
 

 

  8 травня за багаторічною 
традицією нашого села 
відбулася Лампадкова 
хода пам’яті. Кожен учень 
школи засвітив свою лам-
падку пам’яті, вогонь якої 
символізує вічність життя.  
Біля Меморіалу Слави 
звучали пісні років війни 
у виконанні учнів школи 
та вокальної жіночої гру-
пи Будинку культури 
с.Купичів. Закінчилася ця 
урочиста подія святковим 
салютом.                

     9 травня—День Вели-
кої Перемоги. В цей день 

відбувся урочистий марш-
парад. Учні школи поруч 
з ветеранами пройшли до 
обеліска воїнам-
визволителям. Звучали 
вітальні слова від школя-
рів, голови СВК “Дружба” 
Камельчука П.С., сільсь-
кого голови Костя С.М., 
директора школи Гонча-
рука О.О. Надіємося, що 
така увага до героїчних 

сторінок минувшини 
нашої держави дає на-
дію сподіватись, що 
естафета поколінь в 
надійних руках моло-
дих!        

Кінець місяця 
травня для 
учнів 1 класу 
завжди при-
носить свято 

Букварика. Цілий рік шес-
тирічки вивчали літери 
української абетки та вчи-
лися читати. 

Як це було важко! 
Потрібно було запа-
м’ятати  всі літери, а 
їх так багато. Всі діти 
справилися і подо-

лали першу сходинку у 
своєму житті, прочитали 
Буквар.  

17 травня всі вони разом зі 
своєю вчителькою П’явкою 
Наталією Сільвестрівною 
дякували Буквареві за науку. 

“Прощавай, Букарику 

Наш найперший, 
друже 

Ми тобі, Букварику, 

Дякуємо дуже” 

У цьому номері 

Місячник 
«Салют,  
Перемого !» 
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Останній 
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Благодійний 
фонд «Рідна 
Волинь» 
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У нашому 
краї цвітуть 
вишиванки 
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Нащадки ко-
зацької слави 
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Зверніт ь увагу 

 З 28.05. по 
12.06.2012 року на 
базі школи буде 
працювати пришкі-
льний табір денного 
перебування 
“Сонечко”; 

 У наступному номе-
рі читайте матеріал 
про роботу  пришкі-
льного табору 
“Сонечко”; 

 Про підготовку 
школи до нового 
навчального року. 

 

Травень, 2012 р. 

 



25 травня у школі відбулося 
традиційне свято останнього 
дзвінка.  

       Вранці до школи поспішали 
учні, батьки і просто жителі 
села. 

    Під час проведення свята лунали 
слова вдячності педагогам, працівни-
кам школи, які протягом року прикла-
дали чимало зусиль для навчання уч-
нів.  

    На лінійці директор школи нагоро-
див грамотами учнів, які досягли знач-
них успіхів у навчанні та брали активну 
участь у житті школи. З вітальними 
словами до присутніх звернулися: на-
чальник служби у справах дітей Турій-

ської РДА Мущинська Марія 
Михайлівна,  директор школи 
Гончарук О.О., священник Свято
-Преображенського храму про-
тоієрей Миколай, координатор 
Волинського обласного ресурс-

ного центру громад Пащук Ірина, яка 
вручила школі Сертифікат про завер-
шення другого проекту ПРООН 
“Місцевий розвиток орієнтований на 
громаду” 

 

 

 

Завдяки Благодійному фонду 
голови обла- сної 

державної адміністра-

ції Бориса Пе-
тровича Клімчука “Рідна Во-
линь” у школі було завершено 
заміну вікон на нові енергозбе-
рігаючі. Всього працівники фі-
рми “ВіР” замінили 22 вікна. 
Учні школи, батьки, вчителі, 
громада села щиро дякують 
фонду “Рідна Волинь”. 

 

У цьому році учні 
нашої школи  вже 
вкотре захищали 
честь району на об-
ласному етапі Все-
українського фізкуль-
турно-оздоровчого  
патріотичного фестивалю 
«Нащадки козацької слави». Зма-
гання проходили у Камінь-
Каширському районі серед мальов-
ничої природи Полісся. Команду 
школи представляли: Стахурський 

Станіслав, Чертюк Руслана, Волчук 
Богдана, Міхно Анастасія, Тімцо 
Ярослав, Назарчук Сергій, Волчук 
Ангеліна, Чуйкевич Олександр, Во-
лчук Діана, Євдокимов Назар, Хаву-
ра Марія, Ткачук Дмитро, Хомич 
Наталія, Марчук Володимир. У на-
пруженій боротьбі 
наші спортсмени по-
казували непогані 
результати. Проте 
загальнокомандне 
місце вибороли де-

в’яте. Бажаємо 
юним козакам у 
наступному році 
виграти обласний 
етап фестивалю. 

Свято «Останнього дзвінка» 

 Вишиваний рушник, виши-
вана сорочка—одвічні українські 
обереги. «Сорочку мати вишила 
мені червноми та чорними нитка-
ми», - співається у відомій пісні.  

 Важко уявити собі україн-
ську оселю без вишитого рушни-
ка на іконі, важко уявити 
справжнього патріота, який не 
має вишиванки. І кожного разу за 
вишиванкою стоїть ціла історія, 
традиції, пам’ять. 

 У нашій школі відбувся 

виховний захід “У нашому краї 
цвітуть вишиванки”. На святі учні 
познайомилися із історією виши-
вки. Завідувач сільською бібліо-
текою Прокопчук Наталія Йоси-
півна познайомила вчителів та 
учнів з елементами вишивки, їх 
значенням. У програмі свята зву-
чали пісні про вишиванку у вико-
нанні Бадири А.М., Чободи О.В., 
завідувача Купичівського будинку 
культури Федейко М.М., а також 
вокальної групи дівчат. 

 Тож зберігаймо цей пре-
красний український оберіг—
вишиванку! Нехай вона прино-
сить нам радість та щастя. 
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