
   У долі всіх людей 
є своє щастя. А для 
щастя треба зовсім 
небагато – сонце, 
зорі, мирне небо, 
весела хата. От 
учні 3-х класів зіб-
ралися у веселій 
хаті, щоб відчути, 
отримати хоч час-
тинку свого щастя і 
подарувати його 
гостям. 

   1 грудня учні 3-А і 
3-Б класів ( класні 
керівники: Коваль-
чук С.О. і Мамайсур 

О.М.) зібралися 
у прикрашеній 
декораціями 
залі, щоб уро-
чисто і святково 
провести золо-
ту пору – осінь. 
Всі учні були 

задіяні у святкових 
номерах. Також во-
ни були вдягнені у 
яскраві вбрання, які 
відрізнялися одне 
від одного. Діти роз-
повідали вірші, тан-
цювали, грали в іг-
ри. Кожен показав 
свої здібності і тала-
нти, чим і зацікави-
ли гостей. Адже са-
ме в школі вчителі 
допомагають учням 
розвиватися. А ба-
тьки приходять і ди-
вляться результати. 

Залишила свій 
відбиток у пам’яті 
гостей п’єса «Як 
Гарбуз собі пару 
вибирав» у вико-
нанні учнів 3-х 
класів. Свої ак-
торські здібності 
показали всі діти. 
Також учасники 
доповнили свят-
ковий настрій, ви-
конавши багато 
пісень під супро-
водом 
І.В.Рябчука.  

Гості і учні від по-
баченого залиши-
лися задоволені. 
Одним словом, 
свято «Прощання 
з осінню» пройш-
ло «на ура!»   

Кореспондент: Настя Золо-

торучко 

Свято осені в початковій школі 

Українські вечорниці. Підсумки. 

В кінці листопада 

відбувся традиційний 

щорічний вечір стар-

ш о к л а с н и к і в 

"Українські вечорниці". 

Оцінювання виступів 

учнів проводилось жюрі 

в складі Петренко Н.М. 

(вчитель історії), Руден-

ко О.О. (вчитель почат-

кових класів), Крама-

ренко Т.В. (вчитель 

англійської мови). Ре-

зультати виставлялись 

з а  ч о т и р м а 

номінаціями - страва, 

гумор, танок, пісня. 

Роботи оцінювались за 

такими показниками, 

як назва, оригінальність, 

естетичність, арти-

стизм, складність. 

Загальні результати 

конкурсу виявились 

такими: 

1 місце - 9-а, 10-б 

2 місце - 10-а,11-а 

3 місце - 9-б, 11-б 

Зверніть увагу: 

 Українські вечорниці. Підсумки. 

 Шкільна форма. Особлива думка! 

 Тиждень правових знань 

 Календарні свята у грудні 
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Шануємо Павла Чубинського 2 

Поетеса Голуб Ганна Василівна в гостях у школі 2 

Шкільна форма. Особлива думка! 3 

Тиждень правових знань 3 

Як правильно вибрати подарунок на Новий рік? 4 
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Кореспондент: Гередчук Яна 



відомого етнографа Павла  Пла-
тоновича Чубинського були за-
писані українські народні міфічні 
казки, які увійшли до ІІ тому 
«Праць етнографічно-
статистичної експедиції у Захід-
но-Руський край», виданого у 
1873 році у Санкт-Петербурзі.  

     Нещодавно побачила  світ   
невеличка   книжечка  з  29  ка-
зок,  які   були  записані  на  Бо-
риспільщині. 

     Актори  театру «Барвінок»  
розповідали  казки   наших   пра-
щурів, обігрували  для  глядачів  
міфічні  історії. 

       Сьогодні  учні школи  мо-
жуть прийняти участь в оголо-
шеному  конкурсі дитячих ілюст-
рацій  до  казок,   записаних  екс-
педицією П. Чубинського.    Кра-
щі  ілюстрації будуть вміщені  у  
новому виданні казок  Бориспі-
льщини,  а переможці отрима-
ють нагороди.   

Кореспондент: Іра Ільченко 

24 листопада  
члени  шкіль-
ного  театру  
«Барвінок»  
під керівницт-
вом заслуже-
ного  учителя  
України  Надії  
Іванівни  Гри-
ценко  прове-
ли свято ка-
зок, записа-

них  експедицією  Павла  Чубин-
ського  у Борисполі.  

          Не всі знають, що   під  
керівництвом нашого земляка, 

 18 листопада в актовому 
залі школи відбулася зу-
стріч дитячої письменниці 
Голуб Ганни Василівни з 
учнями 3-4 класів. Діти бу-
ли у радісному очікуванні, 
адже до них приїде справ-
жня поетеса! Метою прове-
дення цього заходу було: 
розширити кругозір учнів 
та розвивати в них розу-
міння прекрасного, любов 
до поезії.. Гостя розповіда-
ла про себе, про свою тво-
рчість, а також про цікаві 
факти та випадки зі свого 
життя. Ганна Василівна 

презентувала свою нову 
книгу - «100 загадок для 
маляток», яку кожна дити-
на купила собі на згадку. 
Також учні 3-Б класу чита-
ли вірші, розгадували зага-
дки та відповідали на запи-
тання гості. Кмітливість, 
виразне декламування 
вразили Ганну Василівну. І 
не дивно! Наша школа 
«вирощує» молоді талан-
ти. Цей цікавий вечір прик-
расили дзвінкі та тоненькі 
голоски юних співаків: Гри-
гор Олі, Коновал Віталіни 
та інших обдарованих ді-

тей. 

 Головна ціль зустрічі 
досягнена. Дітям дуже спо-
добалось, бо своїми вра-
женнями від побаченого і 
почутого  ділилися один з 
одним та з батьками - і це 
головне! 

 

Кореспондент: Настя Золоторуч-

ко 

ностей. Але правознавство ми 
почали вивчати лише в 9-ому 
класі, а права і обов’язки маємо 
ще з народження. Адже з дитин-
ства ми самотужки купуємо цуке-
рки і морозиво, їздимо на вело-
сипеді по дорозі чи бешкетуємо 
з друзями.  

   Як же нам не вскочити в хале-
пу або не зробити шкоду?! Отут 
на допомогу і приходять дні в 

   Щороку в листопаді чи груд-
ні у нашій школі проходить 
тиждень правознавства. Учні 
готують стінгазети на правоз-
навчу тематику, і всі мають 
можливість ознайомитися з їх 
змістом. 

   Знати свої права і обов’язки
- дуже важливо в нашому 
житті. Це допомагає уникнути 
багатьох життєвих неприєм-

школі з різноманітними захода-
ми на правознавознавчу темати-
ку. 

   Кожен із класів отримує свою 
тему,  тому перегляд газет дає 
нам багато інформації. А  соціа-
льний педагог і вчитель правоз-
навства проводила з класами 
цікаві правові вікторини, в яких 
ми  демонстрували уже набуті 
знання. 

Ст. 2 

Шануємо Павла Чубинського 

Поетеса Голуб Ганна Василівна в гостях у школі 

Тиждень правових знань 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  



№ 4,  (1 1)  

   Чому учні не хочуть носити 

шкільну форму ? 

   Важко точно відповісти на це 
питання, але можу сказати, що 
учні хочуть виділитись із  «сірої 
маси». Також є і інші варіанти. 
Наприклад,  дехто вважає, що 
це некрасиво, незручно, не мод-
но, не практично. Але в мене на 
це є своя думка. Шкільна фор-
ма-це робочий одяг, він має бути 
не крикливим, зручним і відпові-
дати діловому стилю.   

   Шкільні роки спливуть дуже 
швидко, і ми повинні встигнути 
зробити те, про що завжди буде-
мо згадувати з усмішкою на об-
личчі, а шкільна форма-це не-
від’ємна, вагома складова нашо-

го навчання. Адже де ми ще 
зможемо поносити її, як не в 
школі??? Дехто скаже, що ми ще 
матимемо час, можливість одя-
гати офіційний костюм, але по-
думайте, чи в кожного буде така 
робота, на якій потрібен такий  
дресс-код? Тільки надягнувши 
шкільну форму, ми можемо від-
чути себе дорослими, серйозни-
ми, впевненими і відповідальни-
ми. 

   Я завжди намагаюсь одягатися 
згідно правил, крім того, мені це 
ще і подобається.   Я люблю 
офіційний стиль, і це стосується 
не тільки одягу,а й мовлення.
 Тому раджу всім полю-
бити форму, подумати над її пе-
ревагою та важливістю. 

Кореспондент: Вікторія Петренко 

 

учнів. 

Соціальний педагог і вчитель 
правознавства підготували інфор-
маційний стенд і розташували йо-
го поряд із терміналом про-
фесійної орієнтації. На стенді бу-
ли вміщені основні правові норми 
трудового законодавства. 

Для нас, 9-класників, а також 
учнів 11-их класів це дуже важли-

Початок на ст.2 

Класні 
керівники 
провели 
тематичні 
виховні 
години, на 
яких обго-
ворювали 
права і 
обов’язки 

во. Адже реалізовувати свої пра-
ва на працю дехто почне вже за 
півроку.  

Загалом, тиждень був дуже 
насичений і приніс нам багато 
цікавої і корисної інформації. 

Кореспондент: Вікторія Петрен-

ко 

Ст. 3 

Зустріч із поетом Олексієм Кононенком 

Шкільна форма. Особлива думка! 

Тиждень правових знань /продовження/ 

       Нещодавно в гостях у шкільному 
літературно-мистецькому  клубі  
«Дивограй»  побував  відомий 
український поет, прозаїк, жур-
наліст,  заслужений  діяч мис-
тецтв України  Олексій Анатолі-
йович Кононенко.          

      Зустріч проходила у теплій, 
дружній атмосфері. Учні  школи 
дізналися,  що Олексій  Анатолі-
йович  не  тільки відомий діяч 
мистецтва, а й дуже цікава лю-
дина. 

      Під час зустрічі члени клу-
бу «Дивограй» почули про ту 

землю, яка дала Україні таку 
талановиту людину,  слухали 
вірші у виконанні самого поета, 
згадували його пісні. Олексій 
Анатолійович поділився секрета-
ми своєї майстерності. Автор 
понад 200 пісень розповів, як 
народжується пісня, як  вона 
стає хітом.                                                                                                                            

       Тепер, слухаючи пісні на 
слова  Олексія   Кононенка,  во-
роньківські  школярі з гордістю 
можуть заявити: «А ми  особисто 
знайомі з їх  автором!» 

 Кореспондент: Іра Ільченко 



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  

ма і дуже серйозна тема. Дуже 

часто батьки не знають, що ж дій-

сно хочуть отримати їх діти від 

Діда Мороза? То чому б у них не 

запитати? Якщо дитина малень-

ка, то вона, напевно, на кожному 

кроці повторює, що хоче таку ж 

залізницю, як у Кольки, або пісто-

лет, як у Слави з сусіднього під'їз-

ду. Але! Всякі діти бувають ... 

   І якщо ваша дитина мовчить і не 

виявляє бажання ділитися з вами 

своїми думками з приводу пода-

рунка, то можна запропонувати 

написати листа Дідові Морозу. 

Очікування дива, що може бути 

прекрасніше? Будь-яка дитина з 

радістю напише Дідові Морозу і 

попросить якийсь подаруночок, а 

пишучи лист, і з вами поділиться, 

про що ж вона мріє все своє 

маленьке життя. 

   Ви дізналися, що ж хоче отри-

мати ваш малюк, а тепер є два 

варіанти отримання ним заповіт-

ного подарунка: 1) ви самі купує-

те подарунок і кладете під ялинку; 

2) пошта України приймає замо-

   Так уже повелося, що на Новий 

рік всі один одному приносять 

подарунки, але не кожен знає, 

що подарувати! За два-три тижні, 

а в деяких - за два-три дні до на-

стання свята, наступає передсвя-

ткова лихоманка. Не знати звідки 

- друзі, родичі, знайомі, і всі хочуть 

зустрітися в Новий рік, а тут ще й 

на роботі корпоративне свято ... 

   Що робити? Як бути? Як вибра-

ти подарунки, щоб їх приємно 

було отримувати, а гаманець не 

спорожнів після покупок? 

Для рідних і близьких 

   Подарунок для дорогих і близь-

ких людей не повинен обмежува-

тися фінансовими рамками, бо 

кому, як не вам, знати, що у бать-

ків давно не вистачає нових штор 

або електричного чайника, а ко-

ханій людині, як ніколи, потрібна 

нова куртка або черевики? 

Дитячі подарунки 

   Подарунок для дітей - це окре-

влення на подарунки та листи від 

Діда Мороза. Достатньо просто 

зайти в будь-яке поштове відділен-

ня. 

   Головне! Не відкладайте прид-

бання подарунка на останній 

день, тому що куплена Вами де-

сята лялька чи п'ятнадцята маши-

нка може бути не оцінена дити-

ною так, як би ви того хотіли. Ціна 

подарунка для дитини не має 

особливого значення, тому що 

діти ще не розуміють понять 

"дорого" чи "дешево". 

   З наступаючим! 

 

Як правильно вибрати подарунок на Новий рік? 

Телефон: (295)3-66-82 

Телефон: (295)3-66-69 

Факс: (295)3-66-82 

Ел. пошта: voronkiv-school@ukr.net 

http://voronkiv-school.at.ua/ 
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на Чорнобильській АЕС  

 15 грудня - День працівників суду 

України  

 19 грудня - День святителя Мико-

ли Чудотворця  

 19 грудня - День адвокатури 

України  

 20 грудня - День міліції в Україні  

 22 грудня - День енергетика  

 22 грудня - День працівників дип-

ломатичної служби України  

 24 грудня - День працівників архі-

вних установ України 

Календарні свята у грудні : 

 1 грудня - Всесвітній день боро-

тьби зі СНІДом  

 1 грудня - День працівників про-

куратури України  

 3 грудня - Міжнародний день 

інвалідів  

 5 грудня - День працівників ста-

тистики в Україні  

 6 грудня - День Збройних Сил 

України  

 7 грудня - День місцевого само-

врядування в Україні  

 12 грудня - День сухопутних 

військ України  

 14 грудня - День добродійності в 

Україні  

 14 грудня - День вшановування 

учасників ліквідації наслідків аварії 

Календарні свята у грудні 


