
в цьому році сучасному 

приміщенні школи виповнилось 40 

років. На святкування були запро-

шенні вчителі-пенціонери. Учні 

школи привітали вчителів зі святом 

та вручили грамоти і квіти, які 

підготувало учнівське самовряду-

вання. 

 Аліса Мельничук та  

                        Вікторія Волчук 

Щорічно у першу неділю 

жовтня в Україні відзначають День 

працівників освіти. Це свято—

прекрасний привід висловити 

вдячність улюбленим педагогам, 

щиро привітати їх, подарувати квіти. 

29 вересня, для працівників нашої 

школи, відбувся цікавий концерт з 

віршами, піснями та презентацією. 

Свято було особливим тому, що саме 

Щороку неза-

бутнім свя-

том для 

учнів, вчи-

телів та жи-

телів села є 

шкільний яр-

марок. Такі 

ярмарки—це 

своєрідні конкурси дитячої 

творчості,що є невід'ємною 

частиною життя школи.  

В ході ярмарку цікавою 

ідеєю відзначилися учні  7 

класу, які запропонували  

маленьку фотосесію із своїм 

однокласником,  переодяг-

нутим в господиню. Діти 

охоче запрошували гостей 

до своїх торгових 

павільйонів. А купувати і 

продавати було що: домаш-

ню випічку, фрукти , десер-

ти, вареники, різноманітні 

страви. 

Ярмарок вдався на славу. 

Покупці та продавці залиши-

лися задоволені. Зароблені 

гроші класні колективи ви-

користають для втілення 

своїх планів, цікавих 

екскурсій та благоустрою 

классу. А також кожен класс 

із зароблених грошей відав 

по 100 гривень на купівлю 

тенісного стола, за пропо-

зицією учнівського самовря-

дування. 

              Аліса Мельничук 

 

13 жовтня 

учні нашої 

школи, Шев-

чук Неоніла 

та Семенюк 

Юлія, взяли 

участь у V регіональному конкурсі-

фестивалі повстанської пісні “Складем хоч 

пізнії вінці”, присвячений 74-річчю ство-

рення УПА на приз  газети  “Вісник + Ко”. 

За свій виступ дівчата отримали подяку та 

солодощі від організаторів фестивалю. А 

головний редактор газети Євген Хотимчук 

презентував їм свою книгу “Рідна мати 

моя” з автографом. 
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      День працівників 

освіти 

1 

Осінній  

ярмарок 

1 

Фестиваль по-

встанської пісні 

1 

Посвята в козачата 2 

Екскурсія в урочи-

ще Вовчак  

2 

Міжнародний день 

ООН 

2 

У цьому номері: 



З захопленням слухали нашо-

го односельчанина, краєзнав-
ця Миколу Антонюка, який 
провів екскурсію та розповів 

історію створення та існуван-
ня УПА в урочищі Вовчак. Та-

кож учні залюбки фотографу-
валися з героями теперішньої 
московсько-української війни 

на Сході України. 
 Перебування в місці, де за-

родилася УПА, яка упродовж 
багатьох років вела боротьбу 
з ворогами української нації, 

в місці концентрації духу не-
скореності і свободи, має ве-

лике значення для формуван-
ня національної свідомості і 
патріотизму підростаючого 

покоління. 
             Анастасія Печерук 

  16 жовтня  відбулась  екскур-
сія учнів нашої школи  в уро-
чище Вовчак. 

Урочище Вовчак є особливим 
місцем для жителів Турійщини, 

та й для всієї України. Адже 
воно було центром постійної 
дислокації одного з перших 

підрозділів УПА і  називалося 
«Волинська Січ». Школярі з 

трепетом у душі оглянули істо-
ричний комплекс «Вовчак. Во-
линська Січ».  

 Учні відвідали музей- криївку, 
де зібрані експонати українсь-

ких повстанців, зокрема зброя, 
карти та інші атрибути; вшану-
вали пам’ять вояків УПА біля 

пам’ятного знаку героям; поб-
родили лісовими стежками на 

місці, де колись було село . 

Відшуміла козаччина, стали 

історією її славні походи. Але 

підростають гідні нащадки ко-

заків.  

12 жовтня в нашій школі відбу-

лась урочиста «Посвята в козача-

та» другокласників . Герої свята 

заспівали українську пісню,  вив-

чили вірші, пройшли усі випробу-

вання, продемонстрували свої 

знання з історії козацтва і за-

певнили усіх присутніх, що гідні 

носити почесне звання 

«козачата». Рада коша «Веселка» 

урочисто привітала маленьких 

козачат, вручила посвідчення та 

стрічки синього кольору гурту 

«Добро» . А п'ятикласники наго-

дували іх козацьким кулішем.Усі 

другокласники дали обіцянку 

вивчити історію та традиції 

українського народу, розвивати 

себе розумово, духовно та фізич-

но, щоб бути гідними захисника-

ми нашої Батьківщини. 

                         Вікторія Волчук 

21 жовтня, у нашій школі відбу-

вся вечір відпочинку для стар-

шокласників. Ученицями шко-

ли, членами міністерства куль-

турита дозвілля Білішук Анною 

та Віщак Яною, було проведено 

усний журнал “Міжнародний 

день ООН”, який супроводжу-

вався презентацією. Як підсу-

мок усного журналу було про-

ведено гру-вікторину між учня-

ми 8 і 9 класів. У вікторині здо-

була перемогу команда 8 класу 

на чолі з капітаном Супоровсь-

ким Юліаном. Вечір закінчився 

дискотекою. 


