
нями старших класів. 

Всі залишилися задо-

воленими, отримали 

море позитивних 

емоцій.  

17 лютого на базі нашої 

школи відбувся район-

ний семінар вчителів 

англійської мови. В 

рамках семінару було 

проведено 

відкритий урок у 

6 класі на тему 

"Про смаки не 

сперечають-

ся" (вчитель Ве-

ремчук Світлана 

Володимирівна), 

відбувся виховний захід 

англійською мовою у 5 

класі "Карнавал квітів" 

до дня Святого Вален-

тина (вчитель Заславсь-

ка Ольга 

Петрівна), а та-

кож було про-

ведено 

екскурсію по 

школі англійсь-

кою мовою уч-

ла виставка робіт декоратив-

но-

ужиткового 

мистецтва.  

18 лютого 2016 року 

відбувся окружний 

звіт художньої са-

модіяльності Ку-

пичівського освітньо-

го округу. Учні ЗОШ І

-ІІІ ступенів 

с.Купичів, с.Маковичі, 

с.Новий Двір, ЗОШ І-ІІ 

ступенів с.Осьмиговичі, 

с.Озеряни, с.Свинарин 

представили, як завжди, 

гарні художні номери. 

У фойє школи працюва-

В номері: 

Районний семінар 

вчителів англійсь-

кої мови 

1 

Звіт художньої са-

модіяльності 

1 

Агідбригада 2 

Св. Валентин 2 

Міжнародний  

День рідної мови 

2 
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новлення нашої мови. Цікаві 

факти зі створення мови в за-

гальному. А також жартівлива 

сценка «Заблудились у лісі». Яка 

вчить поважати рідну мову і пра-

вильно вживати слова. 

22 лютого у нашій школі від-

значали Міжнародний День 

рідної мови. Українська мова - 

це наша гордість, бо все, що 

створено нею, увійшло в скарб-

ницю загальнолюдської культу-

ри. На святі прозвучали  

поетичні перлини про мову у ви-

конанні учнів 11 класу Зубко 

Ганни, Теребухи Світлани, Дудіч 

Ангеліни. Гуморески розказува-

ли учні 6 класу Канайло Сергій, 

Ваневський Олександр. Україн-

ські пісні прозвучали у вико-

нанні Дудіч Ангеліни, Шевчук 

Неоніли.  

 

Також 25 лютого відбувся ще 

один захід до Дня мови. Який 

підготували учні 5 класу з вчите-

лем Голіщук Катериною Ан-

тонівною. На заході згадувались 

історичні події пов'язані з ста-

Усі ми чули слово «Екологія», але не ко-

жен замислювався над його значенням. А 

ще менше тих, хто  зберігає і примножує 

нашу природу.  12 лютого відбувся район-

ний конкурс шкільних агітбригад. Наша 

команда «Гармонія»  показала чудовий 

виступ, в якому висвітлили сучасні про-

блеми екології ґрунтів. Закликали усіх 

присутніх до збереження нашої природи 

та затанцювали танець “Биття Землі”.  У 

підсумку команда отримала ІІІ місце.  

З чим ми 

щиро їх  

вітаємо! 

    

 

12 лютого, у нашій школі відбувся вечір відпо-

чинку для старшокласників. “На крилах кохан-

ня”, який підготувала учениця 9 класу Тодоро-

вич Василина.  Учасниками вечора стали Маяр-

чук С. та Олексюк Б., Печерук В. та Чертюк Р., 

Баранович В. та Ткачук В., а також Давидюк О. 

та Волчок М.  

Учасники демонстрували свою спритність та 

пластичність під час різноманітних конкурсів. 

Давали обґрунтовані відповіді на запитання і на-

віть їли цукерки з папірцем. Але у підсумках пе-

ремогло дві пари, це Печерук Владислав та Чер-

тюк Руслана, а також Маярчук Станіслав та Оле-

ксюк Богдана.  

У фіналі свята дівчата 9 

класу порадували всіх при-

сутніх чудовим танцем. 


