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13 березня 2017 року  Багато письменників у своїх 
творах розповідають про 
важливість української мови 
не лише як засобу спілку-
вання, а ще й засобу для 
об`єднання українського на-
роду.  

Знаючи історичні факти, мож-
на зрозуміти, що здавна украї-
нці  боролися за свою мову, її 
право на існування.  

Враховуючи теперішню ситу-

ацію в якій опинилася наша 
країна, люди дедалі більше 
усвідомлюють важливість і 
значення  рідної, солов'їної, 
знайомої до болю української 
мови. 

. 

Мова-це глибина   ти-
сячоліть                                  

(М. Шумило) 

Поруч з народними символа-
ми: вербою і калиною —
завжди шанували і мову.  

Мова — це ідентифікаційний 
код нації, тому її варто ціну-

вати та 
оберігати. 
З метою 
збережен-
ня та захи-
сту укра-
їнської 
мови у 
нашій 
державі 
щороку 21 
лютого 

відзначають День Рідної мови.    

 

Про всесвітній день рідної мови 

Зверніть увагу: 

Вороньківська ЗОШ-опорний заклад 
освіти 

 

День Святого Валентина  

 

День пам`яті героїв Небесної Сотні 

 

 

В номері: 

7 лютого– день безпеки 

в мережі Інтернет, 

9 лютого— день стома-

толога, 

13 лютого—всесвітній 

день радіо,  

14 люто-
го—день 
закоханих, 

 

15 лютого—стрітення 
Господнє, 

15 лютого—день 
комп`ютерника, 

19 лютого– день герба, 

20 лютого—день пам`яті 
Героїв Небесної Сотні, 

20 лютого—Масниця, 

21 лютого—міжнарод 
ний день рідної мови, 

26 лютого—прощена 
неділя, 

27 лютого—початок 

великого посту. 

 

Лютневий календар 

З покоління в покоління  у 
кожній родині передаються 
різні традиції та звичаї, тому і 
рідна мова має передаватися, 
як неоціненний скарб. 

Кожного року учні нашої 
школи разом з вчителями 
відзначають це свято. 

Зазвичай, цього дня вони 
приходять до школи у виши-
ванках,  а вчителі в свою 
чергу розповідають про зна-

чення української 
мови в нашому 
житті.                                
До речі, саме зараз 
мовне питання є 
найбільш актуаль-
ним. 

Тому плекаймо, 
цінуймо,  примно-
жуймо, зберігаймо 
рідну мову! 

Пам`ятаймо, що 
вона дається народові Богом, 
а чужа —людьми, що прино-
сять її  на вістрі ворожих 
списів! 

Мешко Владислава, 8-Б клас 

 

 

Міжнародний день рідної мови  

Вороньківська ЗОШ-опорний 
заклад освіти 

 

Калейдоскоп учнівських думок  

Семінар “Роль ГАШ, як…”  

Свято кохання   

Вічна пам'ять Скрябіну  

День пам`яті Героїв Небесної 
Сотні 

 



Всі шкільні вікна замінили на 
сучасні металопластикові з ме-
тою збереження тепла та зручно-
го провітрювання.  

У гардеробі та медпункті встано-
вили нові двері. 

В окремих кабінетах старі парти  
замінено новими, а замість зана-
вісок тепер жалюзі.  

Відбулись зміни і в шкільній їда-

льні: замінили техніку, зробили 
ремонт на кухні, а більшість сто-
лів замінили новими, більш зруч-
ними. 

Та зміни відбулися не лише в мате-
ріальному житті школи. 
ОНЗ “Вороньківську ЗОШ 1-3 ст. ”  
відвідують гості з інших шкіл, зад-
ля проведення семінарів, обміну 
досвідом та ін. 
Ми запрошуємо в гості відомих 
людей, з метою  духовного розвит-
ку та патріотичного виховання уч-
нів. Ось, наприклад, в день україн-
ської мови та писемності до нас 
завітав Живосил Лютий. 

Нам, учням лишається 
подякувати тим, хто 
створив усі ці умови, 
щоб ми мали доступ до 
сучасної освіти. 
Обов`язок для кожного 
учня — це добре навчан-
ня, ввічливе ставлення 
до вчителя та звісно ж 
любов до своєї Батьків-
щини — України. 
 
 
 
 
 
 

Антоненко Вероніка, 8– Б клас 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

Калейдоскоп учнівських думок         

Вороньківська ЗОШ-опорний заклад освіти! 

Цікавими були думки учнів про те, 

що означає назва «опорний заклад» 

і які зміни відбулись в школі за 

останній період. 

Рябоконь Надя, 4-Б клас 

У школі помітно збільшилась кіль-

кість учнів, і я також побачила ба-

гато змін, пов'язаних з ремонтом. 

Також зявилось багато новинок в 

інтер'єрі, які зробили навчання 

більш комфортним та цікавим. 

Мешко Влада, 8-Б класс 

Я вважаю, що опорний заклад—це 

школа, що дає можливість навча-

тись дітям не лише цього села, а й 

дітям з інших сіл, де умови для нав-

чання не відповідають бажаному. 

 Нещодавно наша школа отримала 
нову назву. Відтепер ми - ОНЗ 
“Вороньківська ЗОШ 1-3 ст. ”. 

Зміни відбулися не лише в назві, а і 
по всій школі. 

Не покладаючи рук робітники, бать-
ки  та вчителі працювали, починаю-
чи з літа, аби зробити кабінети зруч-
ними і затишними. Відбулись зміни 
в оформленні класних кімнат та ко-
ридорів. У навчальних класах 
з`явились новітні інтерак-
тивні дошки, які значно 
полегшують навчання 
дітям. У кабінетах інфор-
матики з`явилась нова, 
сучасна техніка. 

Також має відкритись 
читальний зал для відві-
дувачів бібліотеки. 

В школі є безкоштовний 
вай-фай, що дає змогу 
користуватися Інтерне-
том на перерві. 

Відтепер кожен вчитель 
має ноутбук, що дає змо-
гу ефективніше проводити уроки. 

 

У наших сусідів тепер є можливість 
краще навчатися та розвивати  спор-
тивні здібності вже у новій школі. 
Мені здається, що про таку школу як 
наша , мріє безліч дітей. 

Блакита Євген, 8-Б клас 

Як на мене, то сучасні інтерактивні 
дошки, телевізори та комп'ютери у 
кабінеті інформатики лише полег-
шать навчання учнів. А новий чита-
льний зал заохотить дітей до бібліо-
теки.  Ще мені сподобалось, що від-
тепер в школі є вай-фай. А у спортив-
ному залі тепер з’явилось нове спор-
тивне обладнання. Також я помітив 
багато змін, пов'язаних з ремонтом у 
кабінетах географії, математики, біо-
логії, фізики. 

Отже, судячи з почутого, наша школа 
дійсно змінилась на краще - і всі діти 
задоволені. 

Антоненко Вероніка, 8-Б клас. 

У понеділок, 20 лютого, в Будинку 
Культури відбулась вистава за 
п'єсою Михайла Старицького “Ой 
не ходи, Грицю, та й на вечорни-
ці... ” 

У виставі взяли участь учні 8-го, 
10-го та 11-го класів. 

 

 

 

 

 

 

Саме у 2017 році виповнюється 25 
років шкільному театру 
“Барвінок”, заснованому  у 1992  
році, незмінним керівником якого 
є Гриценко Надія Іванівна.  

 Але про це вже в наступному 
березневому випуску газети 
“Велика перерва”. 
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«Роль ГАШ як освітнього осередку у розбудові громади» 

15 лютого у ОНЗ «Вороньківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів» був проведе-
ний районний семінар-
практикум «Роль ГАШ як освітньо-
го осередку у розбудові грома-
ди».    Мета заходу – методич-
ний  супровід педагогів за міжнаро-
дним  стандартом якості діяльності 
громадсько-активних шкіл. 
   У роботі семінару взяли 
уасть методист відділу освіти Т.В. 
Чигрин та  заступники директорів 
шкіл  з виховної роботи району. 
   Учасники семінару  відвіда-
ли    навчальні кабінети опорного 
навчального закладу, побували на 
відеопрезентації   шкільного проек-
ту «Ми - українці», оцінили діяль-
ність школи за стандартом 
«Залучення батьків». 
   Психологом  школи Андрейчевою 
А.О.  було проведено    тренінгове 
заняття «Пізнай себе». 

   Вчитель біології Руда 
А.О. подемонструвала майстер-
клас використання нових технічних 
засобів навчання на уроках біології. 
   Заступники директорів з виховної 
роботи  стали свідками проведення 
виховного заходу за проектом ГАШ 
«Українські вечорниці»,  у підгото-

вці та проведенні якого взяли уасть 
учні школи, їх батьки та бабусі. 
   Семінар закінчився  обміном дос-
відом,   прийняттям  рекоменда-
цій  та підведенням  підсумків. 

Цікавим було почути ставлення до 

нашого оновленого навчального 
закладу. 
Ми спілкувались із заступником 
директора з виховної роботи Рев-
нівської ЗОШ Бабич Оксаною Ми-
колаївною, і ось що вона нам розпо-
віла:                                                               
-Чи відвідували Ви нашу школу 
раніше, і що вам зараз найбільше 
сподобалось?                                          
Так, звичайно. Справила на мене 
враження наповненість вашої шко-

ли досягненнями, а це: інтерактивні 
дошки, сучасне обладнання, ремонт 
у кабінетах та ін..                                  
-Яка мета вашого візиту?               
Ідучи на семінар, я планувала взяти 
для себе та своєї школи щось кори-

сне, досвід. Сьогодні я 
відвідаю українські 
вечорниці, можливо і в 
нас теж щось подібне 
проведемо. Сподобався 
також ваш підхід щодо  
святкування  дня Свя-
того Валентина, коли 
брали участь і сусідні 
школи.                                                             
- Що б ви побажали 
нашим учням?                                                                
Основне – це високих 
навчальних досягнень, 

адже тепер у вас з`явилось стільки 
можливостей. А ще віри у свої мо-
жливості,  вихованості та людянос-
ті. 
Спілкувалась Петренко Уляна 
 
 

9-Б клас 

14 лютого -День Святого Валенти-

на. Це свято відзначають закохані в 

більшості країн світу. У День Ва-

лентина прийнято дарувати коханій 

людині листівки, іграшки, квіти, 

коробки цукерок. Подарунки 

здебільшого виробляються у формі 

сердець, так як червоне серце -

символ любові. 

День закоханих названий на честь 

святого Валентина. За легендою, 

цей чоловік був лікарем та свяще-

ником, жив у 3 столітті до нашої 

ери.                                                            

Тої пори злий римський імператор 

Клавдій ıı заборонив закоханим 

одружуватися. Він хотів, щоб чо-

ловіки всі свої сили віддавали бит-

вам в його війську, а не думали про 

кохання.  

На свято запросили учнів Гли-

боцької та Головурівської шкіл. 

Кожен клас підготував пісню та 

сценку про кохання і традицій-

ний танець-вальс. 

.На думку багатьох присутніх, 

пара з 10-го класу Черніков І. та 

Драна М. просто «підірвали» зал 

своїм танцем. 

День закоханих став прекрасною 

нагодою виявити для близьких 

більше уваги, висловити свої 

почуття. У середині лютого, коли 

всі так втомились від зими, це 

свято допомагає створити 

радісний весняний настрій. 

Хмиз Єлизавета, 8-А клас 

Але Валентин таємно вінчав пари, 
за що його спіймали, а потім стра-
тили. 

Тому день закоханих і названий на 
честь чоловіка, що віддав життя за 
любов. 

Вже традиційно 14 лютого і в на-
шій школі відзначається як свято. 
Цікаво та активно воно пройшло і 
цього разу. На вечорі для старшок-
ласників були проведені захоплю-
ючі заходи та конкурси до дня Свя-
того Валентина, в яких брали уч-
асть всі бажаючі. Учні середньої 
школи виготовили вітальні плака-
ти, які розмістили у святковому 
залі. 

14 лютого - Свято кохання 



Адрес: 

08352, Київська обл., Бориспільський р-н,  

с.Вороньків, вул.Київська 1 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

ВОРОНЬКІВ СЬКА ЗАГАЛЬ НО О СВІТНЯ 

ОПОРНА ШКОЛА І - І І І   СТУПЕН ІВ  

В кінці з вдячністю зачитали імена 

31-го вороньківця, що боронили та 

продовжують боронити зараз Схід-

ний кордон. 

Важливим фактором є те, 
що з початку подій на Май-

дані Неза-
лежності 
були і 
десятки 
наших 
односель-
ців, зокре-
ма: лікар 
сільської 
дільничої 
лікарні, 
учасник АТО 

Ільчишин Василь Михайлович та 
учасник АТО Швидченко Олег Ми-
колайович. 

 

20 лютого- День Вшанування Героїв Небесної Сотні 

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:  Петренко Уляна 
Кореспонденти:  Мешко Владислава, Антоненко 
Вероніка, Хмиз Єлизавета. 
Фотокореспондент: Бондаренко Галина 

                                            
                                       

Випуск підготовлено за сприяння 
адміністрації Вороньківської загально-
освітньої опорної школи І-ІІІ ступенів 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

пів. 

Зрозуміти музику Скрябіна не про-
сто, тому що в ній відбились есте-
тичні пошуки композитора і його 
світогляд. Кузьма розвивав симфо-
нічну, фортепіанну музику, створив 
новий жанр. Своєю музикою він 
хоче проникнути у незвідану об-
ласть підсвідомості, хоче відобра-
зити мить… 

Та 4 лютого все змінюється.  

Життя Скрябіна раптово обірвала-
ся, завдавши болю палким прихи-

льникам 
його твор-
чості.  

 

 

Бондарен-
ко Галина, 

9-Бклас 

 

 

Початок Нового Року асоціюється у 
нас з чимось добрим, незвичайним, 
змінами в житті…  

Але це аж ніяк не про початок 2015 
року, коли в автокатастрофі заги-
нув улюбленець мільйонів Кузьма 
Скрябін. 

Андрій Кузьменко народився 17 
серпня 1968 року  у місті Новий 
Розділ, що на Львівщині.  

Мати була піаністкою, тому і при-
щепила хлопцеві любов до музики. 

 У 1983 році він захопився шотла-
ндською гру-
пою The Ex-
ploited, що 
змусила його 
назавжди по-
любити панк-
музику. Відто-
ді у нього 
з’явилось дру-
ге дихання і 
він вирішив 
поширити 
панк-музику 
серед молоді, 
створивши групу «Ланцюгова реак-
ція».  

Згодом Андрій стає фронтменом 
гурту «Скрябін». Розпочалося гаст-
ролювання, безліч коцертів, висту-

Вічна пам’ять Кузьмі Скрябіну 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

Тоді ж у Вороньківській лікарні був 
організований  штаб допомоги. Не-
байдужі люди приносили продукти 
харчування, ліки та гроші. 

На фото: Ільчишин В. М. 18. 02.2013 

року під час найдраматичніших подій 

на Майдані Незалежності. 

Петренко Уляна, 9-Б клас 

 

А сотню вже зустріли не-
беса… 
Летіли легко, хоч Май-
дан ридав.. 
І з кров’ю  перемішана 
сльоза.... 
А батько сина ще не від-
пускав. 

У п’ятницю 17 лютого 
учнями 9-Б класу та 
їхнім класним керівни-
ком Фесенко Лідією 
Василівною була про-
ведена урочиста лінійка 
з приводу вшанування 
Героїв Небесної Сотні, 
людей , що без вагань 
пішли на Майдан у 
важкий час задля збере-
ження права на волю, 
честь та гідність.  

Учні настільки зворушливо декламу-
вали вірші, що дехто з присутніх не 
зміг стримати сліз. 


