
ШКІЛЬНИЙ ДЗВІНОК 

ня Свята для усіх присут-

ніх щедрували учні 8 кла-

су. Бажаючи у новому 

році достатку, міцного 

здоров’я та щастя.  

Також відбулася святкова 

дискотека, де  усі присут-

ні не тільки танцювали, 

але й брали участь у різ-

номанітних конкурсах. 

 

 

    Кожна дитина, кожен 

школяр знетерпінням  

чекає кінця грудня. Адже 

це не тільки початок дов-

гожданних канікул, Але і 

початок Новорічних свят. 

   Дзвінко та весело 

пройшли святкові ранки 

у нашій школі. У початко-

вих  та середніх классах 

відбувся  Карнавал. На 

якому  були присутні  

казкові герої, Дід Мороз 

та Снігуронька, яких 

зіграли учні 8, 7-А та 7-Б 

класів. А яке розмаїття 

карнавальних  костюмів!  

Навколо ялинки водили 

хороводи, співали, танцю-

вали. А за найкращий 

костюм учні  отримува-

ли подарунки від Діда 

Мороза. 

   Старшокласники при-

ємно здивували всіх сво-

єю сучасною новоріч-

ною казкою. А ще на 

Святі було багато пози-

тивного настрою та роз-

важальних конкурсів. 

Дівчата з 8 класу зачару-

вали глядачів милозвуч-

ними піснями. Зі своєю 

“Новенькою” виступив 

“золотий 

голосо-

чок” учень 

5 кл. Дани-

люк Мико-

ла. А який 

Новий рік 

без щедрі-

вників? На 

завершен-

Будь тактовним, але го-
вори правду (інакше 
нічого не досягнеш). 
Дипломатія не зава-
жає, якщо вона не 
надмірна. 

Не соромся проявити 
гнів. Коли ж хтось 
інший хто гнівається 
на тебе, не посоро-
мився вибачитися, 
прояви великодуш-
ність.  

Пам’ятай, що ти – особи-
стість, і цінуй це. 

Розвивай у собі прагнення 
пізнати  свою особистість. 

Шукай у собі нестандартні, 
незвичайні,  і вони обов’яз-
ково знайдуться. 

Оцінюй себе і свої вчинки 
критично,  а невдачі- з гумо-
ром. 

Розвивай дещо іронічне ста-
влення до самого себе. Це 
допоможе уникнути зверх-
ності. 

Хочеш подолати власну 
дратівливість? 

Спробуйте виконати пора-
ди Е.Карлсберга 

Спробуй поставити себе 
на місці іншої лю-
дини і поглянути 
на ситуацію її очи-
ма. 

Намагайся з’ясувати 
ситуацію, не звину-
вачуючи іншого, а 
розкажи йому про 
те, що відчуваєш. 

Загальноосвітня школа І -ІІІ  ступенів  с .Купичів  
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боролась, як Ізраїль…» у 
старшій групі читців 
також здобула почесне 
ІІІ місце. 

   Бажаємо дівчаткам не 
зупинятися на досягну-
тому і впевнено кроку-
вати до наступних пе-
ремог. 

    Нещодавно відбувся ра-
йонний конкурс читців 
поезії Лесі Українки.       
Нашу школу на ньому 
представляли Яна Євдоки-

мова, учениця 7-Б класу та 
Ірина Микитюк з 10 класу. 

   Яна підготувала для кон-
курсу «Казку про велета». 

Підібраний був відповідний 
костюм, що підсилював об-
раз. Старання не були мар-
ними. Дівчинка посіла ІІІ 
місце у своїй віковій групі. 
Хоча, на думку багатьох при-
сутніх, заслуговувала й біль-
шого. Та журі було строгим. 

   Ірина з віршем «І ти колись 

 

 Два роки назад у нашу школу прийшли вчитися братик і сестричка Данилюки із 

с.Чорніїв.  Чимось особливим вони не вирізнялися серед інших. Та Бог і родина зарони-

ли в них іскру таланту, а наша школа та її педагоги допомогли цю іскру роспалити. 

  І ось вже чарівний голос Миколки милує слухачів не тільки нашої школи, а й  району 

та області.  А ще допомагає перемагати. Адже малий соловейко здобув 

із піснею «Новенька», яку йому вдало підібрала вчитель музики 

А.М.Бадира, І місце у районному конкурсі «Срібні дзвіночки».  В об-

ласному ж конкурсі посів ІІ місце у своїй віковій категорії.  

   Віримо, що це не найвищі його здобутки. Адже попереду ще багато 

конкурсів. А головне, що в Миколки є бажання співати і хороший пе-

дагог. 

   Не відстає від брата і Людмила, учениця 8 класу. Порівняно з інши-

ми  відомими членами студії “Житечко” (Чонкою І., 

Жебко Д., Булавою І.) вона ще малодосвідчена майст-

риня. Та зате дуже старанна, а тому впевненно долає нелегкі  сходинки 

майстерності та перемагає у різноманітних конкурсах: обласний фес-

тиваль “Звичайне диво”(І місце), Всеукраїнський благодійний фести-

валь “Звичайне диво”(Імісце у номінації “Образотворче мистецтво”), 

лауреат обласного фестивалю “Золоте зернятко”, обласний конкурс 

“Натхнення” (диплом ІІ ступеня). 

  Кравчук М.В. задоволена успіхами своєї 

учениці і впевнена, що найбільші її досягнення ще попереду. 

   Та, звичайно, найбільше тішаться здобутками Миколки 

та Людмили їхні батьки. Адже так радісно на душі, коли 

бачиш, що любов і тепло серця, які ти даруєш дітям допо-

магають розквітнути їхнім талантам.  

Стр. 2 Шкільний дзвінок 

 

Дивний сон 
І зайде сонце над 
степом широким. 

І все навколо засне сном 
глибоким. 

Квіти згортають свої 
пелюстки,  

Щоб в казковий світ 
зайти. 

 

Світ той завжди дуже 
дивний, 

Кожен у ньому невинний. 

Лиш добро там панує 
завжди, 

Али інколи його важко 
знайти. 

 

Багато фантазій мешкає 
в сні, 

У ньому  щасливі завжди 
усі. 

Добре живеться у снах 
золотих, 

Та сонце зійде – 
виходимо з них  

 
 

5 січня в приміщенні  школи був проведений 
Різдв’яний турнір з волейболу. 

В якому взяли участь чоловіча волейбольна ко-
манда дорослого населення  села  Купичів, 
«Студенти», жіноча команда с.Купичів і дві шкі-
льні команди – збірна 8-9 кл. і збірна 10-11 кл. 

  І місце посіла чоловіча команда дорослого насе-
лення с. Купичів . 

  ІІ місце –  команда  «студенти» 

     З 21.01. по 25.01. 
були  проведені 
змагання з волей-
болу серед дівчат 8-
11 класів. Перемож-
цями стали учени-
ці 11 класу: Бонда-
рук О., Марчук К., 
Булава І., Хомич Т., 
Сохацька Н., Капі-
тула І. 


