
Закликання весни – 
один  з найцікавіших 
звичаїв українського 
народу. Адже прихід 
весняного тепла да-
вав поштовх новому 
хліборобському цик-
лу та вливав потуж-
ний струмінь на-
тхнення до селянсь-
кої душі. На 
Сорок святих 
(22 березня), 
печуть з тіста 
коржики у фо-
рмі пташок на 
честь жайво-
ронків, що то-
ді вилітають із вирію.  
Весною молодь зав-
жди збиралася в лу-
гах, біля річок, у лісі 
– водили хороводи, 

проводили ігри. До 
наших днів зберегли-
ся такі ігри як «Котик 
і мишка», 
«Подоляночка», 
«Довга лоза», що су-
проводжувались вес-
нянками. Веснянка 
(гаївки) – це назва 
старослов’янських 

обрядо-
вих пі-
сень. Во-
ни співа-
ються з 
танцями, 
іграми, 
що мають 

закликати весну на 
добрий врожай.  Вес-
на – не час сидіти 
вдома, варто частіше 
вибиратися на прогу-

лянки, до лісу. 
Прогулюючись па-
рком в таку чудову 
пору року, ти від-
чуєш покращення 
на душі. Природа 
навесні – це особ-
ливий світ, що вра-
жає своєю незви-
чайністю За корот-
кі три весняні міся-
ці природа встигає 
пережити величезні 
метаморфози. Жод-
на інша пора року 
не може похвали-
тися такими зміна-
ми, які відбувають-
ся навесні. 

 

Галина Бондаренко,  

9-Б клас 

Весна йде, красу несе... 

Календар березневих свят 

3 березня – Всесві-
тній день письмен-
ництва,  

8 бере-
зня – 
Між-

народний жіночий 
день, 

9 березня – день 
народження Т. Ше-
вченка, 

14 березня – день 
добровольця, 

20 березня – Всесві-
тній день Землі, 

20 березня – день 
весняного рівноден-
ня, 

21 березня – Всесві-
тній день поезії, 

26 березня – пере-
хід на літній час, 

27 березня – Між-
народний день теа-
тру. 

Зверніть увагу: 

 Театру “Барвінок” - 25! 

 

 Здорове харчування очима учнів. 

 

 Цього місяця народились. 

 

Увага! Зараз весна! 1 

Календар дат 1 

Театр—для душі 2 

Свято 8 березня 2 

Здорове харчування 3 

Вітаміни—запорука здоров`я 3 

Екскурсія до Канева 4 
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Саме у 2017 році виповню-
ється 25 років шкільному 
театру «Барвінок», керівни-
ком якого є працьовита та 
завзята Гриценко Надія Іва-
нівна. Пориньмо ж у дале-
кий 1992-ий та дізнаймось 
більше про драматичний 
театр «Барвінок».                    
–Надіє Іванівно, розкажіть, 
будь ласка, про створення 
театру «Барвінок».                      
– У 1992 році делегація осві-
тян Бориспільщини відвідала 
американські школи. Педаго-
гів вразило те, що щороку 
учні кожної американської 
школи ставлять великий спе-
ктакль. І тоді начальник від-
ділу освіти Корніяка Михай-
ло Якович зібрав нас, учите-
лів-філологів (зрозуміло, що 
в школі немає такої посади, 
як режисер, а до театру най-
ближче стоїть вчитель літера-
тор), і сказав:»Чим ми гірші 
від американців? Хіба ми не 
можемо запровадити таку 
традицію?». Ми побули на 
семінарі, роз`їхалися. Зрозу-
міло, що небагато вчителів 
підтримали цю ідею, але мене 
вона захопила. Взагалі, мені 
подобається п’єса Михайла 
Старицького «Ой не ходи, 

Грицю, та й на вечорниці…», 
і я давно виношувала ідею її 
постановки. Але оскільки мо-
ва йшла про створення теат-
ру, то я вирішила ставити са-
ме її. Тодішні 
дев`ятикласники радісно від-
гукнулися на мою пропози-
цію. До речі,тоді ж, окрім Во-
ронькова, драматичні гуртки 
були створені і в Гнідині та 
Кучакові. ..                                                               
– Де наші актори виступали? 
– Нас запрошували у Же-

реб`ятин, 
Голову-
рів, Ревне, 
Кучаків, 
Сеньків-
ку. –Як 
Ви обира-
єте п’єси? 

– Це складно. По перше, п’є-
са має відповідати віку. У ко-
лектив набирається певна кі-
лькість хлопчиків і дівчаток. 
Зазвичай, це 7-8 класи, що 
потім і залишаються. Важли-
ве значення має і кількість 
ролей. Сказати дитині, що 
цьогоріч вона не гратиме, бо 
ролі немає, не можна                                                             
–Розкажіть про останній 
виступ. –«Ой не ходи, Гри-
цю…» - це вистава, з якої ро-

зпочалась робота нашого теа-
тру. Ще ми її ставили на де-
сятиріччя, а це вже втретє. Я 

її обрала тому, що вона ціка-
ва, пізнавальна, там є пісні, 
танці, багато ролей. Хочу на-
голосити, що театр пам’ята-
ють як найяскравішу сторінку 
зі шкільного життя. Зустріча-
ючись із випускниками, я 
чую багато теплих слів саме 
про театр. Він допоміг учням 
позбутися комплексів, пові-
рити в себе 

. –Чи пов`язали з театра-
льним мистецтвом своє 
життя колишні випускники? 
-Ні, професійним актором не 
став ніхто, але любов до теат-
ру залишилася в душах бага-
тьох. 

Уляна Петренко, 9-Б клас 

 

 Серед наших учителів пе-
реважна більшість жінок, то-

му цього дня учні 
вітали своїх наста-
вників зі святом. 
Протягом дня лу-
нали привітання та 

побажання. На стендах у ко-
ридорі було розміщено багато 
плакатів-листівок, виготовле-
них власноруч.  

 8 березня вже давно увій-
шло до наших календарів як 
Міжнародний день жіноцтва. 
Але це не лише свято весни. У 
першу чергу – це день бороть-
би жінок за рівні права у сус-
пільстві. Питання рівності 
прекрасної половини людства 
завжди було актуальним, 
адже навіть сьогодні жінки 
деяких малорозвинених країн 
не можуть претендувати на 
офіційні посади. 

У сільському будинку ку-
льтури відбувся концерт, при-
свячений дню 8 березня. Там 
лунало багато пісень, приві-
тань. Учні нашої школи також 
брали участь в ньому і мали 
змогу подарувати своїм мату-
сям, бабусям, вчителям багато 
пісень і танців.  

Влада Мешко, 8-Б клас 

Ст. 2 

Надія Гриценко: «Театр - для душі» 

8 березня - свято жіноцтва 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  
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Навесні все пробуджується: 

з`являються перші квіти, прокида-

ються тварини після зимового сну, 

зеленіють садки і поля. Саме тоді, 

коли на клумбах зацвітають перші 

вісники весни, на городах 

з`являється велика кількість зелені. 

Тому раціон більшості українців 

змінюється. Ось що про своє меню 

говорять учні і вчителі нашої шко-

ли: 

Петренко Н. М. 

-Якій їжі Ви надаєте перева-

гу навесні? 

-Я полюбляю їсти зелену ци-

булю, топінамбур та п`ю бе-

резовий сік. 

-Яке Ваше ставлення до вес-

няних дієт? 

-Негативно, адже навесні ор-

ганізм ослаблений і потребує 

великої кількості вітамінів. 

А ось що розповіла Діана 

Турченко з 6-Б класу: 

-Що становить основу твого 

весняного раціону? 

-Я їм овочі, зелень та цитру-

сові, щоб зміцнити свій іму-

нітет. 

-Якому виду кулінарної обро-

бки ти віддаєш перевагу? 

-Запіканню, тому що під час 

запікання продукт зберігає 

велику кількість поживних 

речовин. 

Давиденко Євген, 8-Б клас: 

-Чи змінився твій раціон на-

весні? 

-Я почав їсти більше зелені: 

петрушки, шпинату, зеленої 

цибулі. Також полюбляю ква-

шену капусту. Надаю перева-

гу м`ясу кролика, адже воно 

має багато корисних власти-

востей. 

-Як ти зміцнюєш своє здо-

ров`я? 

-Кожного дня випиваю кілька 

літрів води. Вода – це основа 

нашого організму. 

Григорів Анастасія, 6-Б 

клас: 

-Що переважає в твоєму вес-

няному раціоні? 

-Звісно, це фрукти. Люблю 

яблука, апельсини, лимони. 

-Яких правил дотримуєшся 

для поліпшення свого здо-

ров`я? 

-Займаюся спортом, ходжу на 

прогулянки.                                       

Дуже приємно, що учні нашої 

школи харчуються правильно. 

Раджу і вам переглянути свій 

раціон. Будьте здорові! 

Влада Мешко, 8-Б клас 

Ст. 3 

Здорове харчування—калейдоскоп  думок 

 Вітаміни - запорука здоров`я! 
Відоме при-
слів`я гово-
рить нам, що 
у здоровому 
тілі – здоро-

вий дух! Важливим аспектом 
фізичного здоров`я є здорове, 
збалансоване харчування.  

З приходом весни 
з`являється багато зелені, яка 
необхідна для розвитку орга-
нізму. За висновком відомого 
дієтолога Оксани Скиталінсь-
кої, слід їсти їжу всіх кольо-
рів веселки для забезпечення 

нашого організму всіма необ-
хідними вітамінами. Варто 
включати до свого раціону 
салати з молодої кропиви, що 
містить значну кількість по-
живних речовин. Цікавим і 
водночас кумедним є той 
факт, що в давнину кропиву 
вважали овочем.  

На мою думку, слід їсти 
звичайну, просту їжу, що мо-
жна легко та швидко приго-
тувати. Це мають бути стра-
ви, що містять у собі велику 
кількість мінеральних речо-

вин та корисних елементів. 
Важливо дотримуватись і ре-
жиму харчування. Ліпше бу-
де п’ять-шість разів легко пе-
рекусити, аніж три-чотири 
рази наїстись «під саму зав’я-
зку». Отож, харчуйтесь пра-
вильно, вживайте велику кі-
лькість овочів та фруктів і 
будьте здорові! Приємних та 
теплих вам весняних днів! 

 

Вероніка Антоненко,  

8-Б клас 



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  

 Приязна тітонька-
екскурсовод провела нам екс-
курсію музеєм Тараса Шевче-
нка. Особливо цікаво було 
слухати про творчість та жит-
тєвий шлях Великого Кобза-
ря, знаходячись на його бать-
ківщині, у рідному краю – 
Черкащині. Це зовсім  не те, 
що читати з шкільного підру-

чника. 

 Надзвичайно мальовни-
чим є краєвид  на Дніпро з 
Чернечої гори (це вам не 

З приходом весняного теп-
ла душа прагне до пізнання 
чогось нового, цікавого.  

Отож на канікулах 
дев`ятикласники у супроводі 
класних керівників Черкуно-
вої В. О. та Фесенко Л. В. ви-
рушили пізнавати Канів – 
Шевченків край.  Після півто-
ригодинного шляху місто 
приязно зустріло нас соняч-
ною погодою. Автобус зупи-
нився у Шевченківському за-
повіднику, а на Чернечу гору 
ми йшли східцями.  

Кийлівська дамба!). А вже по 
закінченню екскурсії кожен 
бажаючий зміг придбати су-
венір чи магнітик із зобра-
женням Канівщини – батьків-
щини великого поета україн-
ського народу.  

Загалом, екскурсія всім 
нам сподобалась, і всі лиши-
лись задоволені. Раджу і вам 
обов’язково відвідати це чу-
дове місце! 

Уляна Петренко, 9-Б клас 

Екскурсія в Канів 

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 Поділлі, український 
національний герой; 

17 березня 1937 р. –  Сер-
гій Данченко, українсь-
кий театральний режи-
сер, педагог; 

18 березня – Ліна Косте-
нко, письменниця; 

22 березня  1842 р. –  Ми-
кола Лисенко, компози-
тор, піаніст, педагог. 

1 березня 1887 р. –  Іван 
Колесников, українсь-
кий живописець; 

1 березня 1917 р. –  Іван 
Антонович, українсь-
кий диригент, музико-
знавець; 

6 березня 1827 р. –  Лео-
нід Глібов, український 
поет, байкар, журна-
ліст; 

9 березня  1814 р. –  Та-
рас Шевченко, українсь-
кий поет, художник, ми-
слитель; 

10 березня 1787 р. –  
Устим Кармалюк, кері-
вник повстанського руху 

У березні народились: 


