
7 квітня 2011 року в 
приміщенні школи від-
булась урочиста ліній-
ка, на якій були підве-
дені підсумки участі 
учнів школи в обласних 
предметних олімпіадах 
та конкурсі-захисті нау-
ково-дослідницьких 
робіт МАН України. За 
дорученням начальни-
ка відділу освіти Борис-
пільської РДА Кравцова 
Віктора Івановича уч-
ням школи були вруче-
ні почесні дипломи та 
грошові премії. 

   Серед нагороджених: 

Петренко Вікторія - за І 
місце в ІІ етапі всеукра-
їнської учнівської олім-
піади з історії, 

Золоторучко Анастасія 
- за І місце в ІІ етапі 
всеукраїнської учнівсь-
кої олімпіади з англій-

ської мови, 

Черкунова Юлія - за І 
місце в ІІ етапі всеукра-
їнської учнівської олімпі-
ади з образотворчого 
мистецтва, 

Пошабля Анастасія - за 
І місце в ІІ етапі всеук-
раїнської учнівської 
олімпіади з образотвор-
чого мистецтва, 

Тарновська Альона - за 
І місце в ІІ етапі всеук-
раїнської учнівської 
олімпіади з обслуговую-
чої праці. 

Пошабля Анастасія та-
кож отримала премію за 
перемогу в конкурсі-
захисті науково-
дослідницьких робіт 
МАН України (секція 
фольклористика). 

 

   Також були підведені 

підсумки літературно-
го конкурсу 
"Шевченківські читан-
ня". Дипломи та по-
дарунки отримали 
Лісовський Владис-
лав та Ільченко Іри-
на, а переможцем 
став учень 9-го класу 
Будяков Олександр. 

Нагороджено кращих учнів за результатами 

участі в обласних олімпіадах таконкурсах  МАН 

Кенгуру - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 березня 2011 
року в нашій шко-
лі проходив Між-
народний мате-
матичний конкурс 
"Кенгуру - 2011". 
150 учасників ак-
тивно працювали 
над завданнями, 
підвищували свій 

математичний рі-
вень, розвивали 
логічне мислення. 
Хочеться відзна-
чити, що з кожним 
роком кількість 
учасників постій-
но зростає. Чека-
ємо на результа-
ти. 

Зверніть увагу: 

 Благоустрій меморіального комплексу 

 Кенгуру - 2011 

 Щорічні сільські спортивні змагання з 

волейболу 

 «Назар Стодоля» у постановці мо-

лодіжного театру 

Нагороджено учнів школи 1 
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Конкурс юних  фізиків «Левеня - 2011” 4 

В номері: 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, (10) 
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рідного краю відбувся літе-
ратурно-музичний вернісаж 
для учнів 3-4 класів "Лесин 
віночок". Підготували да-
ний захід учні 4-х класів під 
керівництвом бібліотекаря 
школи Лехан А.І. 

Учасники були одягнені в 
святковий український 
одяг. Вони ознайомили 
присутніх із життям і твор-
чістю Лесі Українки: читали 
вірші, співали колискові пі-
сні. 

   Особливо до душі при-
пала пісня "Місяць яснесе-
нький" на слова Лесі Украї-
нки у виконанні Шевченко 
Ірини. 

   Цей святковий захід за-
лишив приємні враження у 
дітей. 

Ні! Я жива! Я буду вічно жити! 

Я в серці маю те, що не вмирає! 

Леся Українка 

 

   Змінюються часи, 
змінюються покоління, а 
творчість Лесі Українки ак-

туальна і в наш час. Понад 
140 років тому народилась 
ця дивна дівчинка, яка сво-
їм ніжним словом лине в 
душі наших людей, вчить 
любити рідний край, рідну 
землю, природу. 

   В день народження Лесі 
Українки в музеї літератури 

На виконання доручення 
голови Бориспільської рай-
онної державної 
адміністрації Шкирти І.І., в 

рамках двомісячника бла-
гоустрою, 14 квітня 2011 
року учні 10-х класів спіль-
но з педагогами та праців-

никами сільської ради про-
вели очистку доріг села 
Вороньків. Акція по очистці 
довкілля сприяла вихован-
ню в учнів бережливого 
ставлення до природи та 
місця, де вони прожива-
ють. Хочеться висловити 

побажання, щоб ці діти з 
часом виховали таке поко-
ління молодих людей, яке 
дотримуватиметься прин-
ципів чистого довкілля не 
лише на папері та при гуч-
них виступах з трибуни, а й 
у повсякденному житті. 

Ст. 2 

Співачка досвітніх вогнів 

Благоустрій села 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  
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8 квітня педагогічний ко-
лектив Вороньківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів перебував з 
робочим візитом у ЗОШ 
№25 м.Києва. Школа розмі-
щена в самому центрі сто-
лиці. Між загальноосвітні-
ми закладами існує угода 
про співпрацю. Відповідно 
плану роботи було прове-
дено огляд кабінетів та 
приміщень школи. Вчителі 
школи ознайомились із до-
свідом використання в ро-
боті мультимедійних ком-
плексів, ознайомились із 
принципом їхньої роботи, 

побачили практичне вико-
ристання їх учнями школи. 
Також педагоги ознайоми-
лись із "Духовно-
просвітницьким центром" - 
новітнім кабінетом школи, 
обладнаним за останнім 

словом техніки. Педагогіч-

ний колектив ЗОШ №25 
м.Київ щиро вітав своїх ко-
лег із Воронькова. Дирек-
тор школи Юрій Володими-
рович Корольов висловив 
побажання подальшої спів-
праці та візиту до Воронь-
ківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Будемо раді всіх зустріти 
та поділитись досвідом. 
Велика подяка заступнику 
директора школи з навча-
льно-виховної роботи Те-
тяні Анатоліївні за чудову 
розповідь про навчальний 
заклад. 

3. Марченко Сергій Валерійович 

4. Ручко Світлана Іванівна 

5. Коновал Олексій 

6. Барбулат Анастасія 

7. Чіпак Олександр 

8. Голуб В’ячеслав 

Сільські змагання у 2011 році зібрали 
представників 4 команд: команда Воро-
ньківської сільської ради, команда вете-
ранів школи, команда молоді 

Вороньківська загальноосвітня школа І
-ІІІ ступенів залишається вірною тра-
диціям і приймає участь у щорічних 
сільських спортивних змаганнях з волей-
болу. Більше того, виступає не у якості 
формального учасника, а передусім 
фаворитом сільської першості. Не стали 
змінювати традицію і цього разу. Збірна 
команда школи зразку 2011 року має 
такий склад: 

1. Подолинний Микола Миколайович 
(капітан) 

2. Барбулат Ніна Олексіївна 

с.Вороньків, команда Вороньківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Змагання проходили у 
напруженій цікавій боротьбі. Перед учас-
никами змагань виступив сільський голо-
ва І.Заборний, який побажав всім успіху і 
висловив впевненість, що такі змагання 
приносять масу користі для молоді та 
жителів села Вороньків. 

Тож вітаємо збірну Вороньківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка стала перемож-
цем щорічних спортивних змагань з во-
лейболу. 

Ст. 3 

«Назар Стодоля» у постановці молодіжного театру 

Обмін досвідом з ЗОШ №25 м.Києва 

Щорічні сільські спортивні змагання з волейболу - 2011 

Напередодні Міжнародного 
дня театру в будинку культу-
ри с.Вороньків молодіжний 
театр під керівництвом За-
служеного учителя України 
Гриценко Надії Іванівни 
здійснив постановку історич-
ної драми «Назар Стодоля», 
за одноіменною п'єсою 
Т.Г.Шевченка.   Гра акторів 
глибоко проникала в серця 
глядачів, які щиро дякували 
їм оплесками та дарували 
квіти. Акторський склад дуже 
вдало передав емоції та ха-

рактери героїв твору 
Т.Г.Шевченка. Гра Віктора 
Олешка, Тетяни Котул, 
Наталії Марченко, Івана Бен-
ци, Дениса Чернікова, Івана 
Олексенка, Ольги Вінтовкіної 
та акторів шкільного театру 
"Барвінок" викликала у гля-
дачів емоції радості та суму, 
добра і зла, щастя та нена-
висті.Вистава дуже сподоба-
лась глядачам, які активно 
ділились враженнями, адже 
отримали велику кількість по-
зитивних емоцій. Бажаємо 

успіхів творчому колективу та 
сподіваємось на нові 
прем'єри. 

P.S. За оцінками глядачів, 
таку виставу хотілося, щоб 
побачили і в інших населених 
пунктах нашого району. 



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  

ків, але й підготуватись до на-
ступних вступних тестів до спеці-
алізованих шкіл, ліцеїв чи вузів. 

   42 учні Вороньківської ЗОШ І-
ІІІ ступенів взяли участь у конку-
рсі 2011 року. Матеріали з відпо-
відями направлені організато-
рам конкурсу. Чекаємо результа-
тів. 

Львівський фізико-математичний 
ліцей при Львівському націона-
льному університеті імені Івана 
Франка з 2001 року проводить 
конкурс юних фізиків "Левеня". 
Вся історія конкурсу розпоча-
лась із участі в ньому 159 шко-
лярів львівських шкіл у 2001 ро-
ці. А в 2007 році кількість учас-
ників вже сягнула 33034 учнів. В 
2011 кількість учасників буде 
значно більшою. Конкурс допо-
міг познайомитися з талановити-
ми вчителями з багатьох шкіл 
України. Мета конкурсу не тільки 
зацікавити фізикою більшу кіль-
кість школярів, а й просто пере-
конати розумних і здібних дітей, 
які вважають себе з молодших 
класів математиками (адже фі-
зика з”являється в шкільній про-
грамі лише в 7 класі), що фізичні 
задачі можуть бути не менш за-
хоплюючими, ніж математичні. 

   Організатори сподіваються, 
що участь в ньому дозволить 
школярам з різних шкіл України 
не тільки порівняти рівень своїх 
знань з фізики з рівнем ровесни-

Левеня - 2011 
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пунктів", виконання наказу 
відділу освіти Бориспільсь-
кої РДА "Про проведення в 
закладах освіти двомісячни-
ка благоустрою" педагогіч-
ними працівниками запла-
новано проведення бага-
тьох заходів по очистці те-
риторії, упорядкуванню ме-
моріального комплексу, 
братських могил, обрізання 
дерев, проведення тижня 
охорони навколишнього се-
редовища, проведення акції 
"посади дерево" та інших. 
Отож працюємо всі разом і 
виховуємо в учнів давню 
мудрість: "Чисто не там, де 
прибирають, а там, де не 
смітять". 

Щойно потепліло, наста-
ла пора генерального при-
бирання. Зима залишила 
після себе безліч нагаду-
вань у вигляді сміття з 
поліетилену, скла, паперу 
та багато  іншого. 

   Вже традиційно протя-
гом багатьох років учні шко-
ли опікуються благоустроєм 
своєї шкільної території, а 
вона не мала (близько 4 га), 
благоустроєм меморіально-
го комплексу та братських 
могил. Цього року на вико-
нання розпорядження голо-
ви Бориспільської районної 
адміністрації "Про прове-
дення в районі двомісячни-
ка благоустрою населених 

Благоустрій меморіального комплексу - 

щорічна опіка учнів школи 


