
8 травня 
за багато-
річною 
традицією 
нашого 
села від-
булася  
Лампад-
кова хода 
пам’яті. 
Кожен 
учень 
школи 

засвітив свою лампадку па-
м’яті, вогонь якої символізує 
вічність життя.  Біля Меморі-
алу Слави звучали пісні ро-
ків війни у виконанні учнів 
школи та вокальної жіночої 
групи Будинку культури с. 
Купичів.  Закінчилася ця 
урочиста подія святковим 
салютом.  

  9 травня – День Великої 
Перемоги. В цей день відбу-
вся урочистий марш-парад  

Учні школи поруч з ветера-
нами  пройшли до обеліска                                                     
слова від школярів, голови 
СВК “Дружба” Камельчука 
П.С., сільського голови 
Костя С.М.,  директора 
школи Гончарука О.О.  
Надіємося, що така увага 
до героїчних сторінок 
минувшини нашої держа-
ви дає надію сподіва-
тись, що естафета поко-
лінь в надійних руках 
молодих! 
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Шкільний дзвінок 

Місячник 
«Салют  
Перемого!” 
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Свято 
«Останнього 
Дзвоника» 

2 

«Прощавай, 
Букварику» 

2 

У цьому 

номері : 



24 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 прикладали чимало зусиль для на-
вчання учнів. 

На лінійці директор  школи нагородив грамотами учнів, які досягли значних успіхів у на-
вчанні та брали активну участь у житті школи. З вітальними словами до присутніх звер-
нулися :  начальник служби у справах дітей Турійської РДА  Божко Т.П., ди-
ректоа школи Гончарук О.О. священник  Свято-Преображенського храму 
протоієрей Миколай . 
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Кінець місяця травня для учнів 1 класу завжди приносить свято Букварика. 

Цілий рік шестирічки   вивчали  літери української абетки та вчилися читати. 

Як це було важко! 

Потрібно було запам’ятовувати всі літери, а їх так багато. 

Всі діти справилися і подолали першу сходинку у своєму житті, прочитали 
Буквар. 

23 травня всі вони разом зі своєю вчителькою Костромською Світланою Ро-
манівною дякували Буквареві за науку. 

‘’ Прощавай, букварику Наш найперший, друже Ми тобі, Букварику, Дякуємо 
дуже’’ 


