
У школах часто бува-
ють гості – люди, які 
чимсь прославились 
або є просто відомими. 
Ось і нещо-
давно від-
булася зу-
стріч висо-
ко рівня на 
базі Кіров-
ської ЗОШ. 
Туди приїз-
див посол 
Європейського Союзу 
в Україні Ян Томбінсь-
кі. Я думаю, не варто 
пояснювати читачам, 
що таке ЄС. А ось про 
те, що це за особа, вар-
то сказати більше. На-
родився 4 жовтня 
1958р. у Кракові. В мо-
лодості займався спор-
том. Закінчив Яґеллон-
ський університет, здо-
бувши ступені магістра 
германістики (1984) та 
історії (1985). Вільно 

володіє англійською, 
німецькою, французь-
кою, словенською та 
чеською мовами, вивчає 

україн-
ську. 
Зустріч 
пройш-
ла з 
вели-
кою 
пова-
гою до 

традицій і культури Єв-
ропи. Учні Кіровської 
школи дуже добре під-
готували пізнавальні 
стенди, присвячені різ-
ним країнам Європи. 
Також було показано 
звичаї і культуру націй 
у вигляді міні-вистав. 
Після цього дійства всі 
запрошені мали нагоду 
вислухати посла і пос-
тавити йому питання. 
Наша школа теж не за-
лишилась осторонь. 

Учителі й учні стави-
ли питання, на які 
посол радо відпові-
дав. Наприкінці зу-
стрічі всі зробили 
фото напам'ять, хтось 
узяв автограф, а уче-
ниця нашого 10 кла-
су навіть зробили 
селфі з паном Томбі-
нські.  

Ця поїздка була над-

звичайно цікавою і 

дала дітям змогу зро-

зуміти, які є європей-

ські цінності, пізнати 

людей такого рівня 

та й просто побачити 

посла, можна сказа-

ти, «побачити і від-

чути» Європу. 

Ісай Богдан 

Зустріч з послом 
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№, 3 (30) 

10 травня 2016 року 

Календарні свята у травні 
7 травня – День радіо  

8 травня – День матері; 

День пам’яті та прими-
рення в Україні; 

9 травня – День Пере-
моги 

14 травня – Всесвітній 
день мігруючих птахів  

15 травня – День пам’я-
ті жертв політичних ре-
пресій; 

 Міжнародний день за-
хисту клімату;  

24 травня – День 
слов’янської писем-
ності і культури  

25 травня – День 
філолога  

27 травня – Остан-
ній дзвоник  

29 травня – День 
хіміка  

30 травня – День 
жіночої емансипації   

31 травня – Всесвіт-
ній день блондинок  

18 травня – День боро-
тьби за права кримсь-
котатарського народу;  

19 травня –  День ви-
шиванки; 

20 травня –   Всесвіт-
ній день травматолога  

21 травня – День Єв-
ропи в Україні;  

День науки в Україні  

22 травня – Міжнарод-
ний день біологічного 
різноманіття  



     З 22 по 24 квітня 2016 року 

учні четвертих класів нашої 

школи разом із батьками на 

чолі з учителем початкових 

класів Геред-

чук Ольгою 

Іванівною 

здійснили 

подорож до 

сонячного 

Закарпаття.  

Метою цієї 

подорожі було ознайомлення 

з історичними, культурними 

та природними пам’ятками 

цього чудового краю.   

Екскурсія розпочалась із ми-

лування краєвидами міста 

Мукачево.  Замок Паланок – 

одна із найцінніших історич-

них та воєнно-архітектурних 

пам’яток. Він розташований 

на горі вулканічного похо-

дження на висоті 68 м, яку 

колись 

оточував 

рів, напов-

нений во-

дою. Уз-

довж його 

внутріш-

нього бе-

рега був 

зведений 

дубовий 

частокіл-паланок, очевидно, 

звідси і походить назва замку. 

З висоти замку відкрилась 

мальовнича панорама міста і 

його околиць. 

Не можна не відзначити  екс-

курсовода, який з перших 

хвилин зачарував та заціка-

вив не тільки дорослих, а й 

дітей. Разом із ним юні турис-

ти захоплювали цей непри-

ступний замок і кожен відчу-

вав себе середньовічним вої-

ном. 

Всім дуже сподобалась дегу-

стація меду в 

місті Хуст,  

яку організу-

вали профе-

сійні пасічни-

ки. Діткам 

влаштували 

майстер-клас 

по виготовленню воскових 

свічок, а дорослі мали змогу 

скуштувати всі 

види продуктів 

бджолярства.  

Наступним пун-

ктом нашої ма-

ндрівки була 

Долина нарци-

сів. Величезна 

площа 256 га – найбільша 

долина цих квітів, що ростуть 

в дикій природі в Європі. Міс-

це це зберег-

лося з часів 

льодовиково-

го періоду. 

Долина роз-

ташована в 

Закарпатті, а 

точніше, в 

Карпатських 

горах, неда-

леко від ма-

ленького українського міста 

Хуст.  

Долина нарци-

сів є частиною 

біосферного 

заповідни-

ка. Незвичність 

цієї найкрасиві-

шої в Європі 

долини полягає 

в тому, що подібні біологічні 

явища збереглися тільки на 

Балканах і в Альпах. Квіти, які 

ростуть в заповіднику, внесе-

ні в Червону книгу і охороня-

ються законом як пам'ятка 

природи.  

Діти відвідали оленячу фер-

му, музей «Старе село» в с. 

Колочава, який вразив нас 

кількістю зібраних у ньому 

предметів старовини. Здійс-

нили подорож до чарівного 

озера Синевир. Воно справе-

дливо вважається візитною 

карткою 

Карпат. 

Воно най-

більше за 

площею й 

одне з най-

красивіших 

гірських 

озер Украї-

ни.  

У середині озера знаходиться 

невеличкий острівець всього 

кілька метрів в діаметрі, тому 

місцеві жителі іноді назива-

ють озеро "Морське око". Ця 

крапля моря серед гір  розта-

шована на висоті 989 метрів. 

Карпатське диво знаходиться 

на 32 км шляху від закарпат-

ського райцентру Міжгір’я, де 

нас дуже гостинно приймали 

господарі невеличкого готе-

лю.  

 В останній 

день подорожі 

діти та батьки 

побували на 

горі Гемба - од-

ній з найвищих 

вершин Карпат-

ського гірського 

масиву Полони-

на Боржава. Висота Гемби –

1498 м. Вершина куполоподі-

Ст. 2 

Пізнаймо Україну! 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  
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бна, вигнута півмісяцем. Ту-

ристи не 

могли не 

скориста-

тися мож-

ливістю 

піднятися 

на цю ма-

льовничу 

вершину. І 

хоча подо-

рож на 

підйомни-

ку навіювала неаби-який 

страх , вся наша група в пов-

ному складі здійснила цей 

підйом. Підйомник на Гембу, 

до речі, чи не найдовший на 

Закарпатті: щоб піднятись до 

гори, зазвичай треба 20 хви-

лин. Підйом на вершину став 

для нас справжньою приго-

дою, повною незабутніх вра-

жень.  

На північних схилах гори роз-

ташований 

один з найвідо-

міших водоспа-

дів України — 

Шипіт, який 

входить до се-

ми природних 

чудес України. 

Щорічно, почи-

наючи з 1993 

року, неподалік 

від водоспаду 

на початку липня проходить 

неформальний фестиваль, 

на який приїжджають хіпі та 

представники різних субкуль-

тур з України, Білорусі та ін-

ших країн. 

Три дні промайнули непоміт-

но у дружньому веселому то-

варистві. Учні не тільки на-

брались нових вражень, а й 

зрозуміли, яка прекрасна Ук-

раїна і як мало ми її знаємо.  

Весь колектив висловлює ве-

лику вдячність Гередчук Оль-

зі Іванівні , яка змогла органі-

зувати цю цікаву подорож!  

Коломієць Марина 

Ст. 3 

 Нещодавно у нашій школі від-
булося відкриття виставки 
«Погляд у вічність», присвяче-
ної 90-річчю з дня народження 
Олеся Бердника. Були пред-
ставлені світлини, нариси і кни-
ги письменника, новатора, лю-
дини з іншою точкою зору.  

Олесь Бердник –  
 український письменник-
фантаст, філософ, громадсь-
кий діяч. Автор понад 20 рома-
нів і повістей. Засновник Укра-
їнської Гельсінської гру-
пи (УГГ). Провідник українсько-
го гуманістичного об'єднання 
«Українська Духовна Республі-
ка».  

Мало кому відомо, та  восе-
ни 1991р. він  був висунутий 
(але не зареєстрований) канди-
датом у Президенти України. 
Олесь мав унікальну політичну 
програму, детальніше з якою 
ви можете ознайомитись на 
виставці. 

На заході була присутня і дру-

Олеся Павловича Тетяна Коро-
бкова навела цікаві факти  з 
архівних документів. 

Інтимна, найглибша лірика пое-

та ніби освятила світлицю чис-
тим і проникливим словом. 
Старшокласники намагалися 
передати той особливий особи-
стий світ Бердника. 

Ісай Богдан 

 

жина Валентина Бердник. Ось 
як вона розповіла про фантас-
та:  

 — Я прожила з Олесем Павло-
вичем 32 роки, але не розлуча-
юся з ним ні на мить і до цього 
часу. Це була людина, яка мог-
ла про дуже високе і глибоке 
сказати простими словами. 
Якось він говорив, що історію 
світу можна написати на доло-
ні, якщо вмієш писати.  

Тарас Силенко, заслужений 
артист України, бандурист, до-
дав душі і спогадів, і мелодій-
ності. Бандура сумувала і тор-
жествувала в руках таланови-
того музиканта. Дослідниця 
роду Бердників, племінниця 

«Погляд у вічність» Олеся Бердника 



Адрес: 

08352, Київська обл., Бориспільський р-н,  
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ВОРОНЬКІВ СЬКА ЗАГАЛЬ НО О СВІТНЯ 

ШКОЛА І - І І І   СТУПЕНІВ  

Театр – це світ мистецтва, 
який духовно збагачує люди-
ну, допомагає глибше пізнати 
красу навколишнього світу. 
Привернути ді-
тей до театраль-
ного мистецтва, 
виховати й збе-
регти природну 
сутність особи-
стості дитини, її 
індивідуаль-
ність, вплинути 
на розвиток її 
духовно-естетичних якостей 
– завдання кожного шкільно-
го  театру. 

18 квітня у нашому  шкільно-
му театрі «Барвінок», під ке-
рівництвом Гриценко Н.І.,  
відбулася прем’єра 
вистави за п’єсою 
сучасного драмату-
рга С. Новицької 
«Приборкання но-
ровливої»( або 
«Шкільна комедія 
майже за Шекспі-
ром»). 

Це твір про стар-
шокласників, які 
навчаються в шко-
лі, але під час ви-
вчення наук зако-
хуються та розви-
вають свої таланти 
і захоплення. 

Свою майстерність 
продемонстрували 
учні 10 класу Золоторучко 
Ірина, Ігнатов Юрій, Згурсь-
кий Євгеній, Губа Олександр 
та дев’ятикласники Григор 
Ольга, Олексенко Анастасія, 
Руда Ярослава. А Черніков 
Ілля вразив глядачів не лише 
як талановитий актор, а й як 
музикант. Над музичним 
оформленням працював деся-
тикласник Ісай Богдан, а на 
сцені допомагав Бондаренко 
Іван. 

Телефон: (045-95)3-66-82 

Телефон: (045-95)3-66-69 

Факс: (045-95)3-66-82 

Ел. пошта: voronkiv-school@ukr.net 

Випуск підготували: 
Головний редактор:   Богдан Ісай 

Кореспонденти:      Коломієць Марина 
                                 Золоторучко Іра 

                               
                                             
                                       

Випуск підготовлено за сприяння 
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освітньої школи І-ІІІ ступенів 
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Наша муза – Мельпомена 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

Вистава динамічна, жива, 
енергійна. Вона залишила 
хороші відчуття в душі. Я 
маю дружні відносини із ак-

торами цієї ви-
стави, тому 
знаю про їхні 
хвилювання 
перед кожним 
виступом. Але  
можу сказати, 
що в них зав-
жди все прохо-
дить на вищо-

му рівні. В цьому велика за-
слуга їхнього художнього ке-
рівника Гриценко Надії Івані-
вни.  

Ця вистава є дуже актуаль-
ною в наш час саме для таких 

як ми. У ге-
роях твору 
ми бачили 
самих себе і 
змогли зро-
зуміти, що 
навкруги 
нас є такі 
люди, які 
завжди підт-
римають, 
допомо-
жуть. Також 
у творі під-
німається 
тема кохан-
ня і дружби. 
На мою ду-
мку, ця ви-
става пока-

зує, якими є незабутні шкіль-
ні роки. Про них ми не по-
винні забувати.    

Неперевершена гра акторів, 
стовідсоткова віддача, 
непідробна пристрасть про-
сто зачарували глядачів. Ви-
става пройшла чудово. На 
словах не можна передати 
весь океан почуттів, які вона 
породила. Це потрібно відчу-
ти й побачити на власні очі. 

Коломієць Марина 

У нашій школі відбувається 
багато чого цікавого. Все це 
неможливо вмісти на кілька 
аркушів паперу, тут пода-
ється інформація, яка повин-
на вас зацікавити знати біль-
ше про нашу школу, про інші 
класи. Про події шкільного 
колективу, про думки учнів і 
вчителів. Варто нагадати, 
що кожен може писати до 
нашої газети, адже це сто-
сується кожного школяра. 
Редакційна колегія з радістю 
буде вітати ініціативність і 
новаторство дітей, які за-
пропонують щось нове до 
цього спільного проекту шкі-
льної громади. Ви будете роз-
вивати свої думки, навчитеся 
більш точно і краще склада-
ти свої думки і висловлюван-
ня. Можливо, це знадобиться 
вам у подальшому житті.  

Редколегія 


