
 

 

 

 

 

З 28.05. по 12 червня 2012 
року на базі школи знову пра-
цював пришкільний  табір 
денного перебу-
вання “СОНЕЧКО”. 
У цьому році у ньо-
му оздоровлюва-
лося 120 учнів 
школи. На урочистому відк-
ритті табірної зміни звучало 
багато пісень. Діти кожному 
загону придумали назву та 

девіз.  
Куди не 
прямува-
ла б діт-
вора, 
вони пос-
тійно 
вигукува-
ли веселі 
речівки 
та девіз 
загону. 

Вихователі табору старалися 
зробити відпочинок дітей ці-
кавим та веселим. Кожен 
день у таборі мав свою назву 
і всі заходи були 
пов’язані із нею. 
Це: “День розваг”, 
“День гумору”, 
“День казки”, “День 
захисту прав дітей”, “День 
козацтва”, “День моди”, “День 
природи”, “День спорту”, 

“День іменинника”, 
“День здоров’я”, 
“День Містера та-
бору”, “День книги”, 
“День табору”  та багато ін-
ших. 

Табірний день щодня розпо-
чинався робочою лінійкою, на 

якій 
коман-
дири 
загонів 
здава-
ли 
коман-
диру 
табору  
звіт 
про 
явку 
дітей 

та урочисто піднімали прапор 
табору.  

   12 чер- вня у та-
борі від- булося 
свято “День 
олімпій- ського 
бігу”. Участь у ньому взяли не 
лише учні школи, а й вихова-
нці Купичівського дошкільно-
го закладу. Головою журі кон-
курсу була начальник відділу 
у справаїх сім’ї, молоді та 
спорту Турійської районної 

державної адмі-
ністрації Леон-
чук Оксана Во-
лодимирівна. 
Всі переможці 
були нагороджені приза-
ми від організаторів свя-
та. 

  12 червня відбулося уро-
чисте закриття табірної 
зміни. Звучали пісні, вірші 
та було багато танців. 
Кращих таборян нагоро-

джували грамотами табо-
ру.  

 Прощавай, таборе! До 
наступного року! 
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у вересні  

2012 року. 

До зустрічі! 



гом усього літа працюватимуть на 
квітниках. Вони будуть створювати 
“парад квітів біля школи”. 

 Косметичні ремонти у кла-
сах проводять прибиральниці 
приміщень школи, а також майстер 
поточного ремонту Крисак Михай-
ло, під керівництвом завгоспа шко-
ли Андросюка Віктора.  

 Приємно, що у цьому році 
стараннями голови Волинської об-
ласної державної адмінстрації 
Клімчука Бориса Петровича та го-
лови Турійської районної державної 
адміністрації Дишлюка Олександра 
Олександровича  буде зроблено 
ремонт спортивного залу школи. 
Спортивний зал для 
нашої школи має вели-
ке значення. Адже це 
єдиний спортивний зал 
у Купичівському 

Протягом червня –
липня триває підго-
товка приміщення 
школи до нового нав-
чального року. Радує, 

що всі учні докладають багато 
зусиль:  створюють затишок у своїх 
класних кімнатах, вирощують чудові 
вазони, доглядають за квітами на 
шкільних квітниках, щоб у вересні 
школа зустріла всіх гарною та ошат-
ною. 

 Учні 5,6,7,8 класів крім цього 
доглядають за овочами на шкільно-
му огороді. Вони вирощують моркву, 
столовий буряк,  огірки, капусту, 
квасолю, щоб забезпечити шкільну 
їдальню цими продуктами на зиму. 
Адже вирощене власними руками 
набагато смачніше. Учні 10 класу на 
чолі із класним керівником Веремчук 
Світланою Володимирівною протя-

освітньому окрузі. А 
про  важливість 
формування здоро-
вого способу життя 
молоді зайве гово-
рити. Роботи розпочалися і, 
надіємося, що до 20 серпня у 
школі буде новий відремонтова-
ний спортивний зал з душовими 
кімнатами та внутрішніми туале-
тами. 

  

Дякуємо дітям, батькам, вчи-
телям, молодшому обслугову-
ючому персоналу, всім, хто 
допомагає перетворювати 
нашу школу в  сучасний нав-
чальний заклад. 
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 Закінчився 2011-2012 навчальний рік. 
Учні школи відпочивають. Дехто поїхав 
до бабусі, дехто відпочиває в оздоров-
чому таборі, набираючись сил для на-
буття нових знань. Дирекція школи про-
аналізувала, а з якими ж результатами 
закінчили учні школи навчальний рік? 
Виявляється у нас є 18 відмінників (9% 

учнів школи), така ж кількість, як і в минулому році,  71 
учень закінчив рік з достатнім рівнем знань (35,7%), 101 
учень—з середнім рівнем (50,8%), що на 7 учнів більше, 
ніж в минулому році,  а 8 учнів закінчили з початковим 
рівнем (4%), це на 5 учнів менше, ніж в минулому році. 
У порівнянні з минулим навчальним роком рівні навча-
льних досягнень дещо знизилися.  

        Серед причин, що впливають на зниження рівня 
знань учнів педагогічний колектив вбачає декілька: 

-відсутність інтересу учнів до навчання; 

-низька зацікавленість батьків навчанням дітей; 

-низький рівень читання учнями художньої літератури; 

-а також свою негативну роль відіграє телебачення та 
надмірне захоплення комп’ютерними ігра-
ми і мобільними телефонами. 
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