
    Весело і барвисто пройш-

ло свято першого дзвоника, 

сповнене віршами, поба-

жаннями, піснями, квітами. 

Учні зайшли у свої класи на 

перший урок, який присвя-

чений 25-ій річниці Незале-

жності України. 

Тож у щасливу путь, шкільна 

родино! 

Перший день осені в Україні 

завжди починається зі свята 

Першого дзвоника. Ось і на 

майдані біля нашої школи зіб-

ралися учні, батьки, вчителі, 

жителі села. Море емоцій, ра-

дості від довгоочікуваної зу-

стрічі однокласників. Особли-

вим це свято є для тих, хто пе-

рший раз переступив поріг 

нашої школи – першокласни-

ків. Для них цей «перший дзво-

ник» - дійсно перший, який 

покличе на перший урок, і пе-

рша вчителька Січковська Га-

лина Андріївна, яка по-

веде їх у Країну Знань. 

Цього року їх - 17, мале-

ньких школяриків, таких 

гарних, кумедних, схви-

льованих. 

   На урочистій лінійці перші 

щирі слова вітання вчителям, 

учням, батькам висловив ди-

ректор школи Гончарук О.О. 

Також на святкування 1 вере-

сня були запрошені началь-

ник управління з питань циві-

льного захисту обласної дер-

жавної адміністрації Блащук 

О.А., голова Турійської район-

ної ради Черен О.М. та 

сільський голова   Кость 

С.М. Гості побажали всім 

успіхів у навчанні, здійс-

нення задумів та мрій, 

наполегливості і міцного 

здоров’я. А особливу увагу 

приділили першокласни-

кам, які отримали подару-

нки від сільського голови 

та голови районної ради. 

23 вересня за шкільною тра-

дицією учні 10-го класу приймали 

у старшокласники учнів 8-го кла-

су. Наші претенденти гідно пре-

зентували себе у своєму сценіч-

ному виступі. Ми сподіваємося, 

що свою «Обіцянку старшоклас-

ника» вони виконають, і з 

гордістю будуть носити звання 

старшокласник. 

16 вересня, на базі нашої школи, 

пройшли окружні Малі Олімпійські ігри. 

Учасниками  ігор були команди загально-

освітніх шкіл І-ІІІ ступеня сіл Купичів, Ма-

ковичі, Новий-Двір та команди загально-

освітніх шкіл І-ІІ ступеня сіл Озеряни, Ось-

миговичі,  Свинарин. Як і на повноцінних  

Олімпійських  іграх, спочатку була 

офіційна церемонія відкриття, яка розпо-

чалася виходом команд-учасниць під уро-

чистий марш, внесенням  олімпійського 

прапора та запаленням олімпійського 

вогню. Також юні спортсмени урочисто 

склали олімпійську присягу. Перед почат-

ком змагань з віталь-

ними словами до при-

сутніх звернулись за-

ступник директора з 

виховної роботи Бади-

ра Алла Миколаївна та 

голова СВК  «Дружба» , 

спонсор Малих 

Олімпійських ігор, Камельчук Петро Сте-

панович. 

Недивлячись на юний вік  учасників на 

стадіоні вирували справжні  дорослі 

емоції та спортивний дух у прагненні до 

Олімпійського п'ядесталу. 

Завершилось  свято нагородженням  пе-

реможців. Тож, переможцем Х Малих 

Олімпійських ігор стала команда юних 

спортсменів ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Купичів, 

на другому місці – учні ЗОШ І-ІІ ступеня с. 

Свинарин та замкнули трійку лідерів 

олімпійці ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Маковичі. 

Тож, ми  пишаємось 

нашими перемож-

цями та бажаємо їм 

подальших перемог! 

                                                                   

Свято першого  

дзвоника 
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Малі Олімпійські 

ігри 
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 Посвята  1 

Шкільні вибори 2 

Екскурсія в Рівне 2 

Спортивна  

рубрика 
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19 вересня в нашій школі 

відбулися вибори президен-

та та прем'єр-міністра шко-

ли. Свої кандидатури на 

пост президента висували 

Тодорович Василина—

учениця 10 класу., Столярчук Дмитро—учень 10 класу, 

Євдокимова Ілона—учениця 9 классу,Гончарук Олек-

сандр—учень9 классу, Олексюк Богдана– учениця 9 

классу. А на пост прем'єр-міністра школи балатувались 

Білішук Анна– учениця 10 классу, Камельчук Неоніла– 

учениця 9 класу, Федорук Інна– учениця 9 классу. У го-

лосуванні  приймали участь  учні 5– 10 класів. За підсум-

ками голосування президентом школи обрано Олексюк 

Богдану, а прем'єр-міністром—Федорук Інну. Ми щиро 

вітаємо їх з обранням на такі посади і сподіваємось, що 

вони впораються зі своїми обов'язками. 

Не поступилися силою, витривалістю, 

терпінням, бажанням перемогти і учні 

1-4 класів, довівши у змаганнях 

«Веселі старти» свою перемогу. А во-

на булла такою: за кількістю балів пе-

реможцями стали учні 4,3,2 класів. 

Нашим першокласникам лише трішки 

не вистачило 

для перомоги. 

Бажаємо їм 

набратися сили, 

ще трохи підро-

сти і на наступ-

ний рік стати 

переможцями!!! 

 22 вереня, у рамках 

експедиції “ Знай і лю-

би свій край”,учні  5-

7класів вирушили з 

екскурсією за марш-

рутом Купичів—Рівне. 

Ми відвідали Музей 

“Пересопницького 

Єванггеліє”, Музей бурштину в м. Рів-

не. Особливо вразив  своєю різномані-

тністю Рівненський зоопарк та терарі-

ум. Багато гарних емоцій діти отримали 

від гри у болінг та катання на ковзанах. 

Додому повернулися з піднесеним на-

строєм та захоплюючими враженнями 

від побаченого і почутого. 

29 вересня у нашій школі відбулися окружні спортивні 

змагання з футболу. Між собою змагалися команди з шкіл 

с. Купичів, с. Маковичі, с. Свинарин, с Новий-Двір, с. Озе-

ряни, с.Осьмиговичі. У напруженій грі вийшли переможця-

ми:   І місце—ЗОШ І-ІІІ ст. с. Новий-

Двір; 

                ЗОШ І-ІІ ст. с. Озеряни; 

ІІ місце—ЗОШ І-ІІІ ст. с. Маковичі; 

                 ЗОШ І-ІІ ст. с. Осьмиговичі; 

ІІІ місце—ЗОШ І-ІІІ ст. с Купичів; 

                   ЗОШ І-ІІ ст. с Свинарин. 


