
Відшуміла козаччина, стали історією її славні похо-
ди. Але підростають гідні нащадки козаків.  
12 жовтня в нашій школі відбулись урочисті збори 
коша «Веселка» , присвячені посвяті учнів 2-го кла-
су у козачата. Герої свята заспівали українську 
пісню,  вивчили вірші, немов справжні козаки 
пройшли усі випробування та затанцювали веселий 
танок. Також  продемонстрували свої знання в 
історії козацтва і запевнили всіх присутніх, що гідні 
носити почесне звання «козачата». Рада коша 
«Веселка» урочисто привітала маленьких козачат, 
вручила посвідчення та кольорові стрічки. Усі дру-
гокласники дали обіцянку вивчити історію та тра-
диції українського народу, розвивати себе розумово, 
духовно та фізично, щоб бути гідними захисниками 
нашої Батьківщини. 
Вікторія Волчук 

Щороку незабутнім святом для учнів, 
вчителів та жителів села є шкільний ярма-
рок. Такі ярмарки—це своєрідні конкурси 
дитячої творчості, що є невід'ємною ча-
стиною життя школи.  

Цьогорічний ярмарок відбувся 4 жовтня. 
Діти охоче запрошували гостей до своїх 
торгових павільйонів. А купувати і прода-
вати було що: домашню випічку, фрукти , 
різноманітні страви тощо. 

Ярмарок вдався на славу. Покупці та про-
давці залишилися задоволені. Зароблені 
гроші класні колективи використають для 
втілення своїх планів, цікавих екскурсій 
та благоустрою класу. Серед усіх учас-
ників ярмарку найактивнішими виявили-
ся учні 5, 7, 1 класів. 

                         
Печерук 
Анастасія. 

                            

27 жовтня 
учні 7 кла-
су разом з 

клас-
ним 
керів-
ником 
За-

славською Ольгою Петрівною 
влаштували вечірку «Halloween 
Party» , присвячену незвичайному 
для нашої країни, але з кожним 
роком все популярнішому святу 
Хелловіну. Дійство відбулося у 
формі містичної карнавальної 
забави та виявилося творчим і 
пізнавальним. Декорації та сим-
воліку свята діти виготовили 
власноруч. Учні підготували 
цікаві костюми, провели багато 
веселих конкурсів, У конкурсах з 
захопленням взяли учась всі при-
сутні, а найактивніші -отримали 
призи. Було гамірно і весело. 
Святковий вечір закінчився дис-
котекою. 
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  19 жовтня 2017 року  24 вчителі  географії за-
гальноосвітніх шкіл Ковельського району мали 
можливість долучитись до обговорення теми: 
«Еколого – краєзнавчий підхід до викладання 
географії у загальноосвітній школі».   Учасники 
заходу  відвідали Комунальний опорний заклад 
«ЗОШ І-ІІІ ст. с. Купичів» Турійського району.  
Зустріч відбулась у форматі діалогу: директор 
школи Олександр Олександрович Гончарук роз-
повів про організацію освітнього процесу, озна-
йомив із матеріально – технічною  та методич-
ною базою закладу, провів екскурсію до трьох 
музеїв, що функціонують при ЗОШ. Найбільше 
вражень залишив єдиний в Україні мистецький 
музей «Солом’яне диво», яким керує Марія Ва-
силівна Кравчук , член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України, заслу-
жений майстер народної творчості.  Художниця 
провела майстер – клас з соломоплетіння для 
вчителів Ковельщини. Кожен учасник своїми 
руками створив символічну фігурку ангела, що 
молиться, та отримав його у подарунок. Опор-
ний освітній заклад села Купичів багатий тради-
ціями, які підтримує, а, подекуди і започатко-
вує, заступник директора з виховної роботи  
Алла Миколаївна Бадира. 

  За матеріалами сайту відділу освіти         

 Ковельсь-
кого рай-
онного ме-
тодичного 
кабінету  

Найвища цінність суспільства—людина, 
її життя і здоров`я. кожна людина почу-
ває себе у безпеці тоді, коли знає, як пра-
вильно діяти у певній ситуації. 

З 20 по 27 жовтня в нашій школі був про-
ведений Тиждень знань з основ безпеки 
життєдіяльності. Відповідно до тематики 
тижня були проведені заходи: вікторина 
“Про безпеку не забудь, коли ти рушаєш 
в путь”(6 клас), гра “Твоя безпека”( 5 
клас), гра “Ти—пішохід”(1-4 класи). 26 
жовтня для учнів 7-11 класів був прове-
дений урок-практикум “Надання першої 
невідкладної допомоги потерпілим” за 
участю працівника пункту швидкої допо-
моги с. Купичів Юрія Івановича.  

Печерук Анастасія 

Посвята в козачата 1 

Тиждень знань з 

основ безпеки жит-

тєдіяльності 

1 

А у нас гості 1 

Осінній ярмарок 1 

Halloween Party 1 

День захисника Ук-

раїни 

2 

День туризму 2 

Місячник бібліотек 2 

Ми подорожуємо 2 

 У цьому номері: 



Гамірний видався осін-
ній день 20 жовтня в 
нашій  школі. Адже зра-
нку всі очікували свята 
та хорошої погоди. На 
шкільному подвір`ї зіб-
ралися учні та вчителі 
школи, щоб урочисто відкрити День ту-
ризму. Захід проходив в рамках реалізації 
проекту “Палатка—наш надійний друг” 
фонду Ігора Палиці “Тільки разом”. Шко-
ла виграла цей проект і закупила туристи-
чне обладнання на суму понад 52 тисячі  
гривень. До співфінансування проекту 
також долучилися: відділ освіти, молоді 
та спорту Турійської РДА, голова СВК 
“Дружба”, батьки наших учнів. 
Юні туристи розташувалися в шкільному 
саду, де розвели туристичне вогнище та 
продемонстрували техніку встановлення 
наметів. Кожен клас мав можливість по-
бувати в наметі та запакуватися в спаль-

ний мішок. 
Найбільше 
це заняття 
сподобалося 
учням поча-

ткових класів. Найзахоплені-
шим заняттям для учнів ви-
явилася переправа 
“Туристичною стежкою”. 
Спочатку інструктори проде-
монстрували дітям, як прави-
льно одягати спорядження і 

продемонстрували техніку переправи. 
Пізніше всі бажаючі мали можливість 
випробувати себе на мужність і витрива-
лість,  подолавши “Туристичну стежку”. 
Для старшокласників провели майстер-
клас із в'язання туристичних вузлів. А 
наприкінці заходу всі  спробували рибну 
юшку та печену картоплю, приготовлену 
на вогнищі.   
Сподіваємось, що знання, які діти почер-
пнули під час  заходу, знадобляться їм в 
житті й цей день запам'ятається надовго. 

 

Протягом жовтня 2017 року в школах 
проходив Всеукраїнський Місячник шкі-
льних бібліотек, який відбувся під гас-
лом “Шкільна бібліотека за здоровий 
спосіб життя”. До проведення місячника 
долучилася і наша школа. З метою по-
повнення художньої літератури пройшла 
акція “Подаруй книгу шкільній бібліоте-
ці”. Протягом місяця відбулося багато 
цікавих заходів: змагання “Спортивні 
перемоги—перемоги здоров`я”(1-4, 5-8 
класи); конкурс плакатів “Здоровий спо-
сіб життя в традиціях українського наро-
ду”; бесіда “Раціональне харчування”(1-
8 класи); тематична виставка літератури 
“Шкілливі звички міраж та дійсність”. 
Уже традиційно до шкільної бібліотеки 
на екскурсію завітали найменші читачі—
учні  початкових класів. Діти із захоп-
ленням та цікавістю слухали розповідь 
бібліотекаря Нарушинську Валентину 
Матвіївну. 

14 жовтня—День захисника України. Це 
свято для українців відносно нове, адже 
на офіційному рівні воно відзначається 
лише третій рік поспільі створене на хвилі 
відновлення українського війська в 2014 
році. Проте населення підхопило його 
ідею з ентузіазмом, адже цього дня відзна-
чають одразу декілька визначних 
подій:День козацтва, День Української 
повстанської армії та день Покрови Пре-
святої Богородиці.   
В п`ятницю, 13 жовтня, у нашій школі, з 

метою вшанування мужності та героїзму 
захисників незалежності України,  війсь-
кових традицій і звичаїв українського на-
роду, відбувся вечір присвячений Дню 
захисника України. Учні 8-9 класів прийн-
яли активну участь у виховному заході, 
який організувала вчитель історії Власюк 
Ніна Іванівна. На вечір були запрошені 
учасники АТО, яким учні школи подару-
вали сувеніри “ангели- охоронці”. Також 
учні  мали можливість сфотографуватись 
з нашими героями. 

                                Мельничук Аліса. 

                                   

 

20 жовтня учні та вчителі нашої 
школи здійснили подорож до сто-
лиці Західної України—міста 
Львова. Це була цікава та захоп-
лююча поїздка. Розпочалася наша 
подорож з 
оглядової 
екскурсії на 
автобусі, що 
проходила 
центральною 
та старою 
частиною 
міста. Діти з 
захопленням 
слухали ці-
каву розпо-
відь екскурсовода про історію 
стародавнього Львова. Наші учні 
побували у середньовічному світі 
лицарів та пригод, а саме в музеї 
старовинної зброї “Міський арсе-
нал”. Також відвідали  музей  
“Аптека”. Гуляючи по місту, по-

бували на площі “Ринок” та біля 
Львівського оперного театру. Та-
кож були зачаровані архітектурою 
старовиних будинків, храмів, па-
лаців. Потім завітали до королівс-

тва шоколаду— 
“Майстерні шокола-
ду”, а також поласу-
вали смаколиками в 
майстерні карамелі 
та пряників. Подо-
рож завершилася 
підняттям на найви-
щу гору міста 
“Високий замок”, де 
мали змогу оглянути 
місто Лева з висоти 

пташиного польоту. Поверталися 
додому втомлені, але задоволені і 
сповнені незабутніх вражень.           

                Печерук Анастасія 

                 

Волинський обласний академічний музично-
драматичний театер імені Т.Г.Шевченка—головна теат-
ральна сцена Волині. 21 жовтня учні 7-11 класів разом з 
вчителями, уже втретє за рік відвідали цей театер та пе-
реглянули виставу “Століття Якова: Перше кохання”, де 
виконував роль Петра наш випускник Сергій Єрмакович. 
Після вистави діти та вчителі зустрілися з артистом та 
мали можливість поспілкуватися з ним.  

Сергій Єрмакович поступив до Волинського державного 
училища культури і мистецтва у 2002 році після закін-
чення нашої школи. Після закінчення, у 2005 році, влаш-
тувався на роботу до театру, як артист драми. Зіграв ба-
гато ролей, серед них: Іван— “Суєта”, Микола— 
“Мартин Боруля”, Гнат—  “Безталанна”, Лукаш - “Лісова 
пісня”, Роман— “Дуже 
проста історія”, Палі-
нур— “Енеїда”. Бере 
участь у проведенні 
концертів, часто буває 
ведучим. 


