
вість протягом тижня прочи-

тати веселі та дотепні весе-

лики і підняти собі настрій 

на цілий день. За результата-

ми конкурсу всі класи отри-

мали номінації за свої шеде-

ври, та найкращими визнано   

газети учнів 4, 5, 10 класів. 

Переможці отримали грамо-

ти та солодкі призи. 

1 квітня або день сміху – не-

офіційне, але улюблене бага-

тьма свято. В цей день кожен 

не проти пожартувати над 

оточуючими, ніхто не застра-

хований від розіграшів і на-

віть найсерйозніші мимоволі 

посміхаються.                              

З 1 квітня по 7 квітня в на-

шій школі проходив конкурс 

на кращі гумористичні стінга-

зети . У конкурсі взяли участь  

учні 1 -10 класів. Цікаві робо-

ти  школярів розмістилися в 

коридорі школи на першому 

поверсі. Кожен  мав можли-

Здоровий спосіб життя, 
заняття спортом, ранкова 
зарядка, правильне хар-
чування – запорука  гар-
ного самопочуття та від-
мінного стану здоров’я 
людини. Кожен прагне 
бути здоровим, тому 7 
квітня відзначається Всесвітній день 
здоров'я. Школа долучилася до святку-
вання і напередодні, 6 квітня, під керів-
ництвом учителя фізкультури Красака 
Романа Миколайовича проводилися 
«Веселі старти» між учнями початкових 
класів. В запеклій боротьбі перемогу 
здобули учні 2 ,3 класів.   А день, 7 квіт-

ня, в нашій школі 
розпочався загально-
шкільною ранковою 
зарядкою. Всі учні 
школи та вчителі ви-
шикувалися у шкіль-
них коридорах і вико-
нували вправи під 

музичний супровід. Протягом дня про-
водився турнір з міні-футболу між 
учнями 5-9 класів. Переможцями ви-
йшли учні 7 та 9 класів. Заходи, прове-
дені в цей день, нагадали учням:  про 
своє здоров’я треба дбати з дитинства. 
Тож, будьте усі здорові! 

 У цьому   номері: 

Конкурс гумори-
стичних газет 

1 

Всесвітній День 
здоров`я 

1 

Тиждень Вели-
коднього добра 

1 

Чорнобиль—
наш одвічний 

1 

Прощавай, Бук-
варику! 

2 

Проба пера 2 

Я—творча осо-

бистість 
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     Цього року, свято Великодня при-

пало на 16 квітня. І звичайно наша 

школа готувалася до цього православ-

ного свята. Напередодні учні початко-

вих класів разом з учителями трудово-

го навчання та образотворчого мисте-

цтва виготовили різнобарвні паперові 

писанки та прикрасили фойє школи . 

А 11 квітня народний майстер, викла-

дач образотворчого мистецтва Воло-

димир- Волинського педагогічного 

коледжу імені А.Ю.Кримського Білик 

Оксана  провела майстер-клас з писа-

нкарства для учнів нашої школи, де 

ді-

ти 

вчилися розписувати писанки своїми 

руками.  Також протягом тижня  фун-

кціонувала великодня  виставка, на 

якій були представлені роботи вигото-

влені учнями та вчитилем трудового 

навчання Нарушинською В.М. 

     26 квітня 1986 року сталася трагедія під назвою Чорно-

бильська катастрофа, найбільша техногенна аварія. Відтоді 

Чорнобиль став зоною душевного болю і постійної тривоги 

мільйонів українців. До цієї трагедії в нашій школі проводи-

лися виховні заходи . Для учнів середніх класів була прове-

дена екскурсія в музей села Купичів, де екскурсовод Неля 

Шевчук розповіла про наших односельчан, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. 

Також була проведена лінійка пам’яті, на якій нагадали усім присутнім сумні, болісні та 

трагічні події тих днів. На завершення, усі присутні вшанували пам’ять загиблих хвили-

ною мовчання. Ми ніколи не повинні забувати ці трагічні, скорботні дні, які назавжди за-



які впевнено здобували перемоги 

у номінаціях «Художня вишив-

ка» (Нарушинська Ольга 2010 р.), 

«Вишивка стрічками» (Білецька 

Іванна 2011р.).  Переможцями  

Всеукраїнських учнівських олім-

піад з трудового навчання у ІІ 

етапі були : Заславська Тетяна (ІІ 

місце), Сергійчук  Вікторія – уче-

ниця 9-го класу (І місце у район-

ному та ІІІ місце в обласному ета-

пі 2017 року).  Неодноразово на-

городжувався гурток 

«Рукоділля», «Штучні квіти», пе-

ремоги у акціях «Птах 2013 року - 

бджолоїдка» у номінаціях «Птах 

у виробах», «Дитяча саморобна 

іграшка», «Український сувенір», 

поробках «Бджола – королева ко-

мах».  

Ось така вона - скромна і творча 

особистість. 

     Можна просто жити, й так живе 

переважна більшість людей, можна 

ставити амбіційні цілі й досягати 

їх, але не можна стати людиної для 

інших, якщо ти не здатен до чогось 

такого, що може бути важливо для 

інших людей.  Головне – слід бути 

духовно й душевно багатим, щоб 

саме вчасно опинитися в потрібно-

му місці. Улюблена робота, діяль-

ність, творчість, якщо ти із задово-

ленням робиш свою справу, тоді 

все гаразд. Кожною малою справою 

важливо бути корисним сьогодні.  І 

такою людиною є вчитель трудово-

го навчання  Нарушинська Вален-

тина Мат-

віївна.           

     Почина-

ючи з 2009 

року ця 

жінка тво-

рить красу 

своїми руками у школі. До своєї 

творчості прихилила чимало учнів, 

Чудове свято «Прощавай, Букварику!» відбулось нещода-

вно в учнів 1 класу. Ще вчора першокласники переступи-

ли поріг школи. Тримаючись за руку батьків, вони поспі-

шали на перший у своєму житті урок. Час лине швидко. 

Навчання учні розпочали з першої книжки – Букваря. Ця 

чудова книжечка ввела першокласників у світ літер і зву-

ків, навчила читати, познайомила з новими словами. 

    І ось довгоочікувана мить – прощання з Букварем! На 

святі зібралася вся класна родина: учні, батьки, вчителі, 

гості.   Діти старанно готувалися, тому на сцені почували-

ся справжніми артистами.  Вони показали казкове театра-

льне дійство, виразно декламували вірші, вміло перевті-

лювались в різні ролі, вітаючи головного героя – Буква-

рика. А скільки веселих пісень заспівали під керівницт-

вом вчителя музики Бадири Алли Миколаївни.  Подяку-

вали першокласники не лише Букварикові, а й своїм бать-

кам. Це вони ділили їх перші радощі і сльози, коли вчили-

ся читати і писати перші літери, готували святковий одяг.  

В очах вчительки, Січковської Галини Андріївни, була 

помітна гордість за дітлахів, які стали справ-

жніми школярами. Свято закінчилось, але 

шлях до знань тільки почався. Тож побажає-

мо першокласникам міцного здоров’я, успі-

хів, наполегливості та натхнення у пода-

льшому навчанні !  

         Хмаринка  

Хто плаксинка? 

Це хмаринка. 

Любить вередливості, 

Що ведуть плаксивості. 

Тато її – дощ. 

Дуже любить хлющ. 

Поливає квіточки, 

Забавляє діточок. 

А матуся – злива. 

Теж вона плаксива. 

Заховала сонце 

За мале віконце. 

           Оксана Волчок,              

учениця 6 класу 

 

             Дивак                                

У Європі є дивак. 

Звати його Абияк. 

Він веселий, і сумний, 

І моторний, й запальний. 

Має вдачу він хорошу, 

Має він папугу Гошу. 

Гоша теж такий, як він: 

І моторний, і сумний. 

Тільки він роботу має: 

В ліс всіх пташок збирає. 

        Анастасія Красак,    

учениця 6 класу  

Знайомтесь: Сергійчук 

Вікторія – учениця 9-го 

класу нашої школи.  

Тиха, спокійна, врівно-

важена і дуже скромна, 

та ці людські якості не 

стали на заваді втілення 

своїх задумів у творчос-

ті.  Два роки опановува-

ла техніку ручного гобелена, керівником 

гуртка якого була Тетерчук Світлана Пет-

рівна. Вироби учениці були представлені 

на шкільній виставці декоративно – ужит-

кового мистецтва. За результатами пере-

моги у Всеукраїнській учнівській олімпіа-

ді з трудового навчання (ІІІ місце у Воли-

нській області)  Фонд Ігоря Палиці 

«Тільки разом»  нагородив путівкою у Ар-

тек «Буковель». Віка привезла з собою 

неймовірні враження від Карпатських кра-

євидів, нових знайомств, якими з задово-

ленням ділилася зі своїми однокласника-

ми. 


