
6 жовтня відбувся Осінній ярмарок. Тож цього дня  

вчителі, школярі та жителі села ярмаркували на 

славу! 

  Розпочали 

свято учні 4 

класу, які ра-

зом із своїм 

класоводом 

Костромсь-

кою С. Р. під-

готували теат-

ральне дійст-

во «Славна 

Осінь урожаєм!». А потім торгува-

ли та торгувались, продавали та 

купували! Бо ж кожен бажаючий 

міг придбати овочі і фрукти, без-

ліч солодощів, море пиріжків, 

дерунів та вареників. Радувало 

око не тільки різноманіття проду-

кції, але й гарно оформлені тор-

гові місця. 

     Тож той, хто побував на ярма-

рку голодним 

та холодним 

не лишився! Із 

Осіннього яр-

марку усі вер-

талися веселі 

та ситі, та не-

сли з собою 

повні торби 

усіляких ласо-

щів. 

      Ми дякуємо усім, хто сприяв 

проведенню такого чудового дійст-

ва. А усім мамам, бабусям, дідусям, 

татам кажемо велике «Спасибі!» за 

те, що не пошкодували продуктів, 

вільного часу і 

приготували 

справжні ше-

деври куліна-

рії. 

 

 

14 

жовтня, у День українського козацтва, відбувся урочистий збір коша «Веселка» з 

нагоди посвяти у козачата учнів 2 класу. На відкритті свята прозвучав козацький 

марш та державний гімн, були внесені державний прапор України, прапор та герб 

школи, клейноди коша «Веселка». 

    Від цього дня учні 2 класу разом із своїм Кузьмик Оле-

ною Василівною стали козачатами, створивши гурт 

«Лідер». А писар коша Нарушинський Тарас вручив гур-

товому «Лідера» Сохацькому Тарасу “Козацьку 

грамоту”. А усі «новоспечені» козаки та козачки 

скуштували традиційної козацької страви – куле-

шу. Після посвяти відбулися «Козацькі забави» 

між учнями 5-11 класів, які провів вчитель фізич-

ного виховання  Красак Р. М. 

 

Шкільний дзвінок 
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З А Г А Л Ь Н О О С В І Т Н Я  Ш К О Л А  І - І І І  С Т У П Е Н І В  С . К У П И Ч І В  



19 жовтня на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Купи-

чів відбувся обласний семінар – практикум 

керівників методичних об’єднань вчителів 

образотворчого мистецтва на тему 

«Розвиток духовності школяра засобами 

образотворчого мистецтва». 

   З усіх куточків області до нашої школи з’їха-

лися гості. Серед яких були Миць Мар’яна 

Ярославівна – доцент кафедри теорії та ме-

тодик викладання шкільних предметів Волин-

ського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат історичних наук; Червінська 

Наталія Леонтіївна – методист Волинського 

інституту післядипломної педагогічної осві-

ти; Євтушок Алла Сергіївна – завідувач ра-

йонного методичного кабінету працівників 

освіти; Лучук Наталія Василівна – методист 

районного методичного кабінету працівни-

ків освіти. 

Усі учасники семінару відвідали відкритий 

урок у 4 класі на тему: «Народна іграшка. 

Виготов-

лення сви-

щиків.», 

який про-

вів вчи-

тель обра-

зотворчого 

мистецтва 

Гончарук 

О. О. 

Також кожен мав можливість від-

відати майстер – класи, які проводили: 

Кравчук Марія Василівна – керівник зраз-

кового колективу – студії 

«Житечко» (виготовлення фігурки ангела 

(соломоплетіння)); 

Гончарук Оксана Олексіївна – керівник 

гуртка «Чарівна 

ло-

за»  (виготовлення 

панно   

«Ромашка» (лозоплетіння)); 

Нарушинська Валентина Матвіївна – кері-

вник гуртка «Рукоділля» (виготовлення шту-

чних квітів з ткани-

ни). 

    Учасники семіна-

ру покидали нашу 

школу із хорошим 

настроєм, неймовір-

ним зарядом пози-

тивної енергії та мо-

рем творчих заду-

мів.                                                                 

                                 . 

28 жовтня на базі ЗОШ І- ІІІ ст. с.Купичів відбулося міжшкільні методоб’єднання вчителів 

української мови та літератури, фізики і математики, хімії, біології, історії та світової літе-

ратури. 

Стр. 2 

 

 

У жовтні в школі проходив Місячник 

учнівського самоврядування. В рамках якого 

були проведені такі заходи: 

- засідання учнівського парламенту; 

- рейд – перевірка шкільної форми; 

- засідання міністерств культури та дозвілля, дис-

ципліни та етики, здоров’я та спорту, освіти та 

науки, фінансів; 

- огляд класних куточків; 

- засідання ради коша «Веселка»; 

- урочистий збір коша «Веселка» з нагоди 

Дня козацтва та посвяти у козачата учнів 

2 класу. 

Шкільний дзвінок 

 

- Що трапилося, чому ти 

запізнився? 

- На мене напали 

озброєні розбійники. 

- І що вони в тебе 

вкрали? 

- Домашнє завдання! 

****** 

 

Урок Християнської 

етики. 

Вчителька: 

- І пам’ятайте діти! Ті, хто 

буде вчитися на «4» і «5» 

попадуть в рай. А ті, хто 

буде вчитися на «2» - в 

пекло. 

Вовочка з задньої парти: 

- Маріє Іванівно, а що 

закінчити школу живим 

не можна? 

****** 

 

- Іванку, ти такий 

великий хлопець, а 

примушуєш маленького 

Сергійка  нести свій 

портфель. 

- Це я вчу його 

допомагати старшим. 

 

 

 

 

 

У рамках цього Місячника класоводами та 

класними керівниками були про-

ведені бесіди на тему: «Основні 

правила безпечного поводження 

з природним газом». 


