
 

 

16 листопада у нашій школі 
відбувся традиційний Осінній ярмарок, у 

якому приймали активну участь усі учні. Розпочався 
ярмарок святковим концертом із милозвучною назвою  

«Село моє, для мене ти єди-
не…». 

    Після свята діти охоче 
запрошували вчителів, ба-
тьків, жителів села до своїх 
торгових павільйонів. А ку-
пувати і продавати було що: 
домашню випічку, мед, ово-
чі, фрукти, різноманітні 
страви. 

  

Цьогорічний ярмарок вдався на славу. Покупці та продавці залишили-
ся задоволені. Зароблені гроші класні колективи використають для вті-
лення своїх планів – подорожей та цікавих екскурсій, благоустрою кла-
сів. 
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ШКІЛЬНИЙ ДЗВІНОК 

                                     

 

Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю зробити?». Увечері, перше ніж 
заснути: «Що я зробив?» 

                                                                         Піфагор 

Мати в житті одного друга – вже багато, двох – дуже багато, трьох – навряд чи можли-
во. 

                                                                               Г. Адамс. 

Ніколи не соромся запитувати про те, чого не знаєш. 

                                                                               Арабське прислів'я. 

 

 



 

 

 

В листопаді у ДЮСШ смт. Турійськ проходили районні змагання з футболу серед дівчат. 

    Команда нашої школи у складі: 

Волчук Діани (9кл.) 

Капітули Анни (10 кл.) 

Прогонюк Ольги (11кл.)    зайняла у змаганнях ІІ місце. 

 

 

 

                  З 23.11. по 27.11. в Україні проходили Дні пам'яті жертв голодомору 1932 – 1933 рр. 

   27 листопада у школі відбувся виховний захід «Жнива скорботи». На якому учні читали вірші, слухали за-
писи очевидців про ті голодні роки, переглянули документальний фільм «Великий злам». 

    Усі присутні вшанували хвилиною мовчання мільйони людей, закатованих голодом. 

  На зарядці діти лежать 
на спині і виконують 
вправу «велосипед». 

- Грицю, а ти чому 
лінуєшся рухати 
ногами? – строго 
запитав вчитель. 

- Іване Петровичу, я 
саме їду з гори. 

* * * 

Один хвалько каже 
іншому: 

- Чув про Атлантичний 
океан? 

- Так. 

- Я його переплив. 

- А ти чув про Мертве 
море? 

- Так. 

- Я його вбив. 

* * * 

- Лікарю, мене вкусив 
пес! 

- У якому місці? – питає 
лікар. 

- На розі, біля школи. 
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     22 листопада нашу школу відвідали студенти Володимир – Волинського педаго-
гічного коледжу. Для гостей директор школи Гончарук О. О. провів екскурсію по школі. 
Також студенти відвідали студію «Житечко» та отримали майстер – клас від народно-
го майстра України Кравчук М. В. 

 

   З 19.11. по 23.11. у школі проходив Тиждень української мови та літерату-
ри. Протягом якого наші школярі розгадували цікаві кросворди та ребуси, слу-

хали на перервах українські народні пісні та пісні 
естрадного жанру, які звучали українською мовою. 

    Завершився тиждень мовним брейн - рингом 
між учнями 8- 9-го класу. Переможців та перемо-
жених не було, тому що перемогла дружба! 

 


