
Народний майстер, 

викладач образотворчого 

мистецтва Володимир-

Волинського педагогічного 

коледжу імені 

А.Ю.Кримського Білик 

Оксана Сергіївна провела 

майстер-клас з писанкар-

ства для учнів нашої шко-

ли. 

На виставці були представ-

лені роботи виготовлені уч-

нями на уроках образотвор-

чого ми-

стецтва, тру-

дового нав-

чання та гру-

пи продовже-

ного дня.  

20-21 квітня учні шкіл 

ЗОШ I-II ступенів с. 

Свинарин, Озеряни та  

I ступеня с.Туличів ма-

ли змогу не тільки 

оглянути приміщення 

школи, а й побувати на 

заняттях, познайомити-

ся з однолітками, ску-

штувати смаколики на-

шої їдальні і просто 

весело провести час. 

Усім дуже сподоба-

лося! 

Діти були в захваті!!! 

Назва

ние 

орган

У цьому  номері: 

Майстер-клас 1 

«Великодня  

атрибутика» 

1 

День відкритих 

дверей 

1 

І знову гості 2 

«Я — творча  

особистість” 

2 

День цивільного  

захисту  

2 
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ки для малюків провели дывча-

та 11 класу. А також діти малю-

вали на асвальті «Ми знаємо 

правила дорожнього руху» . На 

останньому уроці було ор-

ганізовано евакуацію з 

приміщення школи та цікаві 

конкурси на спортивній пло-

щадці.  

Учні молодших класів демон-

стрували свої вміння одягати 

противогази,та виконували ко-

манди командира. А стар-

шокласники  шукали та зне-

шкоджували міну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 квітня, в рамках Тижня «Основ 

здоров'я» було проведено  день  

цивільного захисту. Протягом  дня 

проводились перегляди муль-

тфільмів про поведінку під час 

артобстрілу і дії при знахідці вибу-

хонебезпечних приладів для мо-

лодших класів. Та перегляд 

кінофільму про поведінку у випад-

ку надзвичайної ситуації для стар-

шокласників. Майстер-клас з  ви-

готовлення ватно-марлевої пов’яз-

30 березня до школи завітав архієпископ  

Володимир-Волинський і Ковельський -  

владика Володимир. Разом з ним ще 25    

священиків району, які провели богослужін-

ня біля шкільної каплички. 

Владика звернувся до учнів з побажаннями 

добра, здоров'я, щастя та зростати добропо-

рядними громадянами України. 

13 квітня , в актовій залі нашої школи, 

відбувся підсумок місячника “Я — творча 

особистість”. Захід проходив у вигляді 

презентацій. Кожен клас показав цікаві 

моменти з життя свого класу і творчі здо-

бутки окремих учнів класу. Усі презента-

ції були цікаві і змістовні, але хотілось би 

відмітити роботи учнів  11, 1, 5 і 7 класів. 

Вони були найоригінальнішими. 


