
Нещодавно газета “Шкільний дзвінок” відсвя-

ткувала 10-річний ювілей. Саме у лютому  

2007 року вийшов перший номер нашої газе-

ти, який мав назву “Шкільна газета”. У школі 

був оголошений конкурс на найкращу назву 

шкільної газети. Усі учні школи брали актив-

ну участь. Організатори конкурсу вирішили, 

що назва “Шкільний дзвінок”, яку запропону-

вала учениця школи Євдокимова Яна, найбіль-

ше відповідає змісту. За цей час газета невпі-

знанно змінилася. У ній висвітлюються всі 

події життя школи, друкуються вірші учнів, 

поради психолога, фотографії різноманітних 

заходів. Газета “Шкільний дзвінок” двічі стала 

лауреатом Всеукраїнського конкурсу шкіль-

них медіа у 2015 та 2016 роках. Для того, щоб 

щомісяця ви мали можливість читати нашу 

газету, багатозусиль доклали члени редколегії, 

а також Гончарук Олександр Олександрович 

(директор школи) , Боровик Олена Анатоліїв-

на (заступник по НВР), Бадира Алла Миколаї-

вна (заступник по ВР),  педагоги-організатори: 

Чобода Оксана Василівна, Пилипчук Марія 

Василівна, Тарасюк Наталія Василівна. 

  

15 лютого на базі 
нашої школи відбу-
вся окружний звіт 

художньої самодіяльності. Участь у 
звіті взяли: загальноосвітні школи І-ІІІ 
ступенів с.Купичів, с.Маковичі, с. Но-
вий Двір, загальноосвітні школи І-ІІ 
ступенів с.Осьмиговичі, с.Свинарин, 
с.Озеряни. Оцінювало виступи  журі у 
складі: завідувача районним методич-
ним кабінетом відділу освіти Турійсь-
кої райдержадміністрації Євтушок 
Алли Сергіївни, методиста методично-
го кабінетуМузики Ю.О., директора 

районного будинку культури  Ску-
бія О.М., головного спеціаліста від-
ділу освіти, молоді та спорту Турій-
ської РДА Біланчук Н.В.Учні зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
с.Купичів представили хор, який 
виконав пісню “Україна – це ми”, 
Дранчак Катерину (3 клас)з піснею 
“Бем-ба-ла-бемба”, 
вокальну групу 
“Гармонія” з піснею 
“Лише у нас на Ук-
раїні”, та танцюваль-
ні колективи з ком-

позиціями “Разом та до кінця”(старша 
група),         “ Гноми”(молодша група). 
Гарними піснями дивували присутніх 
учні сіл Маковичі, Новий Двір, Осьми-
говичі, Свинарин, Озеряни. Найкращі 
номери зонального звіту художньої са-
модіяльності будуть представлені на 
районній сцені під час огляду художньої 

самодіяльності загально-
освітніх шкіл району.  
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У цьому номері: 

Протягом тижня  у фойє школи, на штенде-

рах, були розміщені усі випуски газети 

“Шкільний дзвінок”  за 10 років.  А  3 берез-

ня відбувся святковий концерт присвячений 

ювілею газети. З уст учнів школи звучали 

віршовані привітання, а також були прочита-

ні кращі вірші учнів та випускників школи, 

які друкувалися в рубриці “Проба пера”. На 

захід до нас завітала головний редактор газе-

ти “Народне слово” Світлана Невелич. Вона  

привітала нас зі святом, а також розповіла 

про історію створення і існування районної 

газети, про роботу журналіста та про те, як 

пишуться статті і друкується газета. Світлана 

Невелич підтримала пропозицію А.М. Бади-

ри, щоб в районному виданні з’явилась руб-

рика “Газета в газеті” з прицілом на 

“Шкільний дзвінок”. Тож ми раді будемо 

співпрацювати з колективом газети “Народне 

слово”. 



ниці без неї – милої, весе-

лої, дорогої нам з дитинства 

– української народної піс-

ні. 

  Українські вечорниці при-

несли масу задоволення 

батькам, учням, вчителям. 

Учні розважались танцями, піснями, жар-

тами, загадували загадки, демонстрували 

вишиванки. На завершення всі посмакува-

ли смачними варениками. 

     Останні роки націона-

льний колорит все більше 

набуває популярності на 

святах - і це безпереч-

но. Вся Європа захоплю-

ється нашими неповторни-

ми стравами, традиція-

ми, красою природи і дівочої вроди.  З ме-

тою відтворення традиції українського на-

роду у нашій школі учні 9 класу з класним 

керівником  Лещенко Ларисою Миколаїв-

ною провели  українські вечорниці.  

   Це було свято народної мудрості та свято 

української народної пісні, бо які ж вечор-

 14 лютого усі закохані черговий 

раз відсвяткували День святого 

Валенти- на. Учні нашої школи 

також старанно готувалися до 

цього свята. У школі працювала 

пошта Святого Валентина. Ко-

жен бажаючий міг таємно, а мо-

жливо і ні, надіслати 

“валентинку” своїй симпатії. Приємно 

були вражені листоноші “валентинок”, 

коли відкрили скриньку! Вона була 

повна-повнісінька !  

Також цього дня учні 4 класу разом з 

класним керівником Голуб Наталією 

Володимирівною провели свято для 

початкових класів. З кожного класу 

було представленно по дві 

пари (хлопець і дівчина), 

які виконували різномані-

тні конкурси та завдання. 

Переможці та учасники 

конкурсу  отримали при-

зи.  

А ввечері, 17 лютого міні-

стерство культури та дозвілля органі-

зували святкування для старшокласни-

ків. На ньому було представленно ба-

гато кумедних сценок про кохання та 

взаємні почуття між хлопцем і дівчи-

ною. Все свято супроводжувалося чи-

танням віршів (у виконані учнів), ро-

мантичною музикою і цікавими конку-

рсами. На завершення вечора відбула-

ся  дискотека. Ми сподіваємося, що 

кожен перед цим святом отримав при-

ємний сюрприз і хороший настрій, 

який супроводжував його протягом 

усього дня.  

З  20  по 24 лютого в нашій школі  проходив Тиждень  української мови. У 

школі відбулося ряд заходів, а саме:  виставка словників української мови та 

дитячих малюнків до творів українських письменників, конкурс «Відшукай 

прислів’я», учні 7 класу провели десятихвилинку на тему «Моя прекрасна 

українська мово», також учні розгадували різноманітні кросворди та ребуси. 

А на вихідних, учні старших класів, відвідали 

Волинський академічний драматичний театр в 

місті Луцьку  і переглянули виставу «Дуже 

проста історія» , де головну роль виконував 

наш випускник Сергій Єрмакович. Активні 

учасники тижня були відзначені  призами. 

13 лютого 2017 року на 
базі Турійської ДЮ-
СШ відбулись районні 
змагання з баскетболу се-
ред учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів райо-
ну. . За результатами суд-
дівської колегії серед уч-
нів загальноосвітніх шкіл І
-ІІІ ступенів наші хлопці 
здобули ІІ місце.  
16 лютого наші дівчата 
теж не поступилися і за-
йняли ІІ місце у змаганнях 
з баскетболу сере 10 ко-
манд шкіл району. 
Вітаємо наших спортсме-
нів і бажаємо подальших 
перемог! 

Мила мова українська 

Знана в світі, як барвиста 

Сяйвом стелиться навкруг, 

Бо у неї гарний звук. 

               Василина Тодорович 


