
вич. 

Також висловили 
свої вітання гості 
нашого свята: голова 
сільської ради — 
Кость С. М. та насто-
ятель місцевого хра-
му отець Миколай. 

Свято знань, в загально-
освітній школі І-ІІІ сту-
пенів с. Купичів, що 
пройшло першого ве-
ресня, у вівторок, було 
надзвичайно теплим та 
родинним. На шкільно-
му подвір'ї, де відбулась 
урочиста лінійка, здава-
лось, що зібралось все 
село, щоб підтримати 
першокласників, дати їм 
благословення на науку. 
Малюки, з великими 
букетами і надіями сту-

пили на довгу й 
цікаву дорогу 
знань, а повела їх в 
клас перша вчи-
телька П’явка 
Наталія Сіль-
вестрівна. А для 11 
класу цей рік, 
нажаль, буде 
останній. Він буде 
наповнений думка-

ми про здачу екзаменів і 
ЗНО, випускного вечо-
ра, прощання зі школою 
і майбутнього 
вступу в виші. 

 

Теплими при-
вітаннями 
зустрічали 
учнів педагоги 
та директор 
школи Гонча-
рук Олександр 
Олександро-

7 вересня, в актовій залі 
школи, відбулися збори 
шкільного коша «Веселка», 

на якому діти ознайомились з 
роботою коша і з планом роботи 
кожного гурту. Обрали гурто-
вих, та обговорили класні куточ-
ки кошів.  

Але основною проблемою зборів 
було обрання нової ради коша. 
Ними стали: Супоровський 
Юліан—кошовий. Боровик 
Вікторія—писар. Гончарук 
Олександр—бунчужний. Маяр-

чук Станіслав—хорунжий. 
Вітаємо нове правління 
коша. 

День Знань 1 

Засідання коша 

«Веселка» 

1 

День партизанської 

слави 

2 

Вибори президента 

школи 

2 

Малі Олімпійські ігри 2 

Посвята  

у старшокласники 

2 
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16 вересня в нашій школі відбулися вибори президента 

школи. Свої кандедатури висували Волчук Ангеліна—

учениця 11 класу, Міщук Аліна—учениця 10 класу, Гна-

тюк Каріна—учениця 9 класу та Віщак Яна—учениця 8 

класу.  У виборах приймали участь усі учні школи, почина-

ючи від 5 класу. За підсумками голосів, з невеликим відри-

вом перемогла Гнатюк 

Каріна. Ми щиро вітаємо 

її з обранням на таку по-

саду і сподіваємось, що 

вона впорається зі своїми 

обов'язками. 

с.Новий Двір, с.Купичів, 
с.Свинарин, с.Осьмиговичі, 
с.Маковичі, с.Озеряни. 

Вітаємо з перемогою ко-
манди ЗОШ I-III ступенів 
с.Новий двір, с.Купичів, 
с.Маковичі. 

Дякуємо спонсору наших 
змагань, депутату обласної 
ради Микитюку Роману  
Володимировичу. 

Традиційно у вересні на базі 
нашої школи прохо-
дять окружні Малі 
олімпійські ігри. Уро-
чисте відкриття і запа-
лювання олімпійсько-
го вогню, налаштовує 
команди до справжніх 
змагань. 

Учасниками Малих 
олімпійських ігор були 
команди з шкіл: 

22 вересня в Україні відзначають День 

партизанської слави! Свято партизансь-

кої слави встановлено в Україні «...на 

підтримку ініціативи ветеранів війни та 

з метою всенародного вшанування по-

двигу партизанів і підпільників у період 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років, увічнення їхньої пам'яті...». І для 

вшанування пам’яті загиблих, вчитель 

історії — Власюк Ніна Іванівна разом з 

учнями 9 класу підготували для нас ви-

ховну годину, де в цікавій формі розпо-

відали про трагедії тих років, наводили 

цікаві факти і  

кожен з нас 

проникся тим 

настроєм. 

19 вересня наші дорогі восьмикласни-
ки, стали дорослими. Вечір розпочався  
з того, що учні 8-го класу представля-
ли себе перед старшокласниками, у 
вигляді веселих “рокерів” Протягом 
цього заходу було багато різних і ціка-
вих конкурсів. В них радо приймали 
участь як і винуватці свята так і гляда-
чі. Вкінці учні 11 класу взяли клятву з 
восьмикласників і  прийняли їх до лав 
старшокласників! Вечір закінчився 
святковою дискотекою. 


