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Якщо в селі з`являється оголо-
шення про святковий концерт, то 
йдуть до школи цілими родина-
ми. Школа-єдиний культурний 
осередок у якому проходять зу-
стрічі, збори, відкриті виховні 
заходи, концерти,вечори відпочи-

нку уч-
нівської 
молоді...  

У нашій 
школі на-
вчається 
237 учнів, 
усі хто 
має ба-

жання співати займаються у гурт-
ках вокального та хорового співу. 
Також при школі функціонують 
гуртки хореографії та народного 
фольклору.  Тому вихованці цих 

гуртків-окраса будь-якого свята. 
Кожен сценарій - плід колектив-
ної творчості, ексклюзивна робо-
та. І тому кожен захід-це завжди 
приємні сюрпризи для односель-
чан, яким працівники школи та 
учні дарують радість. Глядач че-
кає від нас нових і нових ідей, 
форм роботи. Дуже  важко пра-
цювати без сучасної музичної 
апаратури. І тому учнівський пар-
ламент школи вирішив, за виру-
чені кошти з вечорів відпочинку 
та осіннього ярмарку, придбати 
два сучасних та 
нових радіо мік-
рофони. Сподіва-
ємося, що нова 
радіосистема до-
поможе проводи-
ти виховні заходи 
та репетиції на 

нале-
жному 
рівні. 
На 
жаль, економічне становище сіль-
ських шкіл таке, що при всьому 
бажанні самотужки не розв'язати 
багато  проблем. Якщо говорити 
про нашу школу, то тут давно по-
требує ремонту актовий зал. А ще 
учнівський колектив мріє про но-
ву музичну апаратуру. Погодьте-
ся: справжнє мистецтво потребує 
гідної сцени та професійної  апа-

ратури.  

По особливому 
почався дру-
гий навчаль-
ний семестр у 
нашій школі. 
На учнів, їх 
батьків, вчите-
лів та односе-

льчан чекала радісна подія—
вручення нового шкільного автобу-
са. З такої хорошої нагоди чималий 
шкільний колектив зібрався на уро-
чистість. Розпочалась вона різдвя-
ною колядкою “Нова радість стала” 
у виконанні дітей та дорослих. Далі 
наймолодші школярики віршовани-
ми рядками оголосили про по-
чаток свята “День зустрічі авто-
буса”й привітали шановних го-
стей, серед яких були очільни-
ки району Орест Василишин та 
Ольга Черен, начальник відділу 
освіти молоді та спорту Надія 
Матвіюк, настоятель Свято—
Преображенського храму села 

Купичів, митрофорний протоієрей 
Миколай, Купичівський сільський 
голова Сергій Кость. Директор шко-
ли Гончарук О.О. щиро подякував за 
сприяння у придбанні такого необхі-
дного для школи транспортного за-
собу обласній і районній владі, а та-
кож всім людям, які доклали зусиль, 
аби цей новенький красень з`явився 
у нашій школі. 

Після лінійки отець Миколай провів 
урочистий чин освячення автобуса, 
лунали хороші напутні слова– поба-
жання щасливих доріг школярам та 
вчителям. 



22 січня 2018 року в Україні від-
значалась 99-та річниця ухвален-
ня Універсалу Народної Республі-
ки та Західно– Української На-
родної Республіки в єдину держа-
ву. Ця подія увійшла в історію як 
День Соборності України, що уо-
соблює віковічні прагнення нашо-
го народу до об`єднаності, ціліс-
ності та неподільності. Важкий 
шлях пройшла Україна, щоб здо-
бути незалежність і соборність 
своїх кордонів. На сьогоднішній 
день Україна, як ніколи раніше, 
потребує єдності всього українсь-
кого народу. Ми маємо усвідом-
лювати , що   в єдності дій та со-

борності душ можемо досягти ве-
ликої мети — побудувати еконо-
мічно й духовно багату, вільну й 
демократичну Україну, якою пи-
шатимуться наші нащадки. 

З нагоди відзначення Дня Собор-
ності України в нашій школі були 
проведені години спілкування на 
тему “У єдності наша сила”. У 
фойє школи було оформлено ін-

формаційний стенд “Соборна ду-
хом Україна”.  

У наших дітей є бажання будува-
ти Українську державу в рівно-
правній єдності всіх громадян не-
залежно від національності, віри і 
переконань, бо Свобода, Незале-
жність, Соборність—це ті непере-
хідні ціності, які завжди були, є і 
будуть  шановані в У країні. 

 

   

 

На наших дверях та й штири дошки, 

Пустіть до хати погрітись трошки... 

Саме так розпочинали свої віншу-
вання із Різдвом Христовим та Но-
вим роком педагоги Комунального 
опорного закладу “ЗОШ І-ІІІ ступе-
ня с. Купичів”. Цього року наші 
вчителі  щирими побажаннями та 
зворушливими колядками вітали  
вчителів—ветеранів педагогічної 
праці . Сподіваємось, що наші різд-
вяні вітання та дух Різдва додали їм 

сили та натхнення у прийдешньому 
році. 

Неперевершені емоції переповню-
вали і самих колядників, які просла-
вляли народженого Спасителя. Во-
ни отримали подвійне задоволення: 
привітали зі святом  людей, яких 
цінують і поважають, та отримали 
багато приємних моментів. 

29 січня в нашій школі про-
водився усний журнал, присвяче-
ний  100-річчю «Пам’яті героїв 
Крут». Ведучі заходу Олена А 
ндрощук та Сергійчук Вікторія 
розповіли, що на Чернігіївщині, 
поблизу невеликої залізничної 
станції Крути, в буремному 1918 
році відбувся бій між українськи-
ми студентами і в десятеро біль-
шою армією російського біль-
шовицького генерала Муравйова. 
В бою полягли смертю хоробрих 
майже 300 молодих українців. 

Хвилину пам`яті   присвятили 
тим, хто в боротьбі за волю і кра-
щу долю України не дожив до 
сьогоднішнього дня, спить в зна-
них і безіменних могилах, розки-
даних у рідній і чужій землі, його 
славним синам і дочкам, що в роз-
квіті своїх духовних і фізичних 
сил віддали молодість і найдорож-
че, що є в кожного з нас-життя. 

Також класні керівники 5-
11 класів провели з учнями годи-
ни спілкування  на тему «Герої 
Крут—для нащадків взірець» . А у 

фойє школи був оформлений ін-
формаційний стенд «Герої Крут—
наша гордість та вічний біль».  

       Надія  

Коли сумний ти у житті. 

Чи ти зневірився у долі –  

Знай, що надія є завжди, 

Неначе світлий вітер в полі. 

А чи волошка розцвіла, 

Чи річечка нова з`явилась. 

Надія в світі завжди є, 

Вона, повір, не загубилась. 

            Анастасія Красак 


