
Увага, семінар 

Загальношкільні батьківські збори 1 

Сеінар заст. иректорів шкіл з виховної роботи  1 

А ось і наша “Велика перерва” 2 

Підсумки тижня зарубіжної літератури 2 

З історії мого села 3 

Шкільний «дресс код» 3 

А хто у нас іменинник? 4 

В номе рі: 

В
ел

ик
а 

пе
ре

рв
а 

В
О

Р
О

Н
Ь

К
І

В
С

Ь
К

А
 

З
А

Г
А

Л
Ь

Н
О

О
С

В
І

Т
Н

Я
 

Ш
К

О
Л

А
 

І
-

І
І

І
 

 
С

Т
У

П
Е

Н
І

В
 

№3(3) 

03.03.2009  

Любі наші! 
Щиро вітаємо вас з міжна-
родним днем Жінок!  
Віки і тисячоліття світової 
історії осяяні вашою мудріс-
тю та ніжністю, чарівністю 
та красою. І тільки завдяки 
вашій життєвій силі, насназі 
та довготерпінню з віку у вік 
продовжується рід людсь-
кий на землі. Матір, сестра, 
кохана – жіночий першопо-
чаток супроводжує нас до 
останнього подиху. І якщо 
краса порятує світ, то це 
буде ваша краса. Адже ви 
перетворюєте його на чарі-
вну перлину, яку ми кладе-
мо і довічно кластимемо до 
ваших ніг. 
У цей святковий день бажа-
ємо всім жінкам міцного 
здоров’я, довічного щастя, 

шаленого кохання та постій-
ного добробуту. І нехай вико-
нуються найзавітніші мрії, 
адже бажання кожної жінки – 
закон, якому ми, чоловіки, з 
радістю підкоряємося.  

За матеріалами чоловіків школи 

8 Березня - свято всіх жінок 

Дорога жінко! 

Вітаємо тебе зі свя-
том! 
Нехай життя буде бага-
тим: 
На здоров’я і на силу, 
І на доленьку щасливу! 
На яскраві довгі роки 
Без турбот і без мороки. 
На прибутки і достаток- 
На фінансовий порядок! 
На підтримку і повагу, 

На рішучість і відвагу, 
На тепло і розуміння, 
На удачу і везіння. 
На шикарний стиль та 
моду, 
Елегантність і на вро-
ду! 
На круїзи при погоді, 
Відпочинки на природі. 
На розумне, добре, 
вічне, 

На строкате й різнобіч-
не, 
Словом-на усе прекрас-
не, 
На постійне й своєчас-
не! 
Зичим успіхів, визнання 
І великого КОХАННЯ!  
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Зверніть увагу: 

 А, що було в п’ятницю 13-го? 

 3 березня о 18.00 завершилась 

реєстрація учасників ЗНО-

2009. 

 Кого ми вітаємо у лютому? 



закоханості та загадковості, яку 
вдало підтримували ведучі Спис 
Оксана та Ручко Наталія. Кожен 
присутній чекав на валентинку 
від обєкту своїх мрій. Учасників 
конкурсної програми було 
вирішено взяти за рейтингом 
кількості валентинок.  

Пари були сформовані таким 
чином : Ворона О. і Гайдук К., 

Зонь М. і Тарновська А., Яни-
шпільський М. і Пацюк А., Кис-
лий Є. і Гольоса Я., Гередчук Є. і 
Юр О., Коновал Б. і ПаськоТ.  

Переможцями стали Ворона О. 
та Гайдук К. Вони і були оголо-
шені «Ідеальною парою». 
ВІТАЄМО!!! 

Що робити, коли запізнився на 
урок і не можеш розпізнати, що ж 
зараз за предмет? Куди ж подіти 
ту злощасну шпору? Про все це 

ми розповідаємо у цій рубриці. 

1. Якщо щось зелене і звивається - 

це біологія. 

2. Якщо щось смердить — це хімія. 

3. Якщо нічого не працює — це фі-

зика. 

4.  Якщо щось незбагненне для 

розуму — математика. 

5. Якщо щось позбавлене всякого 

змісту — економіка та психологія. 

6. Якщо все, що зазначено вище 

взяте разом — це медицина.   

      

 

Дещо про шпаргалки                                                   

     Як робити шпаргалки 

1. Шпаргалки повинні бути малень-
кі, щоб помістилися на долоні, і їх не 
було видно. Поки будеш шукати на 
довгій потрібне запитання, учитель 
точно помітить. 

2. Краще писати по одній шпаргалці 
на питання, так простіше.  

3. Шпаргалки краще писати, а не 
друкувати. Так можна хоч щось за-
пам'ятати. Але якщо почерк не ду-
же, то краще друкувати.  

4. Якщо якесь питання знаєш, то 
краще взагалі його не списувати, а 
шпору сховати.  

5. У кожної повинно бути своє міс-
це. А то ще залізеш у кишеню — і 
вивалиться відразу 10 шпор. 

       Де можна сховати шпору 

1. Приклеїти на манжети, комір, 
шкільну форму і т. д.(і спосіб оригі-
нальний , і мамі буде чим зайнятися 
на вихідних)  

2.Покласти між колін (вчителі туди 
точно заглядати не будуть). 

3.Кинути під себе на підлогу (тут 
потрібна акторська майстерність). 

4.Запхнуть у ковпачок ручки(не ду-
же  надійно, якщо ручка потекла). 

5.Приклеїти на спинку стільця попе-
реду(проблема,якщо сидиш на пер-
шій парті) 

6.Запхнути під браслет чи годинник. 

Які б не були наші поради, звичай-
но краще, коли вивчити і не корис-
туватися цими засобами. 

першості України та в міжнарод-
них змаганнях з баскетболу висту-
пають жіночі команди “Козачка — 
ЗАлК” (Запоріжжя), київське 
“Дииамо” та чоловічі БК “Київ”, 
“Азовмаш” (Маріуполь), 

“Будівельник” (Київ). 

     Стрітбол -  це вулична версія 
баскетболу. Гра ведеться на одне 
кільце двома командами. Будь ти 

хлопець чи дівчина, ця гра допо- 

      В 1995 році жіноча збірна 
України зайняла І місце на чемпіо-
наті Європи з баскетболу, а в 1996 
році на Олімпійських іграх у м. 

Атланта (США) зайняла 4 місце. 

     У чоловіків у повоєнні роки 
найбільших успіхів здобула ко-
манда “Будівельник” (Київ), яка 
кілька разів ставала призером 

Всесоюзних змаганнях. 

     Сьогодні найбільш вдало в 

Ст. 2 

А що ж було у пятницю 13-го ? 

Учнівські секрети             

Всі люблять баскетбол… А 

стрітбол? 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

  може зміцнити фізичну форму. 

     27 лютого у нашій школі 
відбулися районні змагання з 
баскетболу між дівчатами та 
хлопцями. Обидві команди нашої 
школи впевнено премогли та 
вийшли до вісімки найкращих 
команд району. 3 березня 
відбудуться змагання з 
баскетболу у Щасливському 
НВК. Вболіваємо за наших та 

тримаємо за них кулаки!!! 

   У “щасливий” день п'ятницю 
13-го у актовому залі рідної шко-
ли відбувся… ні, не відьомський 
зліт, а просто день св. Валенти-
на, бо було це 13 лютого!!!  

Вечір був багатий на конкурси, 
дружні жарти та сюрпризи.  У 
залі панувала атмосфера  
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Шевчен-
ко”                          (5-11 
класи) 

12.03.2009  Конкурс читців 
“Мій улюблений вірш Шев-
ченка”       (5-8 класи) 

13.03.2009 Конкурс читців 
“Звучить безсмертне слово 
Кобзаря”   (9-11 класи) 

16.03.2009  Конференція 

“Шевченко відомий і но-
вий”      (9-11 класи) 

План проведення тиж-
ня української мови та 
літератури присвячений 
195 річниці з дня наро-

дження Т.Г.Шевченка 

 

10.03.2009  Виставка 
“Портрети сучасників Шев-
ченка”   (8-11 класи) 

11.03.2009  Вікторина “Мій 

Є постаті у світовій літературі, 
чия творчість на багато століть 
наперед визначила культурний 
поступ не тільки тієї нації, з якою 
пов'язана кровними узами, а й 
тих, серед якої жили, до чиєї 
культури доторкнулися. До таких 
постатей можна віднести Шекс-
піра, Данте, Шевченка, Пушкіна. 
До таких культурних предтеч, 
безперечно, відноситься й найві-
доміший єврейський письменник 
Шолом-Алейхем, 150-річчя від 
дня народження якого відзнача-
ється 2 березня цього року. 

Народився Шолом-Алейхем 
(Соломон Нохумович Рабино-
вич) у місті Переяслав-
Хмельницький, але дитячі роки 
його пройшли у нашому селі.  

Про Вороньків він згадає в ав-
тобіографічній повісті “З ярмар-
ку “ , яку напише в останні роки 
життя. 

Літературні спроби Шолом по-
чав рано, чи не в 18-19 років, 
писав любовні романи, посилав 
їх багатьом видавцям, але без 
будь-якого успіху. 

Твори підписував псевдонімом 
Шолом-Алейхем, що означало 
єврейське вітання “Мир вам!”. 

Перший справжній роман був 
написаний у 80-х роках ХІХ ст. 
під назвою “Сендер Бланк”. Крім 
романів, Шолом-Алейхем є авто-
ром низки оповідань, повісті “З 
ярмарку”. Він плідно працював 
над драматургією, розуміючи, 
що театр може стати трибуною 
ствердження добра і справедли-

вості. Помер Шолом-Алейхем  

13 травня 1916р. І похований у 

Нью-Йорку. 

манда екс-вчителів фізкультури 
нашої школи.  

Глядачі гаряче підтримували 
своїх фаворитів. Напруга трива-
ла до останнього моменту. З 
невеликим відривом перемогла 
збірна нашого села. Другу схо-
динку посіла команда рідної 
школи. На третьому місці 
“фізкультурники” , а четвертими 
були вороньківські депутати .  

До дня Захисника Вітчизни в 
нашій школі були проведені що-
річні змагання з волейболу між 
командами нашого села.  В тур-
нірі брали участь: команда Воро-
ньківської ЗОШ (Подолинний 
М.М., Ручко С.І., Марченко С..В., 
Барбулат Н.О., Голуб 
В.) ,команда села Вороньків, 
команда сільської ради та ко-

В ході гри гравці виявили 
високий професіоналізм та міц-
ний бойовий дух. Тепер і у нас є 
з кого брати приклад !  

Отож, замість того, щоб на 
перервах ховатися по туалетах з 
цигаркою, краще займайтеся 
спортом і станете здоровішими,а 
в майбутньому, може, ще і відо-
мими. 

Ст. 3 

Тиждень української мови та літератури 

Шолом-Алейхем означає “Мир вам!” 

Волейбол 



 

Адрес: 

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  

та малювання, “Хист до малю-
вання я перейняла від батька”, 
який був вчителем креслення та 
трудового навчання” — ділиться 
з нами вчителька. “Хоч я маю 
старшу сестру,але більше спіль-
них інтересів у мене було з бать-
ком!” Цікаво те, що найпотаємні-
шими таємницями вчителька 
ділилася з батьком. Він залиши-
вся для неї прикладом в усьому. 
Коли у 1977 році Людмила Ми-
хайлівна закінчила школу, то 
пішла навчатися в педагогічний 
інститут ім. Горького (зараз ім. 
Драгоманова) на факультет гео-
графії. І тут вона показала хоро-
ші результати — вчилась на 
“відмінно”. Після закінчення ін-
ституту подалася до своєї рідної 
Вороньківської школи, де споча-
тку була керівником гуртка ма-
лювання. Згодом перейшла ви-
кладати географію. Цим займа-
ється і сьогодні. 

   Мабуть, кожен із нас часто за-
думувався, як можна навчатися 
у школі, а потім ще і працювати 
в ній. Оббивати пороги у статусі 
учня, а потім учителя, сприйма-
ти школу з різних сторін довело-
ся і багатьом нашим учителям, 
зокрема, чудовій  завжди моло-
дій вчительці географії Телегуз 
Людмилі Михайлівні, шкільні ро-
ки згадуються з радістю і посмі-
шкою. Особливо яскраво зрина-
ють у пам’яті шкільні вечори, 
бали - маскаради, в яких вони з 
Михайлом Івановичем Набоком 
— нашим вчителем математики і 
тодішнім її однокласником брали 
активну участь. “Я переодягала-
ся у стару бабусю і Михайло Іва-
нович теж!”— посміхається вчи-
телька. От так — активісти у 
школі, а згодом її ж учителі. Ще з 
перших уроків Людмилі Михайлі-
вні  більше подобалися  природ-
ничі науки — природознавство,  
географія, біологія, а ще історія 

 Має двох синів. Старший успад-
кував талант малювання. А ще 
вчителька має онука, якого з ве-
ликим хвилюванням буде прово-
джати цього року в 1-ший клас. 

   Шановна Людмило Ми-
хайлівно, вітаємо Вас із 
Днем народження і бажає-
мо ще багато плідних, щас-

ливих років!!! 

А хто у нас іменинник? 

Телефон: (295)3-66-82 

Телефон: (295)3-66-69 

Факс: (295)3-66-82 

Ел. почта: voronkiv-school@ukr.net 
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