
тяча художня книга ─ це особли-
вий світ, який юний читач осягає 
і  розумом, і серцем. Дуже важли-
во, щоб книга увійшла в життя 
дитини якомога раніше, тому що 
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