
дітей завжди буде місце 

знанню , мудрості , які допо-

магають справлятися з жит-

тєвими негараздами. 

Свято знань, в загально-

освітній школі І-ІІІ ступенів с. 

Купичів, що пройшло першо-

го вересня, в неділю, було 

надзвичайно теплим та ро-

динним. На шкільному 

подвір'ї, де відбулась урочи-

ста лінійка, здавалось, що 

зібралось все село, щоб 

підтримати першокласників, 

дати їм благословення на 

науку. Теплими привітаннями 

зустрічали учнів педагоги та 

директор школи Гончарук 

О.О.  

Також висловили свої поба-

жання гості нашого свята: 

голова сільської ради—Кость 

С. М., голова районної дер-

жавної адміністрації—

Дишлюк О.О., а також дирек-

тор Ковельського державного 

лісового господарства—

Данилюк В.В. 

Підтримали і дали цінні пора-

ди випускники школи та пер-

ша вчителька— Голод Ніна 

Федорівна. 

 Адже у цей день вони всту-

пають в абсолютно нове жит-

тя , захоплюючу , веселу , 

пізнавальну, повну не-

сподіванок стежину. 

Дорогі учні , вчителі та бать-

ки ! Ми вітаємо вас із настан-

ням навчального року і бажа-

ємо вам згадати про найваж-

ливіше: про мудрість у житті. 

Нехай в житті вас і ваших 

Традиційно, в перші дні ве-

ресня у школі проводиться 

Посвята в старшокласники. 

Ось і цього року ми не відсту-

пили  від традиції і 6 вереся 

учні 10 класу організували 

таке свято. Воно розпочалось 

представленням наших вось-

микласників і продовжилося 

конкурсною програмою. 

Незважаючи на невелику 

кількість глядачів було дуже 

весело. 

Також наші десятикласники 

приготували для винуватців 

свята традиційні емблемки і 

урочисто привітали їх з цією 

подією. 

Після свята усі мали змогу 

побувати на запальній та 

веселій дискотеці. 
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Посвята в старшокласники 
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Осінній ярмарок 
Цього року в нашій школі проводився 

незвичайний для нас осінній  ярмарок. 

Кожен клас повинен був представити кух-

ню обраної країни. Також представники 

класів підготували цікаві факти та історії 

про відповідні кулінарні країни. Потрібно 

відзна-

чити, що серед усіх класів, відміти-

лись  учні 5 класу, за що були наго-

роджені почесною грамотою. 

 

 

 

Так як на дворі панує чудова, романтична і 

трішечки сумна пора року, учні нашої школи 

просто не могли залишитись байдужими і не 

пресвятити їй один їз своїх вечорів відпочинку. 

Тому 20 вересня у школі відбувся вечір під 

назвою «Міс осені» .  У програмі були веселі 

конкурси для красунь нашого села, серед яких 

ми визначили найбільш достойну звання «Міс осінь». Нею стала Валова Оле-

на. 

13 вересня наша школа активно 

святкувала  День спорту. Почався він з того, що всі учні прийшли в 

школу в спортивних костюмах. Цю ідею також підтримали і вчителі. 

На великих перервах були проведені змагання між дівчатами 5-11 

класів зі стрибків на скакалці. Перше місце зайняла учениця 9 класу—

Волчук Ангеліна. Та набивання м'ячів між хлопцями 5-7 класів, де здо-

був перемогу Стахурський Станіслав, учень 7 

класу. А на 5 і 6 уроках відбулися змагання з міні футболу між 

хлопцями 8-11 класів. Перше місце зайняла команда 9 класу. Продо-

вженням дня був вечір відпочинку старшокласнків. У програмі вечо-

ра були різноманітні конкурси, участь в яких брали глядачі. Перемо-

жців нагороджували  призами. Був також продуманий дре-код—

спортивна форма. На прикінці вечора відпочинку була святкова 

дскотека. 

 

 Після хліба найважливіше для 

народу — школа.  

     Ж. Дантон  

      

     Учень ніколи не перевершить 

учителя, якщо бачить у ньому зра-

зок, а не суперника.  

     В. Бєлінський  

      

     Якщо ви володієте знанням, 

дайте іншим запалити від нього 

свої світильники.  

     Т. Фулпер   

 

Ніколи не соромся запитувати про 

те, чого не знаєш.  

     Арабське прислів’я  

 

 Чим більше знаєш, тим більше 

можеш.  

     Е. Абу   

 

 


