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Випускники 
2008-2009 н.р., бу-

дьте уважні!!! 

До завершення 
реєстрації зали-

шилось 19 днів .   

Згідно до існуючих поло-
жень, всі іспити, які 
випускники складуть в 
центрі оцінювання якості 
освіти будуть зараховані 
випускникам як державна 
підсумкова атестація з 
того предмету, з якого 
складали ЗНО. Для того, 
щоб ці оцінки були зара-
ховані випускникам, необ-
хідно звернутись із пись-
мовою заявою на ім’я ди-

ректора школи, де вказати, 
які іспити він (вона) буде 
складати як ЗНО і які як 
ДПА. Серед нововведень 
державної підсумкової 
атестації для 11-х класів - 
це екзамен на вибір із фі-
зичного виховання.  Мето-
дичні рекомендації до його 
проведення МОН України 
надасть у березні 2009 
року. 

Додаткової сесії для 
складання ЗНО, яка мала 
місце в 2007-2008 н.р. від-
повідно нормативних доку-
ментів у цьому році НЕ 
БУДЕ. 

Як відомо, навчальний рік 
для випускників школи 
закінчується 30 квітня.  В  
травні  для учнів 11-х кла-

сів будуть організовані 
індивідуально-групові  
консультації  для  підго-
товки до державної під-
сумкової атестації. Піс-
ля опрацювання заяв 
випускників на прохо-
дження ЗНО та ДПА 
буде складений розк-
лад таких занять.  

Незважаючи на те, що 
навчання в 11-х класах 
закінчується на 1 місяць 
раніше, свято останньо-
го дзвоника школа про-
водитиме по завершен-
ню навчання  всіх інших 
учнів школи, а саме 29 
травня 2009 року. 

Що чекає на випускника - 
2009, та коли буде останній 
дзвоник? 

Чи матиме школа нове ім’я ? 

Як стало відомо, в 
плані заходів по святку-
ванню 150 річниці від 
дня народження Шолом-
Алейхема, підписаних 
губернатором Київської 
області, поставлено 
питання про присвоєння 
Вороньківській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів його імені. Про-
вівши опитування учнів, 
педагогічного та батьків-

ського колективу, грома-
ди села виявилось, що 
думка в усіх практично 
збігається, а саме, украї-
нській школі, де класик 
єврейської літератури 
не навчався, присвою-
вати його ім.’я не доці-
льно.  

З цього приводу в 
школі 3 та 10 лютого 

відбулось засідання 
педагогічної ради, а 4 
лютого засідання ради 
закладу. Прийняті рі-
шення підтверджують 
думку учнів, батьків та 
громади села. Мабуть, 
це справедливо, адже 
школа, це надбання 
всіх, всіх, хто мешкає у 
нашому селі.  

Зверніть увагу: 

 Обережно, кохання ходить поруч. День 

Валентина вже близько. 

 До завершення реєстрації на ЗНО-2009 

залишилось 19 днів 

 Кого ми вітаємо у січні? 

Що чекає на випускника - 2009 1 

Чи матиме школа нове ім’я? 
1 

Спорт - перевага сьогодення 2 

Підсумки тижня  зарубіжної літератури 2 

Світ мій, дзеркальце, скажи 3 

Мій рідний край - Вороньків. Сторінки історії. 3 

Кого ми вітаємо у січні 4 

В номері: 



На третій сходинці –  Гольоса 
Анатолій. Щодо переможців 5-8 
класів, то їх виявилося значно 
більше. 1 місце: Мамайсур Окса-
на, Мацюк Дмитро. 2 місце: Іль-
ченко Ірина, Золоторучко Анас-
тасія, Маслова Влада, Куленко 
Тетяна, Приходько Вікторія.  
3 місце посів Чорний Дмитро. 

  Статистика підтверджує, що 
із шкільних років у пам'ять най-
більше впадають перше кохан-
ня, дружба, шкільні свята, але 
ніяк не уроки. Саме на уроках 
ми отримуємо заслужені (чи і 
не дуже) двійки, зауваження, а 
потім батьки… Докори про те, 
що мама чи тато навчалися 
набагато краще, ніж їх 
“неосвідчене чадо”, і про те, 
що   їх батькам ніколи не дово-
дилося червоніти за них. Най-
частіше все це видається не-
правдою,а виховна робота ба-
тьків всього лише казка. У цей 
момент всі ми повинні задума-
тися, чому ж так відбувається. 
Можливо, наші батьки хочуть, 

щоб їхні діти перевершили їх 
самих або просто не робили 
тих помилок, які зробили самі. 
Наш колектив намагатиметься 
зробити все можливе для того, 
щоб ви – наші читачі, отриму-
вали найбіьш цікаву і ко-
рисну інформацію про 
шкільне життя - буття, а 
наша “Велика перерва” 
стала для вас не нудним 
повчанням, а газетою, у 
якій кожен може знайти 
для себе щось корисне.        

колективні ігри та єдиноборства 
стають невід’ємною частиною ре-
лігійних свят. Це свідчить про по-
чаток формування фізичної куль-
тури як самостійної галузі діяльно-
сті людини.  

З’являються елементи фізичних 
вправ у формі змагань. Люди 
отримали новий спосіб підготовки 
до життя і трудової діяльності. 
Наша школа бере активну участь у 

Приблизно 40 тис. років тому 
людина набула такого вигляду, як 
тепер. Завдяки трудовій діяльнос-
ті удосконалювалась будова і фу-
нкції її організму. Умови життя 
давньої людини вимагали сили, 
витривалості й загартованості. 

З часом ігри та рухові дії гравців 
змінювалися. З’являлися штучні 
предмети для ігор: м'ячі, кулі, ра-
кетки тощо. Фізичні вправи, танці, 

таких видах змагань: баскетбол, 
волейбол, футбол, бокс.   

Ст. 2 

 Підсумки тижня зарубіжної літератури 

                                А ось і наша “Велика перерва” 

Спорт - один із компонентів здорового життя 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

    Журі підвело підсумки конкур-
су Пушкінських читань. Визнача-
ти місця було дуже важко, оскі-
льки всі учасники показали висо-
кі результати. Серед учнів 9-11 
класів 1 місце вибороли дві уче-
ниці: Давиденко Яніна, Руда Вік-
торія. Друге місце зайняла Дя-
ченко Марія.  
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+ і спеціально для дівчат: чорна форма 
надає стрункішого вигляду:) 

— варіантів комбінування з формою 
менше, ніж з джинсами(ну не одягнеш 
же спортивну куртку до класичних брюк) 

І до речі споглядання  різнобарв’я 
“Бразильського карнавалу” (якщо учні не 
у формі) негативно впливає на психічне 
здоровя, виводить з рівноваги, стомлює і 
навіть дратує. 

Тим більше є можливість обирати за 
своїм смаком фасон та деталі форми. 
Отож приймайте своє рішення! І ми 
сподіваємося, що змогли переконати вас 
у потрібності шкільної форми.    

     Шкільна форма—найбільш проблем-
не питання для учнів нашої школи. По-
дискутувати з цього приводу люблять 
усі. Хтось виступає проти, а хтось-за. 

 Ми вирішили показати всі «плюси» і 
«мінуси» цього дресс-коду .   

 + форма—це економія батьківських 
грошей; 

— дехто з нас , мяко кажучи, не дуже 
акуратний і тому комплектів форми їм на 
довго не вистачатиме; 

+ охайний вигляд учнів; 

— не всім під силу зберігати її в чистоті;   

Нечасто у сьогоденні можна 
натрапити на цікаві історичні 
згадки про те місце, де ти про-
живаєш. Наша газета надає 
вам найцікавішу інформацію 

що до нашого села. 

         У давньоруських літописах 
село згадується як укріплення Воро-
ниця під 1109 роком. Ворониця та-
кож згадується у „Повчаннії” Воло-
димира Мономаха. За народними 
переказами, назва села походить 
від прізвища Ворона, який жив у 
цьому укріпленні і загинув, захища-
ючи його від печенігів. 

        У післятатарський період перші 
відомості про Вороньків маємо з 
1525 року. Тоді воно називалося 
Воронковичі і було власністю Яци-
ка Лозки, згодом - його синів.  

           У історичних документах 
1624 року Вороньків вже згадується 
як містечко. А з початком визволь-
ної війни (1648-1654) стало 
центром Вороньківької сотні Пере-
яславського полку, до якої належа-
ли села Глибоке, Кийлів, Кальне, 
Рудяків. Вороньківські козаки брали 
участь у повстаннях Северина На-
ливайка, Тараса Федоровича 
(Трясила), у визвольній війні украї-
нського народу проти польського 
панування. 

          Козаки Вороньківскої сотні 
відзначалися вільнолюбним харак-
тером. Яскравим свідченням цього 
є розповіді про події 1668 року, 
коли гетьманом лівобережної Укра-
їни став Дем’ян Многогрішний, який 
змінив Петра Дорошенка і, на про-
тивагу своєму попереднику, присяг-
нув на вірність московському царе-

ві. 

          „ …З фактом обрання Много-
грішного не відразу всі примирилися 
в Малоросії, і деякі міста, і містечка 
продовжували відстоювати владу 
Дорошенка. До таких належало і 
містечко Вороньків у Переяславсь-
кому повіті, що взимку 1668-1669 
років прийняло до себе задніпровсь-
ких козаків і знати не хотіло влади 
Многогрішного і Москви. У травні 
1670 року полковник Родіон Дмітра-
шко з  5тис. військом рушив із Бари-
шівки на Вороньків, щоб взяти його 
приступом і побити прихильників 
Дорошенка. Та вороньківські козаки 
хоробро захищались. Дмітрашко 
сам був поранений з піщалі у бік 
навильот і змушений був відійти і 
стати у с. Глибокому. Здається, що 
Вороньків так і не був взятий…”, - 
свідчать історичні джерела. 

ку, стань перед дзеркалом, потримай 
полум’я біля скла, доки воно не спіт-
ніє, і три рази промов: „Суджений мій, 
ряджений, покажись мені!” Якщо су-
джений з’явиться на мить в запітніло-
му дзеркалі – тричі покрутіть вказівним 
пальцем біля свого виска.                                                                                                                 

                Гадання на димі                                                            

Дим із труби піднімається вгору – 
до холоду. Диму взагалі нема – до 
кризи. Дим двома кільцями – до весіл-
ля. Зірочками – до революції. Якщо із 

Всім відомо, що місяць лютий 
багатий на свята. Одним із найдовгоо-
чікуваніших є, звичайно ж, День Свя-
того Валентина - день абсолютно всіх. 
Його чекають і закохані, і ті, хто ще у 
пошуках. На ваш розсуд ми пропонує-
мо найсмішніші гадання, які вико-
ристовують у цей день і дуже про-
симо не випробовувати  їх на собі.                                

       Гадання перед дзерка-
лом                                               

Якщо ти дівчина, запали свіч-

труби замість диму виліз чорт – до 
білої гарячки.                                               

        Гадання на вуглинах                 

Засуньте гарячу вуглину за пазуху 
своїй коханій людині. Який вона вам 
шлях вкаже, туди і йдіть. 

        Гадання на сковорідці     

Сядьте на гарячу сковорідку і кри-
чіть, скільки є сили: „ Суджений мій, 
ряджений! Рятуй мене!” Якщо він не 
помре зі сміху, значить любить! 

Ст. 3 

Переваги та недоліки. Плюси та мінуси. Яка фігура стрункіша? 

Зі  сторінок історії про наш Вороньків 

Світ мій, дзеркальце, скажи  



Нова  школа  була  введена  в  експлуатацію  в  1972  році.  Плано-

ва  проектна  потужність  становить -960 місць.  У  2008-2009  н.р.  

в  школі  навчається  429  учнів.  Педагогічний  колектив  нараховує - 

37 чол.  Обслуговуючий  персонал - 19 чол.  В  школі  працюють:  2  

заслужених  вчителі  України (Пихтін В.М., Гриценко Н.І.), 4 вчителі 

- методисти (Гриценко Н.І., Набок М.І., Андрієнко А.В., Рябчук І.В.),  

3  старших  вчителі (Товкай О.І., Набок Н.Д., Марченко Л.В.).   

В  школі  працюють спортивні секції (волейбол, баскетбол, бокс), 

проводиться гурткова робота (образотворче мистецтво, шахи, те-

атральний). Працює філіал Великоолександрівської школи мистецтв. 

Адреса: 

08352, Київська обл., Бориспільський р-н,  

с.Вороньків, вул.Київська 1 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

ВОРОНЬКІВ СЬКА ЗАГАЛЬ НО О СВІТНЯ 

ШКОЛА І - І І І   СТУПЕНІВ  

педагогічний стаж налічує аж 43 
роки! Посміхаючись Віктор Мико-
лайович каже: “Стільки не кожен 
проживе!” А все починалося ще 
з першого класу, коли директор 
школи доручив маленькому Вік-
тору почесну місію — відвести 
свій клас на медогляд. “Але ж 
найкращі і найдорожчі спогади 
— це спогади з дитинства!” - зга-
дує Віктор Миколайович. Уже в 4
-му класі батько -комбайнер взяв 
свого сина у помічники — і знов 
почесна місія! “В школі я займав 
посаду голови ради дружини,” - 
розповідає вчитель. Школу Вік-
тор Миколайович закінчив із срі-
бною медаллю. “На українську 
та російську мови не вистачило 
посидючості, зате фізику та ма-
тематику любив більше всіх! 
Вступив, як не дивно, на фізико-
математичний факультет Мико-
лаївського інституту ім. Белінсь-
кого. Вчився добре, навіть пре-
тендував на диплом із відзна-

   Іще одна рубрика — “ А хто у 
нас іменинник?” Тут ми буде-
мо знайомити вас із найближ-
чими у школі людьми — вчи-
телями.  Часто на догану вчи-
теля думаємо, а які ж були ви 

у наші роки?  

   65 років відсвяткував заслуже-
ний вчитель України, володар 
медалі ім. Макаренка і просто 
хо-

роший вчитель — Пихтін Віктор 
Миколайович. Його загальний 

кою, але екзамен з фізики здав 
не дуже вдало,” - сміється. Після 
закінчення ще 8 років пропрацю-
вав в університеті, але коли пот-
рапив у наші краї — вони поло-
нили його серце. Отож продов-
жував свою педагогічну діяль-
ність, працюючи директором у 
Дударкові, Сеньківці, таборі 
“Вишенька”, але найбільше йому 
сподобалася Вороньківська шко-
ла. Коли Віктор Миколайович 
почав працювати тут, школа ста-
ла зразковою. Отже, організа-
торські здібності у Віктора Мико-
лайовича проявлялися ще з ди-
тинства. Бажаємо Вам ще дов-
гих літ у нашому тісному шкіль-
ному крузі!   

 

А хто у нас іменинник? 

Телефон: (295)3-66-82 

Телефон: (295)3-66-69 

Факс: (295)3-66-82 

Ел. пошта: voronkiv-school@ukr.net 
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                                               Пошабля Анастасія 

Випуск підготовлено за сприяння адмі-
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E-mail: voronkiv-school@ukr.net 


