
Гарними піснями дивували 
присутніх учні сіл Маковичі, 
Новий Двір, Осьмиговичі, 
Свинарин, Озеряни. 

 Найкращі номери зонально-
го звіту художньої самодіяль-
ності будуть представлені на 
районній сцені під час огляду 
художньої самодіяльності 
загальноосвітніх шкіл райо-
ну.  

У цьому номері: 

Звіт художньої 

самодіяльності 

1 

 

День Святого 
Валентина  

2 

Тиждень 
української мо-

ви 
2 

Спортивна руб-

рика 
2 

А у нас гості 2 
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Справжнім зорепадом шкі-
льних талантів дивував 
глядачів огляд художньої 
самодіяльності Купичівсь-
кого округу “Дивосвіт ди-
тячих талантів”, який від-
бувся 13 лютого на базі 
нашої школи.  У фойє шко-
ли була організована ви-

ставка робіт гуртків з соло-
моплетіння “Житечко” 
(Комунальний опорний 
заклад ЗОШ І-ІІІ ступеня с. 
Купичів) та “Чарівна соло-
минка” (ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Новий Двір). Також були 
представ-
лені твор-
чі роботи 
учнів на-
шої шко-
ли, а це і 
вишиті 
картини, 
виконані 
різною 
технікою, вироби з дерева, 
бісеру та різноманітних 
матеріалів. 

Участь у звіті взяли: кому-
нальний опорний заклад 

“Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів с.Купичів”, 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Маковичі, с. Новий Двір, 
загальноосвітні школи І-ІІ 
ступенів с.Осьмиговичі, 
с.Свинарин, с.Озеряни. 
Оцінювало виступи  журі у 
складі: завідувача район-
ним методичним кабінетом 
відділу освіти Турійської 
райдержадміністрації Єв-
тушок Алли Сергіївни, ме-
тодиста методичного кабі-
нету Музики Ю.О., дирек-
тора район-
ного будин-
ку культури  
Скубія 
О.М., голо-
вного спеці-
аліста відді-
лу освіти, 
молоді та 
спорту Ту-
рійської РДА Біланчук 
Н.В. 

Розпочали концертну про-
граму учні комунального 
опорного закладу “ЗОШ І-
ІІІ ступенів с. Купичів піс-

нею “Мрії 
збуваються”, 
яку виконав 
хор. Чимало 
пісенних та 
хореографіч-
них номерів 
були присвя-
чені Україні: 
ніжністю та 

любов`ю до рідного краю 
були наповнені виступи 
вокальної групи дівчат 
“Гармонія” (пісня “Десь по 
світу”), учениці 8 класу 
Шевчук Неоніли (пісня 
“Синьоока дівчино!”), 
учениці 4 класу Дранчак 
Катерини (пісня 
“Намалюй”) , вокальної 
групи “   учнів 5-го класу      
“(пісня “Родина”) та фле-
шмоб танцювального ко-
лективу “Добрий ранок, 

Україно!” Потужний посил 
піснею “Ти підбори зміни-
ла на берці” адресували 
глядачам вокальний ансам-
бль дівчат у складі Семе-
нюк Юлії(8 клас), Боровик 
Вікторії (9 клас), Євсюк 
Яни(9 клас). Щирістю були 

пронизані 
виступи най-
молодших 
учасників 
звіту:  учени-
ці 2 класу 
Марчук Хри-
стини (пісня 
“Амур”), во-
кальної гру-

пи “Дивосвіт” (пісня 
“Дружний клас”).  Весело-
го настрою додали танцю-
вальні колективи з компо-
зиціями “Гноми”, “Наш 
корабель” та фольклорний 

колектив “Перевесло” з 
композизицією “На весня-
ні трави, на весняні заба-
ви”. 



14 лютого—День 
Святого Валенти-
на—день, коли 
люди відкрито го-
ворять про най-
прекрасніше у сві-

ті почуття—кохання. 

У нашій школі, у цей холодний лют-
невий день, було тепло як ніколи, а 
повітря заполонили відчуття щастя і 
романтики, тому що можна було 
приділити більше уваги близьким та 
друзям, потурбуватися про них, зди-
вувати цікавим сюрпризом. Після 
другого уроку почала працювати 
святкова пошта, адже “Скринька ба-

жань” була переповнена валентинка-
ми. Найбільше валентинок отримали 
учні 5 класу.  

  А ввечері, 16 лютого міністерство 
культури та дозвілля організували 
святкування для старшокласників 
“Давайте говорити про любов”. Різ-
номанітні конкурси, веселі забави, 
чарівні танці, мелодійні пісні створи-
ли атмосферу радості та тепла. А 
особливо зачаровував спів випуск-
ниць нашої школи Капітули Анни і 
Дранчак Оксани. Після конкурсної 
програми усі бажаючі мали можли-
вість переглянути фільм про україн-
ське кохання “Наталка Полтавка”. 

На завершення вечора відбулася  
дискотека. Ми сподіваємося, що ко-
жен учасник переконався в тому, що 
День закоханих—свято чудес, яскра-
вих вражень і кохання. 

9 лютого на базі Турійської 
ДЮСШ відбулися районні 
змагання з баскетболу се-
ред команд дівчат 7– 9 кла-
сів закладів освіти району 
та ОТГ.  За результатами 
суддівської колегії команда 
нашої школи здобула ІІ 
місце. 

А 16 лютого відбулися 
районні змагання “Веселі 

старти” серед учнів почат-
кових класів. За результа-
тами змагань наша команда 
зайняла І місце та буде 
представляти Турійський 
район в обласних змаган-
нях. 

Щиро вітаємо переможців 
та бажаємо подальших пе-
ремог! 

Уже традиційно з 19 лютого по 23 
лютого в нашій школі урочисто про-
ходить Тиждень української мови і 
літератури, приурочений до Міжнаро-
дного дня рідної мови, який всі країни 
світу відзначають 21 лютого. 
Найрізноманітніші заходи з нагоди 
Міжнародного Дня рідної мови трива-
ли упродовж тижня. Це і конкурси, й 
виставки, і просто змагання, а також 
цікаві уроки про скарби рідного сло-
ва, тематичні лінійки, класні години. 
Цього року програма предметного 
тижня була, як завжди, досить насиче-
ною. Учні мали змогу поринути у ба-
гатющий світ краси і принад рідної 
української мови. 
19  лютого відбулася загальношкільна 
лінійка, на якій вчитель української 
мови і літератури Качинска Тетяна 
Миколаївна  оголосила про відкриття 
Тижня української мови, ознайомила 

з основними заходами, закликала бра-
ти активну участь як учнів, так і вчи-
телів.  
20 лютого відбулася лературно-
історична вікторина «З вуст народу 
про свою історію». 21 лютого бібліо-
текар школи Нарушинська Валентина 
Матвіївна організувала тематичну 
виставку художньої літератури та 
ознайомила з новинками української 
літератури. 
А ось 22 лютого учні продемонстру-
вали свої акторські вміння під час 
конкурсу читців поезій Лесі Українки. 
І переможцями стали в молодшій гру-
пі: І місце—Марчук Христина (2 
клас), ІІ місце—Ткачук Софія (2 
клас), ІІІ місце—Красак  Христина (4 
клас), Черній Ірина (3 клас). 
В середній групі: І місце—Маярчук 
Дарина(5 клас), ІІ місце—Голощук 
Марина (5 клас), ІІІ місце—Голощук 

Ангеліна (6 клас). 
В старшій групі: І місце—Семенюк 
Юлія(8 клас), ІІ місце—Тодорович 
Василина (11 клас), ІІІ місце— Пів-
нюк Юлія (8 клас). 
Найактивніші учасники тижня мали 

можливість 23 лютого відвідати музей

-садибу Косачів у с. Колодяжне. 

8 лютого у нашій школі побувала міжнародна делегація 

з Естонії (місто Сілламея). Директор школи Гончарук 

Олександр Олександрович провів екскурсію по школі, 

ознайомив з трьома музейними закладами школи. Але 

найбільше гостям сподобався майстер – клас з соломоп-

летіння, який провела за-

служений майстер народної 

творчості України, керів-

ник студії “Житечко” Крав-

чук Марія Василівна.  


