
кож на концерті були присутні наші од-
носельчани, які брали участь у війні на 
сході України. Учасники заходу подяку-
вали їм за мирне  небо над головою та за 
їхній героїчний вчинок. 

                                                                                         
Волчук Вікторія, учениця 10 класу 

 

 

 

 

 

 

8 травня , за багаторічною традицією шко-
ли, відбулася символічна Лампадкова хо-
да пам'яті. Учні школи та жителі села із 
запаленими в знак пам'яті з лампадками 
пройшли урочистою ходою від школи до 
Меморіалу Слави. Де відбувся святковий 
концерт за участю учнів школи . Були 
продемонстровані кінохроніки з часів вій-
ни, звучали вірші, пісні та учні школи за-
танцювали патріотичні  флешмоби.  Та-

День Перемоги – світле, радісне свято, але з присма-
ком солоних сліз та гіркотою втрат.. 9 травня 1945 
року – ця дата закарбується у серцях народу на віки. 
Адже саме цього теплого травневого дня над чистим 
небом запалали салюти перемоги. Із року в рік народ 
відзначає свято Дня Перемоги з трепетом у серці та 
сльозами на очах. Нащадки свято бережуть пам’ять 
про подвиг свого народу. Для школярів нашої школи  
цей день завжди особливий. Як і кожного року, напе-
редодні 9 травня була проведена урочиста лінійка на 
честь відзначення 66 річниці Дня Перемоги в Великій 
Вітчизняній війні відбувся урочистий мітинг, присвя-
чений 72-річниці Перемоги. Сільський голова Кость 
С.М., голова СВК "Дружба" КамельчукП.С. вітали 
односельчан зі святом. Священик Свято- Преобра-
женського храму протоієрей Миколай відслужив па-
нахиду. Молоде покоління завжди з вдячністю 
пам’ятатиме про подвиг переможців Великої Вітчиз-
няної війни і дякуємо старшому поколінню за Велику 
Перемогу. Спасибі полеглим і живим. Спасибі і низь-
кий уклін всім нашим ветеранам. 
                             Мельничук Аліса, учениця 10 класу 

Випуск № 98    Травень,    2017р. 

 День пам'яті та 
примирення 

1 

День Перемоги 1 

Козацький гарт 1 

Останній  
дзвоник 

2 

День матері у 
школі 

2 

Диво України—
вишиванка 

2 

У цьому номері: 

21 квітня 2017 року на базі Турійської ДЮСШ відбулися 
фінальні змагання районного Всеукраїнського фізкультурно-
оздоровчого патріотичного фестивалю "Нащадки козацької 
слави". Учні нашої школи вже вкотре здобули перемогу , то-
му цьогоріч  наша команда знову представляла Турійський 
район на обласному етапі змагань, які відбулися  у с.Соловичі 
на озері Величе з 11 по 14 травня 2017 року. Змагання 
фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу 
«Козацький гарт» включали в себе шість залікових видів: 
спортивну естафету, перетягування канату, змагання з 
«човникового бігу», стрибків у довжину, стрибків через ска-
калку, конкурсу знавців історії України та спортивних досяг-
нень, а також 2-х додаткових видів - орієнтування на місце-
вості «Козацькими стежками» і презентації команди. Наша 
команда з великим азартом та бойовим духом змагалися за в 
різноманітних спортивних та туристських змаганнях, іграх та 
конкурсах і зайняла 9 місце у загальнокомандному заліку. 
 Тож вітаємо іх з 
непоганим результа-
том і бажаємо по-
дальшихперемог! 
                                     

                                                 



прибраній залі святко-
вим концертом. Вони 
подарували своїм ма-
мам щирі слова вдяч-
ності, веселі пісні та 
запальний танок 
«Гноми». 
 День матері - сімейне 
свято, і це важливий 

момент у вихованні дітей. 
Саме діти повинні пізнати, 
відчути, ким є для них мати, 
що зробила вона для них і 
якої пошани заслуговує. У 
щасливої матері зростають 
щасливі діти, тому давайте 
робити життя наших матусь 
прекрасним і дарувати їм 
найкращі квіти, найщиріші 
побажання, найніжніші 
поцілунки! 

                                                              

  Слово "мати", "мамо", 
"матуся" завжди асоціюється 
у нас з любов'ю, добротою, 
ласкою. Мати - найближча 
людина, яка піклується про 
нас, незалежно від нашого 
віку, статусу, сімейного ста-
ну, майже єдина людина, яка 
любить нас безумовною, 
щирою любов'ю. Саме тому,  
кожної другої неділі травня в 
Україні відзначається поваж-
не свято - День матері. В 
цьому році  День ма-
тері  припав  на 14 травня. У 
нашій школі маму вшано-
вували школярі в урочисто 

Промайнув 
ще один нав-
чальний рік. 
Настала хви-
лююча мить 
свята Остан-
нього дзвони-
ка. І для 
учнів, і для 
вчителів це чудова 
шкільна традиція, тепле 
родинне свято, яке не 
можна нічим замінити. 
На шкільному  подвір'ї 
зібралися усі учні шко-
ли… Поруч з ними їх 
найрідніші люди: бать-
ки, дідусі та бабусі, які 
пишаються своїми діть-
ми… Адже останній 
дзвоник — велике за-
гальношкільне свято, 
яке  підводить риску, 
ставить крапку в 
цілорічному навчально-
му марафоні з усіма йо-
го уроками і перервами, 

контрольними роботами 
та домашніми завдання-
ми. Із щирими словами 
побажань звернулися до 
учнів та вчи-
телів  директор школи 
Гончарук Олександр  
Олександрович  та  гості 
свята. Дирекція школи 
підвела підсумок роботи 
за навчальний рік. Були 
нагороджені Похвальни-
ми листи учні  за 
відмінні успіхи у нав-
чанні, а також вручені 
дипломи учням, які бра-
ли активну роль у житті 
школи.  

 І ось хвилююча 
мить… Звучить 
мелодія останньо-
го дзвоника, 
 який  сповістив 
 присутніх про 
початок чудової 
пори – літніх 
канікул. Свято 

вдалося! Чудових вам 
канікул, школярі! 
                                                      

Всеукраїнське свято – День вишиванки, яке прово-
диться щороку в третій четвер травня, а цьогоріч 
припало на 18 травня, покликане зберегти започат-
ковані в давні часи народні традиції творення та 
носіння етнічного вишитого одягу. Наші учні та 
вчителі активно долучилися до свята, вбачаючи 
його суть саме в тому, щоб одягнути вишиванку, 
аби показати свою єдність і солідарність з усім 
своїм народом. Вишиванка –символ, який об’єднує 
українців, незалежно від мови, якою вони спілку-
ються, віросповідання чи політичних поглядів. 
Тож цей день виявився по-справжньому святковим 
у нашій школі. Тим паче, що й погода сприяла гар-
ному настроєві. На загальношкільній лінійці 
«Диво України – вишиванка»  всі учні школи вико-
нали флешмоб під пісню Наталі Бучинської 
«Україна - вишиванка». 

      Анастасія Печерук, учениця 8 класу 

Сьогодні день,учора-мить! 

А завтра буде що? 

Душа сміється,гомонить  

На щастя – не на зло.  

Можливо ненависть, брехня 

Людині не прийнятні,  

Підступність, лінощі – ганьба! 

Бо часу не підвладні.   

               Півнюк Юлія,  

   учениця 7 класу 


