
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  січня трагічна дати для  украї-

нського народу. Цього року в цей 

день ми відзначали і згадували 

події 96-річної давності.  

В цей роковий день під станцією 

Крути загинуло 300 молодих хлоп-

ців- студентів. З них тільки 30 

знайшли і розпізнали для похован-

ня на Аскольдовій горі. Це були 

наші однолітки  14-21 років.     

   Вони боролися з більшовиками 

за Україну, за свободу. Вони вне-

сли свою лепту в нашу незалеж-

ність і чисте небо над головою.   

    Учні 9 –го класу з вчителем 

історії Волчук В. І., 6 лютого про-

вели лінійку пам’яті, в якій роз-

казали про  

 

 

трагічні події 1918р. 

     Все дійство супроводжувалося 

українськими народними піснями. 

Їх виконувала завідуюча будинком 

культури Федейко Мирослава Ми-

колаївна. А на кінець, всі присутні 

заспівали гімн “Ще не вмерла 

Україна” 

Січень, 2014 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 

Випуск № 64 

Шкільний дзвінок 

Крути 1 

Весела  
перерва 

1 

Спортивна 
рубрика 

2 

Поради  
психолога 

2 

Поради  
мудрих людей 

2 

У цьому номері: 

Канікули 

- Де ти провів каніку-

ли? - питає один прия-

тель у іншого?                               

- Першу половину у горах.  

- А другу?                              

- У гіпсі. 

      

     Про кіно                          

- Миколо, пі-

шли грати у 

футбол!                                   

- Не можу, о третій годині у 

кінотеатрі починається 

захопливий бойовик.           

- Так зараз лише о пів на 

другу!                                      

- Але ж мені ще треба пів 

години плакати, щоб мама 

гроші на квиток дала. 

   Сила волі                                                               Розумники 

Батько будить малого сина:                                Вчитель переглядаючи завдання учня,                                                                              

- Синку, вставай, час до школи!                          Дивується, як це одна людина могла                                                                                

- Не хочу! - відповідає той  спросоння.                допустити так багато помилок!...                                                                         

- Вставай! Невже у тебе немає сили волі?          Учень і каже:                                                                          

- Є, каже малий, - але вона ще спить.                - Зовсім не одна. Мені тато допомагав.                                                                                                                                                            



У стосунках із однолітками: 

1. Сприймайте один одного такими, 
які ви є, не намагайтеся 
 перевиховувати. 

2. У співбесіді вмійте вислухати, не 
перебиваючи. 

3. Вчіться здатності ставитися до 
деяких ситуацій із  гумором. 

4. Якщо трапилася конфліктна ситу-
ація, то намагайтеся  довго не об-
ражатися. Краще обговоріть, те що 
сталося. 

тьби . Отож , переможця-

ми з гри в шашки стали 

Булава Михайло—10кл. 

та    Супоровська Анаста-

сія — 9 клас.  

А  переможцями з гри в баскетбол стали 

учні 10 класу.   

Вітаємо переможців !  

 

Січень, для нашої школи, ви-

явився спортивним місяцем. 

Адже у нас проводився Тиж-

день гри в шашки та Тиждень 

гри в баскетбол. Обидва тиж-

ні пройшли дуже весело та 

захоплююче. Діти активно брали участь і 

підтримували своїх однокласників. 

На площадці відразу відчу-

вався дух командної боро-

Прислухайся до порад  

мудрих людей: 

Ніколи не забувай, що поруч із то-

бою думки і почуття інших людей. 

( В. Сухомлинський.) 

 

Допоможи тому, хто несе тягар, а 

не тому, хто покладе його поруч. 

( Сенека. ) 

 

Мудрець шукає все в самому собі, а 

нерозумна людина – в іншому. 

( Конфуцій. ) 

 

Поведінка – це дзеркало, у якому 

кожен показує своє обличчя. 

( В. Гете. ) 

 

Говори лише про те, що тобі зрозу-

міло. 

( Л. Толстой. ) 

Вір у себе. Живи гідно. Якщо людям 

потрібно, щоб хтось протягнув їм 

руку, зроби це. 

( Р. Торес. ) 

Життя людини має смисл до того 

часу, поки вона вносить смисл в 

життя інших людей за допомогою 

любові, дружби, співчуття і протес-

ту проти несправедливості. 

( С. Бовуар. ) 


