
3 травня у всіх шко-

лах нашої країни 

відбулося свято 

Останнього дзво-

ника. На урочистій 

лінійці були присут-

ні учні, вчителі, ба-

тьки, і звичайно ж, 

випускники. Приві-

тати всіх учнів заві-

тали гості: Забор-

ний І. М. та Кириче-

нко М. М. Кращі 

випускники нашої 

школи, які показа-

ли чудові результа-

ти в районних 

олімпіадах,  були 

нагороджені гра-

мотами та грошо-

вими преміями. 

( Пошабля А., Бой-

ко Л., Юр В., Бевз 

Є. та інші). 

Усі присутні мали 

святковий настрій, 

а особливо наші 

першокласники, 

яким  доручили 

своїми віршами 

підтримати одинад-

ц я т и к л а с н и к і в , 

адже їх чекає відпо-

відальний вибір та 

нелегкі кроки до 

здійснення своєї 

мети. Cвятковими 

привітаннями нас 

потішили Пошабля 

Анастасія та тан-

цювальний ан-

с а м б л ь 

«Вороньківські зіро-

чки». 

Для наших випуск-

ників це свято вод-

ночас і радісне, і з 

краплиною смутку 

в очах. Адже тепер 

вони дорослі юна-

ки і дівчата, у яких 

попереду цікаве 

та щасливе май-

бутнє. А от наскі-

льки воно буде 

цікавим та щас-

ливим, залежить 

від них. Тож ба-

жаємо нашим 

одинадцятиклас-

никам успіхів та 

сил для підкорен-

ня «вершин Олім-

пу», бо вони – 

майбутнє Украї-

ни! 

Кореспондент: Ана-

стасія Золоторучко 

Свято Останнього дзвоника! 

У нас у гостях – «Королева балу» 

Після урочистого 

завершення свята у всіх 

ще не згас вогонь свят-

кового настрою. Аж тут 

під’їхав автобус з напи-

сом «Королева балу». 

Учні нашої школи були 

приємно здивовані та в 

очікуванні, адже поба-

чити справжніх зірок з 

телеекрану кортіло 

всім. На червоній дорі-

жці перед камерами 

позували ведучі шоу: 

відома телеведуча Інна 

Цимбалюк, професій-

н и й  с т и л і с т                       

та візажист Тео Декан). 

Діти кричали, плескали 

в  долоні та активно 

брали автографи у 

наших гостей. Ці люди 

приїхали з чудовою мі-

сією: зробити з наших 

випускниць справжніх 

красунь та обрати ко-

ролеву балу, яка відсто-

юватиме честь нашої 

школи у фіналі шоу. 

Обиратимуть головну 

красуню на випускно-

му балу. Тому щиро 

бажаю успіхів нашим 

дівчатам та перемогти 

найкращій!  

Кореспондент: Анас-

тасія Золоторучко 

Зверніть увагу: 

 У нас у гостях - “Королева балу” 

 Підсумки змагань з баскетболу 

 Виставка картин Ігора Землянських 

 День матері 

Свято останнього дзвоника 1 

У нас у гостях — ”Королева балу” 1 

Підсумки змагань з баскетболу 2 

Виставка картин Ігора Землянських 2 

Що важливіше: EQ чи IQ? 3 

«Дай серцеві волю,заведе в неволю” 4 

День матері 4 
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ла команда дівчат. У юнаків 

3-тє місце. Усі гравці про-

демонстрували гарну май-

стерність, чудову влучність 

та жагу до перемоги. Щоб 

досягти такого результату, 

потрібно було добре пот-

ренуватись та підготува-

тись. Щиру подяку вислов-

люємо вчителям фізичного 

виховання Подолинному М. 

М. та Барбулат Н. О. Ще 

раз вітаю переможців зма-

гань і всім учням бажаю 

виховувати в собі найкращі 

якості здорового способу 

життя, розвиватися духовно 

та фізично і бути перемож-

цями!  

Кореспондент: Яна Гередчук 

19 квітня 2012 року було 

підведено підсумки зма-

гань із баскетболу. На уро-

чисту лінійку для нагоро-

дження зібралися учні 5-11 

класів та вчителі. У 2011-

2012 навчальному році ко-

манди хлопців та дівчат Во-

роньківської ЗОШ показали 

напрочуд гарні результати. 

Переможцями районних 

змагань з баскетболу ста-

«Де була б ти сьогодні, Європо,                                                       

Де була б ти, якби не ВОНИ»? 

Кожного року вся країна вша-

новує пам’ять загиблих у Вели-

кій Вітчизняній війні та вітає на-

ших дорогих ветеранів. На 

жаль, з кожним роком їх все 

меншає і меншає, але наша  

пам’ять про них зростає.  

9 травня у селі відбувається 

урочисте дійство в честь наших 

ветеранів. На свято збираються і 

дорослі, і малі. Так, для них це 

також свято, але мало хто усві-

домлює, скільки мук, сліз та 

горя пережили ці великі люди. Я 

їх недарма так назвала, хоча 

вони заслуговують на більше. 

Адже їхні очі бачили справжні 

людські страждання, а їх тіло 

стало для країни тилом та опо-

рою. Саме віра, мужність та 

відданість Батьківщині привели її 

до довгоочікуваної перемоги.  

Дорогі ветерани! Дякуємо вам 

за вашу відданість, героїзм та 

мужність. Спасибі вам за те, 

що врятували наше майбутнє 

та шлях до нього. Бажаємо, до-

рогі ветерани, довголіття та бла-

гополучної старості, яка б  не 

знала смутку, горя, а була пе-

реповнена тільки радістю та 

позитивними емоціями. Адже 

ви на це заслуговуєте! Шана 

вам та низький уклін!!! 

Кореспондент: Анастасія Золо-

торучко 

 

терність робіт митця, чіткість 

кольорів та вміння точно відо-

бразити нашого птаха. Ігор 

розповідав, що цікавився пта-

хами ще з дитинства, полюб-

ляв спостерігати за ними та 

читав багато книжок про пер-

натих. Вдома у Ігоря можна 

дізнатись стільки всього  ціка-

вого про птахів. Це захоплення 

   Нещодавно в учнів нашої 

школи була нагода зустрі-

тися з відомим художником

-орнітологом Ігорем Зем-

лянських. У приміщенні 

сільської бібліотеки пройш-

ла виставка картин худож-

ника, на яких були зобра-

жені птахи рідного краю. 

Мене дуже вразила майс-

перейшло у професію і ста-

ло справою всього життя. Ігор 

Землянських написав дві чудо-

ві книги, в яких змальовані всі 

птахи нашої Батьківщини. Ра-

джу всім поспілкуватися з ці-

єю людиною і з нетерпінням 

чекатиму нової зустрічі з Іго-

рем. 

Кореспондент: Яна Гередчук 

Ст. 2 

Підсумки змагань із баскетболу 

67 років з дня Перемоги! 

Виставка картин Ігора Землянських 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  
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Ми не раз чули про IQ та різні тес-

ти  визначення свого рівня інтелек-

ту. Адже поняття IQ психологи по-

дарували світу ще до Першої сві-

тової війни. Воно розшифровуєть-

ся, як «коефіцієнт розумових здіб-

ностей». Мабуть, ви не раз заду-

мувались, завдяки чому люди ста-

ють успішними і чи відіграє якусь 

роль IQ? Так, звісно, цей фактор 

важливий, але набагато більше в 

кар’єрі та успіху людини має EQ. 

         Що ж таке EQ? Це поняття   

доволі молоде. Якщо IQ святкує 

своє сторіччя, то EQ почало наби-

рати оберти популярності в 90-их 

роках ХХ століття. EQ – це здат-

ність людини контролювати свої 

емоції, а також емоції оточуючих. 

Вас, мабуть, цікавило питання, 

чому деякі учні, які отримали чу-

довий атестат, живуть у бідності? І 

навпаки, учень із середнім рів-

нем знань через 15 років стає 

керівником компанії чи успішним 

бізнесменом. Чому така неспра-

ведливість? А вся справа в рівні 

соціального інтелекту. Більшість 

учених стверджують, що логічний 

інтелект забезпечує 25 % успіху, а 

решта 75% за емоційним інтелек-

том. Тому для того, щоб реалізу-

ватися у своєму житті, IQ замало, 

потрібні ще такі риси, як комуні-

кабельність, цілеспрямованість, 

уміння налагоджувати зв'язок з 

іншими людьми та заводити пот-

рібні знайомства. 

        Ключовим фактором рівня 

EQ є виховання в дитинстві. Схиль-

ність батьків до обговорення емо-

ційних проблем дає поштовх до 

кращого розуміння дитиною своїх 

емоцій та розвитку у неї здібнос-

тей до саморегуляції. На мою 

думку, школа також робить свій 

внесок у розвиток емоційного 

інтелекту. Адже тут  дитина  також 

отримує певне виховання. Саме 

у шкільні роки вона вчиться стави-

ти перед собою цілі, досягати їх, 

комунікабельності, дисципліні. 

       Людина з високим рівнем 

емоційного інтелекту знаходиться 

у гармонії з самим собою, а то-

му і з навколишнім світом також. 

Так, не всім судилося мати висо-

кий рівень EQ, але перші кроки 

робили всі. А чи всі пройдуть цей 

тернистий шлях та не зламаються 

- ось це вже питання… 

Кореспондент: Анастасія Золо-

торучко 

Ст. 3 

Чи знаєте Ви, що... 

Що важливіше: EQ чи IQ? 

    Чи знаєте ви що…… 

 Переробивши 670 алю-

мінієвих банок, можна 

виготовити велосипед. 

 1 т макулатури замінює 

близько 4 м3 деревини. 

 Якби інформацію, що 

міститься в першій хро-

мосомі людини, надру-

кувати на друкарській 

машинці або комп'юте-

рі, вона зайняла б 60 

тис.  сторінок. 

 Нові дані радіолокації 

Північного полюса Міся-

ця свідчать, що надії 

знайти у глибоких, при-

хованих від променів Со-

нця кратерах лід не ви-

правдалися. Учені споді-

валися, що майбутні ко-

лоністи Місяця зможуть 

добувати з цього льоду 

воду і кисень. 

 Найбільший глобус на 

Землі має діаметр 10 м, 

важить ЗО т. Він розмі-

щується в м. Пезаро 

(Італія). 

 Вулканічна лава збері-

гає високу температуру 

тривалий час. Навіть че-

рез рік після виверження 

на ній можна смажити 

яєчню. 

 Людина може «обігнати 

вітер». А от з мухою, яка 

пролітає 5 м/с, навіть 

тренований спортсмен 

позмагається  

 Хіба що на лижах. І вже 

точно людина не наздо-

жене зайця (16,7 м/с) 

або мисливську собаку 

(18 м/с). 

 Довжина всіх струн роя-

ля сягає 1500 м. 

 За даними голландських 

медиків, людина, яка за-

ймається фізкульту-

рою,за рік відсутня на 

роботі через хвороби в 

середньому 14,8 доби, 

а та, яка нехтує фізич-

ним заняттями, — май-

же 20 діб. 

 Упродовж дня людина 

робить у середньому 

ЗО тис. кроків, що ста-

новить близько 20 км, а 

протягом року «набігає» 

7200 км. 

 Нашому мозкові виста-

чає 1/20 секунди, щоб 

точно розпізнати образ, 

зафіксований оком у 

загальних рисах. 

 Серце людини, перека-

чуючи кров, за одне ско-

рочення здійснює близь-

ко1 Дж роботи. Для порі-

вняння: цієї роботи дос-

татньо, щоб підняти гирі 

масою 10 кг на висоту 1 

см. 

Кореспондент: Ільченко Іра 
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ШКОЛА І - І І І   СТУПЕНІВ  

них Штатах датується 1872 ро-

ком – відома американська 

пацифістка Джулія Уорд Хоув 

запропонувала відзначати 

день єдності матерів у боро-

тьбі за мир в усьому світі. Але, 

мабуть, тому що це свято 

швидше нагадувало День ми-

ру, а не День матері, широкої 

підтримки ініціатива Джулії 

Уорд не отримала ні в рідній 

країні, ні, власне, у світі. 

Друга спроба американців 

присвятити один день у році 

мамі була більш успішною. У 

1907 році молода американ-

ка Анна Джервіс з Філадель-

фії, у якої передчасно помер-

ла її мати, атакувала державні 

і законодавчі органи США ли-

стами з проханням започатку-

вати день вшанування мате-

рів. Через три роки її наполег-

ливість принесла результат – у 

1910 році штат Вірджинія пер-

шим визнав День Матері офі-

ційним святом. А ще через 

чотири роки, у 1914 році, Пре-

Матір – продовжувачку роду, 

шанували в усі часи. Одним з 

найдавніших свят вважається 

фестиваль на честь богині Реі, 

дружини бога Кроноса та ма-

тері численних богів і богинь, 

який відзначали навесні в Ста-

родавній Греції. 

Приблизно в 250 році до н.е. в 

Римі почали відзначати релігій-

не свято в честь богині-матері, 

яке тривало три дні – з 15 по 18 

березня. 

На початку 17 століття в Англії в 

четверту неділю Великого пос-

ту стали святкувати неділю ма-

тері (Mothering Sunday) – свято 

всіх матерів Англії. У цей день 

було прийнято провідувати 

мам і приносити їм у подару-

нок спеціальний торт, який так 

і називався—«материнський 

торт» 

Однак міжнародним святом 

День матері став завдяки 

США. Перша спроба започат-

кувати день матері в Сполуче-

зидент Вудро Вільсон оголо-

сив День матері офіційним 

святом всіх штатів Америки, і з 

тих пір в США його відзнача-

ють щорічно. 

Поступово друга неділя травня 

стала святом мам ще для 23 

країн світу, а понад 30 країн 

обрали для нього інші дні. 

Українці вперше відзначили 

День матері в 1928 році, але 

не на рідній землі, а в Канаді, 

де його провів Союз українок 

цієї країни.У 1929 році завдяки 

організаторським старанням 

редактора тижневика «Жіноча 

доля» Олени Кісилівської, День 

матері прийшов у Галичину. І 

тільки в 1999 році День матері 

став повноцінним святом 

України – указом Президента 

була встановлена офіційна 

дата його святкування: друга 

неділя травня. 

Кореспондент: Вікторія Петренко 

 

День матері 

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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ністрації Вороньківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

Микита –Мацюк Дмитро 

Іван – Котул Віктор 

Омелько – Ковальчук Михайло 

Одарка – Курява Надія 

Маруся – Куленко Тетяна 

Христя – Чирикало Марина 

Галина – Гайдук Ольга 

Морозиха – Бенца Тетяна 

Хлопці – Страшний Михайло 

              Яровий Микола 

              Ільченко Богдан 

              Голуб Олександр 

Художній керівник – Заслужений 

учитель України Гриценко Н.І. 

P.S. 4 травня наш театр отримав 

І-ше місце у підсумку районного 

огляду драматичних колективів. 

Щиро вітаємо! 

   Щорічний огляд шкільних дра-

матичних колективів зібрав учнів, 

педагогів, батьків та конкурсне 

журі. В цьому навчальному році 

драматичний колектив школи 

демонстрував виставу за  п’є-

сою Марка Кропивницького 

«Дай серцеві волю, заведе в не-

волю» (Драма в  5 діях). Склад 

молодого театрального колекти-

ву показав чудову акторську гру, 

яка в свою чергу була гарно оці-

нена глядачами гучним оплеска-

ми.  

Ролі виконували: 

Семен – Гальченко Руслан  

«Дай серцеві волю, заведе в неволю» 


