
 Перші дні осені в Україні завжди починаються зі 
свята Першого дзвоника. Ось і на майдані біля на-
шої школи зібралися учні, батьки, вчителі, жителі 
села. Море емоцій, радості від довгоочікуваної зу-
стрічі однокласників. День знань символізує завер-
шення літніх канікул та початок навчання, що ви-
кликає у школярів одночасно і сум і радість. Особ-
ливим це свято є для тих, хто перший раз пересту-
пив поріг нашої школи – першокласників. Для їх 
цей «перший дзвоник» - дійсно 
перший, який покличе на пер-
ший урок, і перша вчителька 
Гігера Світлана Антонівна, яка 
поведе їх у Країну Знань. Цього 
року їх - 21, маленьких школя-
риків, таких гарних, кумедних, 
схвильованих. 

   На урочистій лінійці перші щирі слова вітання 
вчителям, учням, батькам висловив директор 
школи Гончарук О.О.  На святкування 1 Вересня 
були запрошені сільський голова   Кость С.М., 
голова СВК “Дружба” Камельчук П.С. та митро-
форний протоієрей Миколай. Гості побажали 
всім успіхів у навчанні, здійснення задумів та 
мрій, наполегливості і міцного здоров’я.  

    Весело і по-новому пройш-
ло свято першого дзвоника.. 

         Веремчук Христина, 
учениця 8 класу 

З появою швидкіс-
них автомобілів на 
вулицях і шляхах 
нашої планети збіль-
шилось число ДТП. 
Підраховано, що 
зараз в автокатаст-
рофах щорічно гине 
по 500 тис. чоловік. До цього мож-
на додати, що мільйони людей 
одержують при цьому різні фізич-
ні травми. Боляче освідомлювати 
те, що кожної доби в нашій країні 
гине людина, а інші учасники руху 
отримують травми через незнання 
Правил дорожнього руху.  

В вересні в нашій школі проходив 
місячник основ безпеки життєді-
яльності “Збережи здоров`я  на все 
життя”.  5 вересня до комунально-
го опорного закладу “ЗОШ І-ІІІ 
ступенів с. Купичів” завітали пра-
цівники патрульної поліції. Вони 
розповіли дітям про правила доро-
жнього руху як пішоходів так і 
водіїв, про штрафи які наклада-

ються за пору-
шення правил ,  
про покарання 
яке несе люди-
на ,сівши в не-
тверезому стані 
за кермо, відпо-
відали на різно-

манітні питання дітей. 

Також працівники поліції   показа-
ли учням знаряддя праці, які вони 
беруть  на патрулювання ( броне-
жилет, рація, автомат, пневматич-
ний пістолет, електрошокер). 

Сподіваємось, що ця корисна зу-

стріч допоможе нам зберегти своє 

життя і здоров`я. 

       Волчок Оксана,  

                         учениця 8 класу. 
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    17 вересня в нашій школі відбули-
ся прем'єр-міністра  школи. Учні та 
учителі протягом тижня мали змогу 
познайомитися з передвиборчими 
програмами кандидатів в учнівський 
парламент:Хомич Іванна-
10кл,Омельчук Сніжана-9кл, Черній 
Анастасія-9кл, Самойліч Софія -8кл, 

Красак Анастасія-8кл.  . 
У голосуванні  прийма-
ли участь  учні 5– 11 
класів. За підсумками 
голосування президен-
том школи обрано  пре-
м'єр-міністром — Хо-
мич Іванну. Ми щиро 
вітаємо її з обранням на 

таку посаду і сподіваємось, що вона 
впорається зі своїми обов'язками.                                                                                              

Красак Анастасія, учениця 8 класу 



 

 

Традиційним у нашій школі стало 
проведення посвяти в старшокласни-
ки. 
Це дає можливість дітям прояви-
ти свою творчість, свій талант, 
довести, що вони заслуговують 
звання „Старшокласник” 
28 вересня  шкільна родина Ку-
пичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  
прийняла в свої ряди старшокла-
сників – учнів 8 класу на чолі з 

класним керівником Заславською 
Ольгою Петріївною. З нагоди цієї 
події у нашій школі відбувся вечір 
«Посвята в старшокласники». 
Команди учнів 8 класів змагалися у 
кмітливості, акторській майстернос-
ті, вміло танцювати та проходили 
випробування. Свято пройшло в дру-
жній та веселій атмосфері. Закінчи-

лося 
свято 
давно 
очіку-

ваною дис-
котекою. 
Тож бажає-
мо новим 

«Старшокласникам» бути гідними 
цього почесного звання, стояти на 
захисті інтересів школи та шкільної 
громадськості. 
                                                                                                        
Півнюк Юлія, учениця 9 класу.  

   14 вересня в комунальному опорно-
му закладі «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів с. Купичів» відбулися ХІІ 
Малі Олімпійські ігри. Наша школа  
гостинно  приймала олімпійців з зага-
льноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів сіл 
Маковичі, Новий Двір, Бобли; І-ІІ 
ступенів ім Г. Жежко з смт., села Ось-
миговичі, с.Заячиці Локачинського 
району.  

Команди  під оплески глядачів та зву-
чання спортивного маршу шикуються 
для підняття олімпійського прапора, 
який з гордістю виносили учні нашої 

школи, переможці  2017 року: Міро-
нова Анастасія, Сохацький Тарас, 
Бацман Інна, Ваневський Олександр.  
Найкрасивіша традиція – це 
естафета олімпійського вог-
ню.  І цьогоріч це право нада-
ли династії спортсменів :  Ко-
валенку Валерію Павловичу – 
вчителю фізичної культури 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Маковичі та його онукам: 
чемпіону області з греко – 
римської боротьби, призеру 
Всеукраїнських та міжнарод-
них турнірів Коваленку Вале-

рію та  чемпіонці області з художньої 
гімнастики, призеру Всеукраїнських 
турнірів Бру-
калюк Вікто-
рії. Привіта-
ти юних 
спортсменів 
приїхали де-
путат Волин-
ської облас-
ної ради та 
голова партії 
«Укроп» Ру-
бльов Вячеслав Володимирович, ди-
ректор Волинської обласної школи 
вищої спортивної майстерності, І –й 
заступник голови регіонально-
го відділення Національного 
Олімпійського комітету Авра-
менко Андрій Миколайович, 
куратор обласного офісу Фон-
ду Ігора Палиці «Тільки ра-
зом» - Костриченко Сергій Во-
лодимирович , завідувач мето-
дичним кабінетом працівників 
освіти Турійської районної 
адміністрації Алла Сергіївна 

Євтушок, спонсор Малих 
олімпійських ігор, голова 
СВК «Дружба» Камель-
чук Петро Степанович. 

Змагання  команд відбу-

валося за  такими видами 

спорту :стрибки у довжи-

ну з місця, біг на дистан-

цію 30 метрів, метання 

малого м’яча. Серед ко-

манд призові місця зайняли спортсме-

ни с.Заячиці Локачинського району 

(ІІІ місце). 

Почесне ІІ 

місце віддали 

команді 

с.Маковичі. А 

перможцями 

Малих олім-

пійських ігор 

стали госпо-

дарі змагань – команда учнів 

с.Купичів (учитель фізкультури Кра-

сак Р.М.) 


