
Хто любить школу, 
хто не дуже, але, ма-
буть, всі твердо пере-
конані, що школа не-
обхідна. Мабуть, важ-
ко уявити життя без 
навчання дітей. Про-
понуємо вам цікаві 
відомості про школу 
та навчання у різних 

країнах світу. 

 Слово «школа» 
походить від грецького 
слова «сколе», що 
означає «дозвілля». 
Таких шкіл, які ми звик-
ли бачити зараз, в Ста-
родавній Греції не бу-
ло. Філософи та їх учні 
збирались у вільний 
час разом і сперечали-
ся з різних питань. 

 У 1565 р. з'явився 
перший буквар для 
навчання дітей, вида-
ний першодрукарем 

Іваном Федоровим. 

 1 вересня йдуть в 
школу діти ще 122 країн 
– вся Америка і Європа. 
1 січня навчальний рік 
починається в 43 краї-
нах. У 16 країнах він 
починається в березні, 
а в 10 – в серпні. 

 У Японії навчальний 
рік триває з 1 квітня по 
1 березня. Діти відпочи-
вають всього один мі-
сяць. Один місяць від-
почивають також в Індо-
незії (у січні) та в Індії (у 
квітні). У Норвегії та Мо-
замбіку канікули трива-
ють 2 місяці. У Аргенти-
ні, Еквадорі, Панамі, 
Сіднеї учні відпочива-
ють аж 4 місяці. 

 У різних країнах іс-
нують різні системи 

оцінювання знань 
учнів. Якщо в Росії, 
Угорщині і Югославії 
5 – найвища оцінка, а 
1 – найнижча, то в 
Чехії все навпаки. У 
школах Голландії та 
Румунії ставлять оці-
нки від 1 до 10. У 
Франції в ліцеях вве-
дена 20-бальна шка-
ла оцінювання. 

У Сіднеї відкрита 
перша в світі школа 
англійської мови для 
папуг та інших пта-
хів, що говорять. Їх 
навчають вимовляти 
вітання, жарти і на-
віть вірші. 

У кого кращі оцінки, або хто більше 
буває на канікулах 

Хто придумав навчання у школі? 

У 1650 році 58-річний 
єпископ протестантської 
общини Чеських братів - 
він же великий педагог і 
гуманіст ХVII століття - Ян 
Амос Коменській придумав 
геніальну систему масово-
го "навчання всіх і всьому". 
Тобто, фактично придумав 
нашу з вами школу. 

Він вперше розсортував 
учнів за віком по класах; 

він розрізав грамоту на 
декілька учбових дисцип-
лін; написав перший підру-
чник; ввів поняття: 
"учбовий день", "урок", 
"оцінка", "вправа". Встано-
вив єдиний день початку 
занять - щоб дітей в школу 
приймати не коли завгод-
но, але лише один раз в 
рік, "краще восени... і вес-
ти їх весь рік, нікого вже не 
приймаючи і не відпускаю-

чи". 

Вважається, що він при-
думав і канікули ... але, що 
стосується канікул, то поя-
ва їх в університетському 
житті мала сувору причину 
– чуму. Саме вона кожне 
літо викошувала значну 
частину міського населен-
ня Європи, і, щоб хоч в 
якійсь мірі уникнути епіде-
мії, магістри придума-
ли…канікули. 

Зверніть увагу: 

 Він відкрив Україну всьому світу ! 

 Вітання кращим учасникам конкурсу 

читців творів Т.Г.Шевченка 

 Підсумки районних змагань з баскетбо-

лу 
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намагаємось їх зрозуміти. Уявіть, 
чи легко було б вам мати таких 
дітей, як ви самі! Що б ви робили 
на місці батьків! Які б думки лізли 
вам  у голову, коли б ваша  дити-
на запізнювалася додому. Погодь-
теся, не дуже приємно хвилювати-
ся за близьку тобі людину!  

А ми навіть і не намагаємося зро-
зуміти “предків”, хоча чудово знає-
мо, що колись і вони були такими 

ж, як ми.  

Хоча нам 
зараз і справ-
ді важко уявити, як це бути бать-
ками, та хоча б  спробуйте поспів-
чувати своїм “нещасним” (з таки-
ми дітьми щасливим не будеш) 
батькам. 

                                Віталіна  Богуш   

Немає такої дитини, яка б жодно-
го разу не жалілася на складні 
стосунки з батьками. А тим більш 
якщо дитина вже “майже дорос-
ла” , а батьки намагаються обме-
жити її свободу.  

“Як мене вже дістали ці 
“предки” !” -так каже більшість із 
нас, зовсім не задумуючись над 
своїми словами. Ми самі винні не 
менше, ніж батьки, адже навіть  не 

       Книга рекордів Гіннеса – це 
щорічна збірка світових рекордів. 
Вперше її було опубліковано в 
1955 році на замовлення ірланд-
ської пивоварної компанії „Гіннес”. 
Сьогодні Книгу рекордів Гіннеса 
видають більш ніж у 100 країнах 
світу. Ця книга має найбільший 
тираж з усіх видань, захищених 
авторським правом. 

   Для того, щоб потрапити на її 
сторінки досить зробити, напри-
клад, такі вчинки: 

тримати в роті 249 соломинок 
для напоїв упродовж 10 
секунд; 

штовхати апельсин носом 1,6 
км протягом 24 хвилин 36 
секунд; 

за три хвилини розірвати 39 
телефонних довідників 
кожен з яких по 1004 сто-
рінки. 

 

    Нещодавно у нашій школі про-
ходив відбір до шкільної Книги 
Гіннеса. У ньму брало  участь 
дуже багато учнів. Отож до вашої 
уваги підсумки 

найтонша талія –  Гольоса 
Ліна 8-Б 

найбільший зріст –  Зонь М. 10
-Б  , Романова А. 11-Б 

найобдарованіший сонячним 
промінням –  Гольоса А. 
10-А , Недождій О. 5-А 

найдовша коса –  Бойко О. 8-А 

найгнучкіші руки – Куленко Т. 
7-Б   

 Гуліверизація 

   Нещодавно німецькі вчені вста-
новили, що протягом останніх 20 
років середній ріст людини збіль-
шився на 7-10 см. 80 років тому 
десятирічний хлопчик був на 12-14 
см нижчим від свого сьогодніш-
нього потомка у такому ж віці. А 
однорічне дитинча – на 2 кг важче 
і на 5 см вище, ніж у 1990 році. 
Якщо така гуліверизація буде про-
довжуватись, через 300 років у 
перший клас будуть ходити справ-
жні велетні! Уяви, така собі семи-
літня дівчинка зростом 180 см 
вчить за партою алфавіт… 

Віталіна  Богуш  

Сучасники Шевченка ».  

Конкурс читців віршів Т. Шев-
ченка відбувся на святковій 
лінійці. Всі учні підготувалися 
дуже добре і наше компетентне 
журі вибрало найкращих. 

Серед учнів 9-11 класів 1-ше 
місце           здобули: Спис О., Го-
льоса К. 2-е місце: Яхній М., Рома-
нанчук А. 3-є — Давиденко Я.  

Нещодавно у нашій школі прой-
шов тиждень української мови і 
літератури. Ще одна дата, якій 
було присвячено тиждень — це      
195 років від дня народження  Т.Г. 
Шевченка. Всі вчителі української 
мови та літератури провели вікто-
рини у классах, в яких виклада-
ють.  

Також учнями 8-11-их класів 
було підготовано виставку газет « 

Серед учнів 5-8-их класів 1-е 
місце: Черпак К., Голуб Л., Мацюк 
Д., Ільченко Б. 2-е: Романенко М., 
Мамайсур О. 3-є: Пошабля А., 
Куленко Т., Тимченко К. Заохочу-
вальний приз отримала Карпенко 
Л. 

Всіх призерів нагородили на 
лінійці. 

                                Марія Дяченко 

Ст. 2 

«ОТЦЫ И ДЕТИ...» 

Чи є в школі рекорди, гідні книги Гіннеса? 

Підсумки тижня української мови та літератури 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  
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   У березні пройшов фінал ра-
йонних змагань. Туди пройшла 
лише команда дівчат, але якби 
пройшли і хлопці — всім іншим 
командам було б непереливки. 
Наші дівчата зайняли III місце. 
На лінійці, яка відбулася на їх 
честь, переможниць нагородили 
солодкими призами. Так трима-
ти!!! 

 

             Ананстасія  Пошабля  

   Скільки видів змагань існує, 
але наші учні, напевно, віддають 
перевагу саме баскетболу! Це 
одна з найбільш рухливих ко-
мандних ігор.  

   У нашій школі, у березні, серед 
учнів протилежних класів відбу-
лися змагання саме з баскетбо-
лу. Переможцями серед дівчат 
виявилися: 6-Б, 7-Б, 8-А, 9-Б. 
Серед хлопців: 6-А, 7-А, 9-А. Уч-
ні 8-их класів зіграли внічию.                                                                       

    У другій половині ХVII -  першій  
половині ХVIII ст. Вороньків пере-
бував у віданні сотників. Відомо 
імена Івана Берла (1698-1706), 
його сина Василя Берла. Деякий 
час сотником був Іван Сулимен-
ко. З 1759 року – Матвій Сулима. 

   У другій половині ХVII ст. місте-
чко Вороньків стало торговель-
ним центром. Щорічно тут прово-
дилося два ярмарки. За історич-
ними відомостями, 1741 року у 
Воронькові було 5 шпиталів, 2 
церкви: Різдва Богородиці та Ми-
хайлівська. 

   У другій половині ХVІІІ ст. роз-
ташування населення за майно-
вим принципом призвело до збід-
ніння рядових козаків і збагачен-
ня старшини. За даними Румян-

цевського опису 1765-1769 років, 
у Воронькові налічувався 381 
двір, з них козацьких було 244, 
селянських-33. Цей же опис дає 
відомості про майновий стан во-
роньківських козаків і селян. Зна-
чна частина з них не мала земе-
льних уділів (53%). Це змушува-
ло займатися ремеслами та про-
мислами. 

   Сотенним містечком Переяс-
лавського полку Вороньків був до 
1782 року. З 1802 року він став 
центром волості. До Вороньківсь-
кого волосного правління нале-
жали села: Сальків, Кийлів, Рудя-
ків, Софіївка, Мартусівка, Проців, 
хутори Жеребятин і Ревне.  

   1842 року у Воронькові відкрито 
початкове трирічне училище. За 

даними 1887 року, тут навчалося 
80 хлопчиків і дівчинка. 

   За переписом 1859 року, у Во-
ронькові – 342 двори і 3599 жите-
лів. 

   За відомостями „Полного геог-
рафического описания нашего 
отечества”. 1903 року в містечку 
Воронькові було близько 6500 
жителів. Діяли дві православні 
церкви, єврейський молитовний 
будинок, в місті було кілька крам-
ниць. Проводилися два щорічні 
ярмарки. З підприємств – понад 
70 вітряків, півтора десятка мас-
ло боєнь. На початку ХХ ст. це 
був доволі великий населений 
пункт. 

Ананстасія  Пошабля  

Воронькові закоренилося і пророс-
тало дерево його життя.”   

13 березня у центрі нашого села 
відбулося закладання каменя, де 
пізніше буде стояти пам'ятник Шо-
лом - Алейхему. В честь такої події 
до нас завітали гості із району... і не 
тільки. В.І. Кравцов, Д. Павличко 
розповідали, що згодом наше село 
стане знаменитим і сюди помилува-
тися землею, яка виховала такого 
письменника, будуть приїжджати 

2 березня відбулося святкування 
150-річчя від дня народження класи-
ка світової та єврейської літератури 
Шолом- Алейхема. Наша країна 
також відзначала цю річницю, так, 
як вона (країна) займала у серці 
поета визначне місце. Переяслав, 
Богуслав, Лубни, Київ, Біла Церква, 
Бердичів, Одеса, Львів, Черкаси, 
Канів– ці міста він оспівав у своїх 
творах. А ось що сказав Микола 
Карпенко про Шолом - Алейхема: “У 

люди з усіх куточків світу. 

Після закладання каменя всі при-
сутні мали змогу подивитися виступ 
наших гостей – єврейського ансамб-
лю “Шахер” та виставу “Великий 
виграш”, поставлену колективом 
шкільного драматичного театру 
“Барвінок” за твором Шолом– Алей-
хема. Режисер - Надія Іванівна Гри-
ценко. Ця зустріч з творчістю Шолом
-Алейхема запам'ятається надовго.                           
Віталіна Дольнік 

Ст. 3 

Хто ж насправді краще грає в баскетбол... 

Історія нашого села 

Знаменна подія 



Кожна людина залишає свій неповторний слід на землі. Але є люди, які спалахують, немов яскраві зір-
ки,і впродовж свого життя світять, даруючи людям прекрасне. Це світло залишиться і для їхніх нащадків. 
Спадщина цих людей   священна. 

Такою   яскравою зіркою є житель села Вороньків Ігор 
Іванович Землянських - науковець, художник - орнітолог. 
Завжди усміхнений, привітний, він дарує тепло свого серця 
односельцям, всьому живому, що є на землі. 

І діти, і дорослі називають його просто Ігорем, настільки 
близьким він став для всіх поколінь... 

Його часто можна зустріти на околицях села, дорогою 
до лісу. Він не може прожити жодного дня без спілкування 
з природою, а особливо без своїх улюбленців - пернатих. 

Народився Ігор Іванович Землянських 9 грудня  1974 
року на Луганщині в родині робітників. Коли був малень-
ким, мріяв піднятися в небо - стати льотчиком. 

У 1980 році сім’я переїхала в село Вороньків, на батьківщину дідуся. Тут у 1981 році Ігор пішов до шко-
ли. З ранніх років вияляв неабияку цікавість до всього живого, що оточує, а особливо до птахів. Лікував їх, 
підгодовував, допомагав перезимувати. Хлопець не просто зацікавився, а пройнявся любов’ю до цих прек-
расних створінь природи, які своїм стрімким летом  нагадували йому улюблені   літаки. От і почав вивчати 
наукову та науково - популярну літературу з орнітології. Дуже полюбив походи та екскурсії, тримав птахів 
вдома і навіть пробував робити опудала. 

Дитяча мрія - стати льотчиком - змінилась на мрію стати науковцем. Почав малювати птахів, і це в ньо-
го вийшло дуже вдало: вони були схожими на живих. Найчастіше малював на уроках, чим викликав заслу-
жене невдоволення вчителів. 

І ось у "Трудовій славі" з'явилася перша стаття про Ігоря Землянських, художника - анімаліста з 
Воронькова. 

                                                                               /продовження читайте у наступному номері газети/ 

романтичної віри письменника – 
початківця в те, що людина може 
рішуче змінити свій внутрішній світ 
та морально удосконалитися. Пое-
ма не мала успіху. Надрукована в 
1829 році, через рік після закінчення 
Гоголем гімназії і його переїзду до 
Петербурга, вона зустріла насмішку-
ваті відгуки в друці, що призвело до 
того, що самолюбивий автор скупив 
і знищив всі екземпляри. Уже в 1830 
році в “Отечественных записках” 
друкується повість “Басаврюк, или 
Вечер накануне Ивана Купала ...“; 
скоро відбулося близьке знайомство 
з Дельвігом, Жуковським, а головне 
— з Пушкіним. Почали виходити 
інші публікації “ Вечорів…”, тим біль-
ше радісні для Гоголя,що викликали 
захоплений відгук Пушкіна. Геній 
благословив генія. Смерть Гоголя 
завжди була огорнута містикою. 
Після розкопок труни з’ясувалося, 
що Гоголя поховали живим. Наспра-
вді він не помер, а заснув - це був 
літургічний сон. Коли письменник 
проснувся, то ще бився у труні. Дос-
лідники зрозуміли це, коли побачи-
ли, що тіло було перевернене. До 

    Микола Васильович Гоголь наро-
дився 20 березня 1809 року в ма-
льовничому українському селі Вели-
кі Сорочинці, Миргородського повіту, 
Полтавської губернії. Його батько 
писав пєси , допомагав влаштовува-
ти театральні вистави в маєтку сво-
го родича. Ці самодіяльні спектаклі, 
а також постійне читання книг рано 
визначили художні смаки Гоголя. 
Активно розвинули його естетичний 
смак заняття в Полтавському пові-
товому училищі і особливо в “ Гімна-
зії вищих наук “ в Ніжині, в якій він 
навчався з 1821 по 1828 рік. Серед 
його гімназійних наставників був 
професор М.Г. Білоусов, людина 
благородна, який навчав своїх підо-
пічних бути чесними та волелюбни-
ми. Гімназист Гоголь брав участь в 
випуску рукописного журналу 
“Северная Заря”, який створювався 
під впливом альманаху “ Полярная 
звезда”, яким керували прекрасні 
революціонери-декабристи Рилєєв і 
Бестужев. Гімназійне вільнодумство 
Гоголя вилилося в його перший твір, 
який зберігся, — поему “Ганц Кюхе-
льгартен” (1827). Вона сповнена 

того ж справжній колір волосся Гого-
ля — світло - русий, а не рудий. 
Також  до наших часів сперечають-
ся який письменник Гоголь — росій-
ський чи український. Одні говорять 
що письменник відноситься до тієї 
країни, в якій творив. Але ж писав 
він про свою рідну Малоросію, про її 
простий народ. Цього року ми від-
значаємо 200 років від народження 
нашого генія літератури. Книгам 
Гоголя судилося вічне життя. Він 
відкрив Україну всьому світові.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Таня Шаповал  

Він відкрив Україну всьому світові! 

«Художник - анімаліст або просто Ігор...» 


