
  Нещодавно Ганна 

Миколаївна Герман — 

(український політик, 

заступник Голови Ад-

міністрації Президента 

України (лютий 2010 

— квітень 2011), рад-

ник Президента Украї-

ни — Керівник Голов-

ного управління з гума-

нітарних і суспільно-

політичних питань Ад-

міністрації Президента 

України; журналіст) 

дала урок старшоклас-

никам нашої школи. 

Учителі старшокласни-

ків, які навчаються за 

філологічним напря-

мом, обрали тему "Роль 

мови у формуванні і 

вираженні особистості". 

Також радник Президе-

нта поділилася з учня-

ми власним життєвим 

досвідом, розповіла про 

важливість вивчення 

української мови і її 

необхідність в розвитку 

і кар’єрному рості. Учні 

нашої школи у знак по-

дяки подарували Анні 

Герман синьо-жовтий 

галстук, а вона у відпо-

відь подарувала шкіль-

ній бібліотеці свої кни-

ги і дала автографи ста-

ршокласникам. Усі учні 

залишились задоволені 

зустріччю, адже позна-

йомились із впливовою 

людиною і  відкрили 

для себе багато ціка-

вого. 

Кореспондент: Таня Куленко 

Ганна Герман у Вороньківській школі 

Відлунав Перший дзвоник! 

Як непомітно та швидко 

пролетіло літо! Ще вчора  

насолоджувалися пекучим 

сонечком та всіма літніми 

розвагами. А тепер ми мо-

жемо, згадувати його вже 

за шкільними партами. 

Вже вкотре у нашій школі 

пролунав Перший дзвоник. 

На це радісне свято завіта-

ли учні, батьки, мешканці 

села, ну й звісно, головні 

винуватці – наші першокла-

сники. Для них Перший 

дзвоник пролунав дійсно 

вперше, адже саме в цей 

день школа відчиняє їм свої 

двері і вони розпочинають  

захоплюючу  мандрівку 

країною Знань. У 2012 році 

наша велика шкільна роди-

на збільшилась на 56 учнів

(з них 48 першачків). Тож 

ласкаво просимо! 

Якщо для когось цей дзво-

ник перший, то для  одина-

дцятокласників Перший 

дзвоник лунав востаннє. 

Адже це останній рік, коли 

вони сидітимуть за шкіль-

ними партами і 

«догризатимуть» такий 

твердий граніт науки. Саме 

цей проміжок часу відділяє 

їх від  вибору стежини до-

рослого життя та закінчен-

ня шкільних безтурботних 

днів. У випускників зали-

шилось всього дев’ять міся-

ців для роздумів та стільки 

ж до ЗНО, які пролетять 

дуже швидко. Тож бажаємо 

всім терпіння, сили волі та 

творчої наснаги, а одинад-

цятокласникам не прогави-

ти свій квиток у майбутнє. 

Успіхів!!! 

 

Кореспондент: Настя Золоторучко 

Зверніть увагу: 
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 Ганна Герман у Вороньківській ЗОШ 

 Вітаємо! 

 Кобзарочка Тетяна Никитюк 
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04.10 — Всесвітній тиждень космо-

су. 

05.10 — Всесвітній день вчителя. 

07.10 — Український день вчителя. 

09.10 — Всесвітній день пошти. 

14.10 — День Українського козацт-

ва; день художника України 

24.10 — Міжнародний день ООН. 

28.10 — Перехід на зимовий час. 

Для нас, учнів Вороньківсьої шко-

ли,  День учителя — одне з найбі-

льших свят жовтня. Це свято тих, 

хто щодня зустрічає нас на порозі 

рідної школи, дарує щиру посміш-

ку і теплоту серця, хто завжди по-

радить і зрозуміє, хто дає нам знан-

ня, хто вчить жити і любити рідну 

землю... Ми з нетерпінням чекаємо 

цього свята, щоб подарувати улюб-

леним вчителям найтепліші слова 

вдячності… 

Кореспондент: Іра Ільченко 

01.10 — Всесвітній день архітекто-

ра; міжнародний день лікаря; між-

народний день людей похилого 

віку; міжнародний день музики. 

14 вересня 2012 року відбула-

ся поїздка у старовинне місто 

Львів, яку організувала вчи-

тель української мови та літе-

ратури Гриценко Надія Івані-

вна. Місто зустріло нас дощо-

вою погодою, тому нам вда-

лося обійти небагато визнач-

них місць цього чудового мі-

ста. Ми побували біля пам’я-

тника, засновнику міста Да-

нилу Галицькому, відвідали 

аптеку-музей, в якій зберег-

лася велика кількість старо-

винних засобів для лікування, 

музей зброї, проходили по 

знаменитій площі - “Ринок”. 

Найцікавішим місцем для нас 

стала фабрика шоколаду. На-

ші учні були вражені майсте-

рністю виготовлення шокола-

дних виробів та цукерок різ-

ної форми. Також ми відвіда-

ли пам’ятник, Т.Г. Шевченку 

та  Львівський оперний театр. 

Додому повернулися з приєм-

ними враженнями від екскур-

сії, не дивлячись на погодні 

умови. Нам удалося побачити  

Львів. Раджу всім відвідати 

це місто, тому що воно є ду-

же цікавим та захоплюючим. 

Кореспондент: Яна Гередчук 

 

естафети. У цьому заході брали 

участь й учні нашої школи. У 

футбол грала шкільна команда 

футболістів: Гресь Сергій, Вась-

кун Дмитро,  Колісник Андрій, 

Ручко Артем, Бобровник Віта-

лій, Яровий Микола. Дівчата 

брали участь у легкій атлетиці, 

бігу 100 метрів та естафеті 4/-

100. Барбулат Анастасія зайняла 

1 місце в районі з бігу на 100 м. 

У командних змаганнях з волей-

Нещодавно у Борис-

полі відбулася ра-

йонна спартакіада 

сільських рад, прис-

вячена Дню фізкуль-

тури та спорту. Са-

ме дійство проходи-

ло 8 вересня на ста-

діоні «Колос». У 

програму входили такі змаган-

ня, як футбол, волейбол, легка 

атлетика, біг 100 метрів та різні 

болу грали Гальченко Руслан та 

Барбулат Настя.  Всі учасники  

спартакіади отримали багато 

позитивних емоцій, разом підт-

римували одне одного та йшли 

до перемоги. Висловлюємо по-

дяку вчителям фізичного вихо-

вання Подолинному М.М. та 

Барбулат Н.О. за навчання юних 

спортсменів. 

 

Кореспондент: Яна Гередчук 

Ст. 2 

Календар свят на жовтень 

Львів – столиця Левів 

Вітаємо! 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  
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Нарешті здійснилася мрія 

усіх школярів Воронькова!!! 

Тепер і наша школа може з 

гордістю сказати, що ми має-

мо пристойний, комфортабе-

льний, а головне новий авто-

бус. Він має мікрофон, по 

якому водій спілкується з па-

сажирами, кнопки виклику 

водія. Коли автобус «здає на-

зад» або коли двері автобуса 

відчинені, вмикаються сире-

ни і мигалки. Учні школи вже 

випробували його в дії. 

Маючи тепер новий авто-

бус, ми можемо планувати 

екскурсії для того, щоб напо-

внювати своє учнівське жит-

тя новими враженнями! 

Стара назва шкільного ав-

тобуса «дракон» міцно прик-

леїлась і до нового, але тепер 

це слово вимовляють з горді-

стю і пошаною. 

 

Кореспондент: Вікторія Петренко 

 

Ст. 3 

Осінь - час запасатись вітамінами. 

Наш новенький шкільний автобус 

Не за горами затяжні холодні 

місяці, а це означає неминуче 

послаблення імунітету  та не-

стачі сонячного світла. Саме 

час поласувати останніми да-

рами природи цього сезону і 

запастись вітамінами на рік 

вперед! 

Якщо регулярно, постійно 

поповнювати баланс вітамі-

нів в організмі, то імунітет 

завжди буде в нормі, і нам 

будуть не страшні сезонні 

застуди і вірусні інфекції.   

Для того, щоб задовольняти 

потребу організму у вітамі-

нах, дорослій людині необ-

хідно щодня з'їдати приблиз-

но 400 г свіжих, бажано си-

рих овочів і фруктів (якщо 

більше, то ще краще).  

Наприклад, капуста, свіжа і 

квашена, а також солодкий 

болгарський перець дуже ба-

гаті вітаміном С, який необ-

хідний нам постійно і у вели-

ких кількостях. 

Про те, що вітамін А нам лег-

ше всього отримати з моркви, 

теж всім відомо,  однак морк-

вяний сік діє набагато швид-

ше, ніж самі коренеплоди. 

Він має антисептичну, знебо-

люючу, протизапальну, рано-

загоювальну, зміцнюючу дію, 

покращує колір обличчя і по-

переджає розвиток раку. 

          Вітамін Е, відомий свої-

ми антиоксидантними влас-

тивостями, повинен надходи-

ти постійно при вживанні в 

їжу рослинні олії: оливкової, 

кукурудзяної, соняшниковї, 

лляної, мигдальної. Бажано 

вживати свіжу, нерафіновану 

олію, і не тільки в складі 

страв, але й додатково - хоча 

б 1 ст.л. в день. 

          Вітаміни групи В зміц-

нюють імунітет та беруть 

участь у формуванні правиль-

ного складу крові. Вони міс-

тяться в бобових, моркві, ка-

пусті, картоплі та інших ово-

чах.  

          Такі фрукти і ягоди, як 

яблука, сливи, кавуни, дині, 

обліпиха, чорноплідна горо-

бина, багаті вітамінами А, Е і 

С та мають антиоксидантну 

дію. 

Головною метою осіннього 

раціону є  зміцнення імуніте-

ту, покращення настрою і за-

рядженя енергією. Тож їжте 

на ЗДОРОВ’Я!   

Кореспондент: Настя Золоторучко 



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  

ко- і римо-католицькі храми, 

це і протестантська кірха, ще 

ми дізнались багато версій 

про походження назви цього 

міста. Найбільше мені сподо-

балась версія про те, що жи-

телі цього міста мололи боро-

шно (муку), і тому йому дали 

таку назву . 

Потім ми переїхали до 

Ужгорода, де змогли помилу-

ватись прекрасними пейзажа-

ми старого міста та побачити 

саму річку Уж. Тут також ми 

побували в замку-музеї, де 

побачили чималу кількість 

старовинних речей. 

Загалом екскурсія була 

дуже цікавою і всі залиши-

лись задоволені! 

 

Кореспондент: Вікторія Петренко 

Минулими вихідними ста-

ршокласники Вороньківської 

школи під керівництвом На-

талії Миколаївни Петренко 

побували в містах Закарпат-

тя. Мандрівка була захоплю-

ючою, тому що ми подорожу-

вали на поїзді і мали вдосталь 

часу на спілкування та жарти. 

Під час самої екскурсії ми 

побачили Мукачевський за-

мок Паланок, храми різних 

конфесій: це були і правосла-

вні храми московського та 

київського патріархатів, гре-

Екскурсія в Ужгород 

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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Кореспонденти:                 Петренко Вікторія 

                                         Куленко Таня                         
                                        Гередчук Яна 

                                      Ільченко Іра 
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E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

науковий співробітник з нез-

вичайним хобі. Вона захо-

плюється грою на кобзі, вико-

нує українські народні пісні. 

Учням Вороньківської школи 

надзвичайно сподобалась 

зустріч із такою неординар-

ною особистістю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кореспондент: Таня Куленко 

Здавна кобзарі були твор-

цями, хранителями і переда-

вачами народної творчості у 

формі історичних пісень, 

дум, казок та переказів, су-

проводжуваних грою на 

кобзі. Нещодавно учням 

нашої школи пощастило по-

знайомитись із такою 

унікальною людиною ( та ще 

й жінкою!), яка грає на кобзі. 

Тетяна Никитюк - кандидат 

фізико – математичних наук, 

Кобзарочка Тетяна Никитюк 


