
Ось уже який рік поспіль для нашої школи 

День працівника освіти одне з улюблених 

свят, з безліччю тра-

дицій. Учні підготу-

вали чудовий кон-

церт про “шкільних 

героїв” —вчителів. 

Де нагороджували їх 

за досягнення протя-

гом років їхньої пра-

ці. 

    А поки вчителі насолоджувалися відпо-

чинком учні 10-11 класів мали змогу відчу-

ти себе вчителями. Як і належить була 

проведена робоча 

лінійка, де дирек-

тор школи Кусік 

Роман Русланович 

разом із заступни-

ком Шевчук Іри-

ною Едуардівною 

розподілили обо-

в’язки між стар-

шокласниками. Також були представлені 

“нові вчителі”. Після проведення всіх уро-

ків було проведено опитування, чи сподо-

балося шкільному самоврядуванню вчите-

лювати. Відповіді були різні, але більша 

частина учнів знову переконалася, що бути 

вчителем це дуже відповідальна і важка 

праця. 
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9 жовтня в нашій школі від-
бувались змагання з футболу 
серед старшокласників. В 
цих змаганнях брали участь 
гравці збірних шкіл с. Мако-
вичі та с. Новий Двір.  
       Тайми були дуже напру-
жені, кожен гол був важли-
вим. Та наші хлопці змогли 
захистити честь школи, за-

йнявши перше місце. З цим 
ми їх щиро вітаємо і бажає-
мо і надалі радувати нас 
своїми досягненнями. А уч-
ням молодших і середніх 
класів радимо брати прик-
лад з наших футболістів і 
посилено займатися спор-
том, щоб вирости достой-
ною заміною!! 

10 жовтня наша школа була наповне-
на різними смачними ароматами.  
Учні з 2 по 11 клас 
приносили на ярмарок багато чого 
смачненького. Самі стояли за прилав-
ком і продавали свої смакотики, і 
пригощались 
купленим у 
інших. 
За ініціати-
вою 7 і 8 кла-
сів на чолі з 
Лещенко Ла-
рисою Мико-
лаївною кош-
ти з ярмарку 
зібрали і купили теплі речі для солда-
тів АТО. Також діти, яким не байду-
жа доля захисників, несли теплі речі, 
та малюнки з листами, які зігрівають 
не тільки тіло, а й душу. Всі ці речі 
були відправленні 
Волинською спілкою афганців, які 
уже 
не 
од-

Ось уже стало доброю традицією, кожного року, на 
свято покрови приймати учнів 2 класу у члени коша. 
От і цього року 17 жовтня  відбулася посвята в 
козачата. Всі гурти на чолі з гуртовими вишикували-
ся в актовому залі школи, проголосили девізи, та 
здали рапорт кошовій Гнатюк Каріні, і винесли сим-
воли коша «Веселка».  Під оплески запросили  
винуватців свята. Але до каша просто так не прийма-
ють, треба пройти випробування. Але з такими 
«легкими» випробуваннями наші козачата справили-
ся і показали свою силу, мужність і патріотизм. Ми 
вітаємо найменших членів нашого коша “Веселка”і 
бажаємо їм бути хорошими 
козаками і ко-
зачками! 


