
«Випускники школи – 
учасники АТО». Свято 
продовжив конкурс 
строю і пісні, що про-
ходив у фойє школи. 
Усі класи показували 
своє вміння виконува-
ти стройові команди, 
маршувати з піснею. 
Першість у змаганні 
вибороли учні 4, 5, 9 
класів. Призом гляда-
цьких симпатій нагоро-
дили учнів 1-го класу. 
Тільки спільними зу-
силлями можна органі-
зувати таке чудове свя-
то. 

На концерті «Сини рос-
туть не для війни», що 
проходив 4 грудня 2015 
року у ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Купичів, переплелись у 
піснях,як у вишиванці, 
ниточки смутку і радості, 
що прозвучали у виконан-
ні вокального гурту 
«Молодички» сільського 
будинку культури 
(керівник Федейко Миро-
слава), дитячого хору, 
Шевчук Неоніли, вокаль-
ного гурту хлопчиків

(керівник Бадира Алла). 
Виступи учнів 8-го класу 
і ведучих Лещенко Л. М. - 
вчителя української мови 
та літератури та завідую-

чої сільською бібліотекою  

Прокопчук Н.Й., супрово-
джувалися відео-

фрагментами та слайдами. 
На свято були запрошені 
випускники нашої школи, 
учасники АТО,число яких 
складає аж тридцять чоти-
ри. Не можна було стри-
мувати сліз, коли діти ві-
тали наших хлопців,а зал 
аплодував стоячи. Зі сло-
вами привітання до чоло-
вічої половини звернувся 
сільський голова Кость 
С.М. Після концерту від-
булось урочисте відкрит-
тя стенда - банера 

Перед новорічними свята-
ми тема Нового року при-

сутня у всьому 
навколо нас. От і 
на трудовому нав-
чанні учні 6 класу 
виконали свої 
роботи і пред-
ставили на ви-
ставці. Було 
запропоновано 
для огляду кар-

тини вишиті хрести-
ком та бісером. Крім 

новорічних, були й інші 
вишивки. 
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пісні і розігрували сценку зі 
Святим Миколаєм.  

Для маленьких учасників це 
був переший їхній виступ, 
але дуже вдалий. Ми дуже 
раді, що в нашій школі під-
ростають такі маленькі ар-
тисти 

Усі залишились задоволені і 
щасливі, особливо молодші 
школярі. 

 

 

 

 

 

 

18 грудня, в нашій школі 
відбулося свято до Дня свято-
го Миколая. В якому брали 
участь учі 1 та 8 класів. Вони 
розповідали вірші, співали 

26 грудня, в нашій 

школі проводились новорічні 

розваги. О 10 год. ранку мо-

лодші класи запрошували на 

новорічну ялинку. Кожен клас 

представляв різні за темою ко-

стюми, 1 класи були снігович-

ками і сніжинками, 2 клас—

лісові звірятка, 3 клас—

колядники і 4 клас казкові ге-

рої. Усі учні розповідали 

вірші, співали новорічних 

пісень, а найстарші організува-

ли розваги навкруг ялинки. 

  5– 7 класи порадували усіх 

новорічними історіями і різно-

манітністю герої. Продемон-

стрували театральні таланти та 

декілька танців.  

  А на старшокласників, вве-

чері чекала розважальна но-

ворічна програма «Хто звер-

ху?». Команду хлопців пред-

ставляли: Волчук В., Андро-

сюк С., Купчинський Б., та 

Чуйкевич О. А капітаном у цієї 

команди був Красак Р.М. Ко-

манду дівчат представляли: 

Олексюк Б., Тодорович В., Да-

видюк О. та Супоровська А. 

Між конкурсами глядачів весе-

лили новорічними сценками 

учні 8 та 9 класу. А також  

вітала усіх зі святом піснями 

Дранчак О.  Після свята була 

святкова дискотека. 

 

 

 

Наша школа запровадила тради-

цію: проводити раз на рік Тиждень 

духовності.  

  Настоятель Свято –  Преображен-

ського храму протоієрей Микола 

протягом тижня, проводив духовно 

-моральні бесіди у кожному класі.  

На всіх бесідах була дружня атмос-

фера. Учні і вчителі напередодні 

підготували  запитання які їх хви-

лювали або цікавили, а о. Миколай 

із задоволенням відповідав. 


