
ПЕРЕДЗВІН 
Слово  редактора 

Осінь... Золота пора... Скільки приємного, 

таємничого, цікавого вона несе з собою. 

Недарма про неї так багато написано віршів, 

пісень, оповідань. І, мабуть, немає такого 

художника, який би не оспівав осінь на 

полотні. Жовкне, опадає листя. Ідеш по вулиці, 

а під ногами відчуваєш шепіт кленових, 

дубоаих, липових листочків. Здається, що кожен із них розповідає 

свою осінню казку, свою коротеньку історію. 

Шановна учнівська громадо! Щиро сподіваємося, що осінь у 

нашій школі буде для усіх вас плідною, 

цікавою і романтичною, багатою на хороші 

слова, дружні посмішки і високі бали. Успіхів 

вам!! 

 

Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше 

настане зима. 

Грім у жовтні - на безсніжну зиму. 

Грім у жовтні - на малосніжну, м'яку й коротку зиму. 

Білка мостить гніздо високо - на теплу зиму, низько - на 

люту. 

Чорна бузина і калина достигли не по порі - чекай 

холодної і лютої зими. 

Вовча ягода перед дощем особливо пахне. 

Якщо високими поросли бур'яни, то зима буде сніжною, з частими завірюхами. 

Червоний місяць - на вітер, блідий -на дощ. 

Якщо восени сіренький ранок, то жди ясного дня. 

Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір'я - чекай 

різкого похолодання. 

Рано летять голуби - на ранні приморозки й холодну 

зиму. 

Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев - бути негоді 

й вітрові. 

Дикі гуси на відльоті - кінець бабиному літу. 

Грак відлетів - чекай снігу. 

Сова кричить - до холоду. 
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Крупецький НВК 



ДЕНЬ ВЕТЕРАНІВ ТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ  

День вчителя 

Поміж багатьох свят у календарі є день, коли настрій усієї 

країни особливо піднесений і радісний. У перший тиждень жовтня 

країна урочисто відзначає День працівників освіти, день, коли 

навчальні заклади майорять осінніми квітами і розквітають 

посмішками вихованців та педагогів.  

     Відбулося таке свято і в нашому 

закладі. В актовій залі зібрався весь 

педагогічний колектив, а учні 

підготували чудові концертні 

номери й привітання.  

 

 

 

Чудовий настрій і заряд енергії отримали працівники школи 

від сяючих очей учнів, від їхніх посмішок.   

 Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у 

всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, 

проголошений Генеральною Асамблею ООН, а в Україні це також і 

День ветерана. 
Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу 

міжнародного співтовариства і з 1991 щорічно відзначає цей день. 

Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня 

громадян похилого віку та створення належних умов соціального 

захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою 

постановою від 26 вересня 1997 року № 1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня 

громадян похилого віку».  Відповідно до Указу Президента України від 24 вересня 2004 року 

№ 1135/2004 1 жовтня Україна відзначає і День ветерана. 

Цей день – не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок бути турботливими 

і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів щодо 

подальшої долі людства, його культури, взаємозв’язку поколінь. 
Учні-волонтери нашого закладу відвідали 

оселі ветеранів  педагогічної 

праці, одиноких престарілих громадян, 

привітали їх з Міжнародним днем людей 

похилого віку, а також надали посильну 

допомогу. 

ПЕРЕДЗВІН 
Сторінка 2 



14 жовтня на базі Старокривинського НВК 

відбувавсь районний етап конкурсу авторської 

пісні та співаної поезії.  

На даному заході група  нашої школи 

"NSIGHT"  виконала пісню "У відрізках часу...".  

Серед 9 колективів посіли почесне призове 

місце.  

Вітаємо!!!! 

 

Відзначення круглих дат 

 До 95 річчя  від дня народження Сухомлинського, 150 

річчя від дня народження Б. Грінченка та відзначення ювілеїв з 

дня народження О. Кобилянської, М. Коцюбинського в закладі 

були проведенні заходи: 

виставка творів; 

 усний журнал «Сухомлинський – 

видатний український педагог-

новатор»; 

 літературний журнал «Не бійтесь заглядати у словник....». 

оформлено виставку літератури письменників в шкільній 

бібліотеці; 

проведено круглий стіл «Пишна троянда в саду української літератури»; 

усний журнал «Слідами М. Коцюбинського»; 

створено електронні презентації до творчості письменників. 

 

 

Конкурс авторської пісні 

 
Сторінка 3 

1 листопада стартує реєстрація на пробне ЗНО 
Як відомо, метою проведення пробного ЗНО є ознайомлення майбутніх абітурієнтів з 

процедурою проведення тестування. Враховуючи це, воно буде проведено з дотриманням 

процедур і технології проведення ЗНО в 2014 році. 

Згідно з наказом Українського центру оцінювання якості освіти, пробне тестування буде 

проведено з одинадцяти навчальних предметів. 

Традиційно ПЗНО буде проведено упродовж двох сесій - 22 та 29 березня. Учасники 

пробного ЗНО зможуть взяти участь тільки в одному із запропонованих в той чи інший день 

тестувань. 

 

http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37395/


Правовий турнір 

 Загальновідомо, що питання правової 

освіти, правової культури є дуже 

актуальним, і добре, що в навчальних 

закладах України є курс  “правознавство”,  

який читається  у 9-10 класах. Учителі 

всіляко намагаються зацікавити до здобуття 

знань з цієї дисципліни, адже вони неодмінно знадобляться у 

повсякденному житті.  

І ось недавно у нашій школі відбувся правовий турнір. Його 

організувала і провела  вчитель історії та права Іванюк Валентина 

Анатолівна . 

Команди складалися з 6 старшокласників, а за ходом гри стежило 

поважне журі і велика кількість вболівальників . Бій був 

напруженим, але  чесним. 

Вирішальна битва складалася з 4-ох  етапів:  

бліц питання, правова ситуація, правове рішення та битва капітанів. 

Перемогу святкувала команда 10 класу “Юні правовики”  

Такі ігри, турніри допомагають учням, формувати правову культуру, 

сприяють не лише кращому оволодінню правовими знаннями, а й 

допомагають отримати навички діяти згідно норм права у 

конкретних життєвих ситуаціях.  

 
Сторінка 4 

Обласний семінар 

 10 жовтня на базі Крупецького навчально-виховного 

комплексу відбувся обласний семінар директорів 

загальноосвітніх шкіл з питань забезпечення розвитку 

дошкільної та загальної середньої освіти в умовах навчально

-виховного комплексу. 
      В роботі семінару взяли участь начальник управління 

освітньої діяльності Гаврішко Марія Василівна, начальник 

відділу загальної середньої та дошкільної освіти Блажиєвська Валентина Миколаївна, 

керівник апарату райдержадміністрації Войтюк Наталія Олексіївна, Крупецький сільський 

голова Михайлюк Валерій Анатолійович. 
  Учасники семінару-представники Білогірського, Ізяславського, Полонського, 

Теофіпольського, Шепетівського районів – ознайомились з інноваційними підходами в 

організації діяльності Крупецького навчально-виховного комплексу. Відвідали дошкільний 

навчальний заклад 

"Сонечко", у якому 

створені всі умови для 

виховання та розвитку 

дітей дошкільного віку. 
 



Мама Вовочки - вчителю:  

- Мій Вовочка - геній. У нього стільки геніальних ідей, правда ж?  

- Так, особливо коли справа доходить до уроків хімії.   

**** 

Вчителька: 

— Який це час: я вмиваюсь, ти вмиваєшся, він вмивається? 

Учень: 

— Неділя. 

******** 

— Ти давно граєш у футбола? — запитують у 

десятилітнього Віті. 

А він відказує: 

— З дитинства. 

 69-у річниця визволення України  

від німецько-фашистських загарбників 

 28 жовтня в селі 

Крупець були проведені заходи 

до дня визволення України від 

німецько-фашистських 

загарбників. У мітингу та 

покладання квітів взяли участь: 

вчителі, учні навчально-

виховного закладу, голова 

районної державної 

адміністрації  Олег  Несен, керівник апарату 

райдержадміністрації Наталія Войтюк, заступник голови 

районної ради Петро Притуляк, Крупецький сільський голова Валерій Михалюк, молодь та 

громадськість села.  

В цей день традиційно вшановують пам’ять воїнів, які загинули в боях за визволення 

України, та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів.  

Учасники заходу хвилиною  мовчання  вшанували пам`ять загиблих у роки Великої  

Вітчизняної війни 1941-1945 років та поклали квіти до меморіалу.  

69 річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників - 

одна з найважливіших подій в історії нашого народу. Адже Велика 

Вітчизняна війна залишила слід болю і страждання майже у кожній родині, 

забрала мільйони життів, безжалісно позначилася на долі наших дідів та 

прадідів, які мужньо піднялися на боротьбу з іноземними загарбниками. 

Їх згуртувала свята для кожного патріота мета - захист своєї Батьківщини. 

Саме цим людям, яким вдалося врятувати 

Україну від поневолення, зберегти 

національні ідеали, створити підвалини для 

розвитку сучасної демократичної незалежної 

держави, ми сьогодні спрямовуємо слова 

щирої вдячності і шани. 


