
Наша школа долучи-
лася до проекту «Я 
люблю…». Вчитель 
трудового навчання 
Якимчук Віктор 
Степанович разом з 

учнями виготовив інсталяцію і встановив у 
фойє школи. «Я люблю комунальний опор-
ний заклад «ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Купичів» 
припало до душі школярам, вони з захоп-
лення роблять 
селфі та викла-
дають у соціа-
льні мережі. 

 

Дуже цікаве та 

16 листопада увесь світ 
святкує Міжнародний 
День толерантності, який 
було проголошено 22 ро-
ки тому на 28 Генеральній 
конференції ЮНЕСКО. 

17 листопада лідери уч-
нівського самоврядування для учнів 5 – 
7 класів провели конкурсну програму 
«молодь – за толерантність». Метою ви-
ховного заходу було формування в учнів 
навичок ефективного спілкування, роз-
виток симпатії, розуміння проблем ото-
чуючих людей. На заході учні дізналися 
хто така толерантна людина, вчилися й 
самі бути толерантними. Також школярі 
мали змогу переконатися, що у світі ді-
ють закони добра, терпимості, чесності, 

щирості, спів-
переживання та 
любові. 

У цьому номері: 

Проект «Я люблю» 1 

А у нас гості 1 

Свято осені 1 

Молодь—за толе-

рантність 
1 

День Гідності та 

Свободи 
2 

Голодомор 1932-
1933 рр. 

2 

Калинова наша 
мова 

2 

Тиждень фізики 2 

Випуск №102        листопад , 2017р. 

01 листопада у Комуналь-
ний опорний заклад 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеня с. Купичів» заві-
тали гості: директори шкіл 
та завідувачі філій Голобсь-
кої ОТГ. Учні школи прове-
ли екскурсії до шкільних 
музеїв , майстер соломопле-
тіння Кравчук Марія Васи-
лівна провела майстер – 
клас з соломоплетіння та 
подарувала всім ангели. Ди-
ректор Гончарук Олександр 
Олександрович розповів 
про життя школи та поділи-
вся своїм досвідом. 

                                                                                        

незабутнє свято осені відбулося в нашій школі 17 
листопада. Звичайно, цьо-
му передувала чимала під-
готовка учнів і вчителів. 
Коридор початкових класів 
був прикрашений по-
осінньому, що додало дійс-
тву особливої атмосфери. 
Учні 1та 2 класу залюбки 
приймали участь у вихов-

ному заході та почувалися справжніми артистами. 
Щиро дякуємо  батькам учнів 1-4 класів за активну 
участь у підготовці  смаколиків на осінній ярмарок, 
який відбувся після свята.  



 В четверту суботу листопада, в Україні відзначають пам’ятний день жертв Голодомору 
1932-1933 років.  

 85-і роковини Голодомору в нашій школі відзначали: 

 у шкільному музеї історії села Купичів була оформлена виставка «Колосок пам`яті 
»: 

 біля шкільної каплички священик місцевого храму про ієрей Миколай відслужив панахиду в пам'ять 
про загиблих в роки Голодомору; 

  з метою поглиблення знань про Голодомор, як геноцид українського народу, його причини, перебіг і 
наслідки, виховання поваги до історичного минулого були проведені виховні години «У той рік зані-
міли зозулі…» 

21 листопада з метою 
вшанування патріотизму 
та мужності громадян, які 
у листопаді 2013 – люто-
му 2014 року піднялися на 
захист демократичних 
цінностей, прав і свободи людини і 
громадянина, національних інтере-

сів нашої дер-
жави та євро-
пейського вибо-
ру, в нашій 
школі було про-
ведено вихов-

ний захід «Вони закрили нас кри-
льми». Старшокласники підготува-

ли для учнів і вчителів тематичні 
відео та фотоматеріалами, які про-
демонстрували на заході. Всі при-
сутні вшанували пам'ять героїв Не-
бесної Сотні, які віддали своє жит-
тя за незалежність України, хвили-
ною мовчання. 

З 20 по24 листопада у 
нашій школі проходив 
тиждень фізики. У ра-
мках тижня були про-
ведені: 

 аукціон знань 
«Фізики та лірики»; 

 фізичний бій між учнями 7-11 класів «Фізика 
навколо нас у школі»; 

 фізичний ярмарок «Фізичні явища у прислів’ях 
і приказках»; 

 фізичний експеримент «Вдома на кухні»; 

А учні 8 класу разом з вчителем фізики Власюком 
Олегом Юрієвичем провели рольову гру «Суд над 
силою тертя». В процесі  якої  за допомогою дос-
лідів довели, що си-
ла тертя необхідна у 
життєвому середо-
вищі. 

27 листопада уч-
ні 3 та 4 класів 
разом з класни-
ми керівниками 
провели позакла-
сний захід 
«Калинова наша 
мова». Метою 

якого було показати присутнім красу та 
багатство української мови . Діти викону-
вали пісні, декламували вірші, загадували 
загадки, промовляли скоромовки. Школя-
рі закликали  присутніх вивчати рідну 
мову, милуватися іі красою та милозвуч-
ністю.  


