
26 листопада на базі 
нашої школи відбулись 

спортивні змагання 
для учнів 3-4-х класів. 
Участь взяли такі 
школи як: ЗОШ І-ІІІ 
ступенів с.Купичів, 
с.Новий Двір та 
с.Маковичі. А також 
ЗОШ І-ІІ ступенів        
с. Осьмиговичі, 
с.Озеряни та 
с.Свинарин. Свято ви-
далось на славу, адже 
гостям ми запропонува-

ли не лише змагання, 
але й танець у вико-
нанні молодшої групи 
хореографічного гуртка 
та пісню у виконанні 
Шевчук Неоніли.  

Наприкінці змагань, 
вчитель хореографії, 
Шабрило Михайло 
Степанович провів з 

усіма учасниками та 
вболівальниками 
флешмоб, який зарядив 
усіх гарним насторєм і 

відновив енергію 
дітлахів.  
У підсумку 1 місце 
отримали команди 

ЗОШ І-ІІІ ступенів    
с. Купичів та ЗОШ І-ІІ 
ступенів с. Озеряни. 
Кожен учасник отри-
мав цінний приз у ви-
гляді олівців, розмаль-
овок, пазлів та флома-
стерів. 

Цього року четверта су-
бота листопада відзна-
чалась як день пам'яті 

жертв Голодомору 1932
-1933 років. 

 О 16:00 год. проводи-
лась Всеукраїнська ак-
ція «Запали свічу 
пам'яті».  

 У нашій школі учні 
восьмого і дев'ятого 
класу підготували захід 
для вшанування  загиб-
лих від голодомору. Бу-
ли зачитані дані, які ста-
новлять 3,2 млн осіб. 
Учні віршами старались 
донести весь жах тих 
часів, а також демон-
струвалось відео.  

Наприкінці заходу, 
отець Микола відслу-
жив поминальну мо-
лебінь за душі померлих 
людей у той важкий час.  

  Атфосвера на святі 
була такою, що бай-
дужих не залиши-

лось.  
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тей психосоціальної 
стійкості до стресу”.   

Було проведено тре-
нінгове заняття  з уч-
нями 8 класу 
“Профілактика та по-
долання стресових 
станів” та ознайомле-
но з програмою щодо 
підвищення рівня 
стресостійкості в уч-
нів підліткового віку.   

Також для 
усіх учас-
ників  се-
мінару бу-
ло прове-
дено екс-
курсію 
нашої 
школи.  
Ми спо-

Людина розумом може і повин-
на позбутися то-
го, що її турбує. 

Під таким лозун-
гом  13 листопа-
да, наша школа 
приймала учас-
ників районного 
семінару з психо-
логії.  Тема 
семінару : 
“Система роботи 
з розвитку у ді-

діваємось, що кожен отримав 
приємні емоції, почерпнув 
щось нове для себе і з корис-
тю провів час.  

У період з 17 по 20 листопада вчителі школи 
брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського кон-
курсу "Вчитель року - 2016". Радує, що мо-
лоді педагоги школи  

 

 

 

 

 

 

 

про- явили 
неабияку активність у проведенні уроків. 
Першою розпочала вчитель історії Федоро-
вич Юлія Олегівна, наступний урок прово-
дила вчитель англійської мови Заславська 
Ольга Петрівна, а на завершення урок мате-
матики провела Боровик Олена Анатоліївна. 
Журі конкурсу високо оцінило майстерність 
наших педагогів, а Ольга Петрівна буде за-
хищати честь району у ІІІ (обласному) етапі 
конкурсу. Вітаємо! Так тримати! 

21 листопада 
2013 року на май-
дані Незалежнос-
ті розпочалась 
відома на весь 
світ подія—
Революція Гідно-
сті. Яка тривала 
до 23 лютого 
2014 року і пере-
росла у антитеро-
ристичну опера-

цію на сході країни. І хоч закінчилась ця подія не 
дуже вдало і несла за собою страшні втрати, та ми 
відстояли свою честь і гідність, і довесли всьому 
світові свою нескореність.   

В нашій школі, ми 
вшанували па-
м’ять тих хто  за-
гинув від куль 
снайперів,  і запа-
лили вогонь па-
м’яті на їх честь. 


