
Ось і проминув пер-
ший місяць навчання. 
Скоро 
день вчи-
теля. Ця 
професія – 
одна з 
найпочес-
ніших 
професій, 
але, ма-
буть, і найважча. Як же 
стають учителями? Що 
впливає на такий 
вибір? Про це я дізна-
валася у моїх улюбле-
них учителів.  

Телегуз Людмила 
Михайлівна так 
розповіла про свій 
шлях до професії: 

– Мій батько, Про-
хоров Михайло Івано-
вич, був у Вороньківсь-
кій школі вчителем 
малювання. Щовечора 
він щось креслив, ма-
лював, і мені було ціка-
во за ним спостерігати. 

Батько і мене навчив 
гарно малювати. Тому 

мій трудо-
вий шлях 
розпочався 
з того, що  
вела гурток 
малювання. 
Потім закін-
чила гео-
графічний 

факультет Київського 
педагогічного універси-
тету і почала 
вчителювати у 
рідній школі. 
Моя професія 
мені дуже подо-
бається. Я люб-
лю працювати з 
дітьми, особли-
во коли вони 
слухняні і хо-
чуть навчатися. 

А ось як відповіла на 
мої питання Петренко 
Наталя Миколаївна, 
вчитель історії та пра-
вознавства: 

– Доброго дня. Чи 
можна з вами по-
спілкуватися? 

– Так, звісно. 

– Ви – вчитель. 
Що вплинуло на 
вибір професії? 

– На мене вплину-
ла мама – вчитель 
фізики. 

– Де ви навчалися, 
як почалося 
вчителюван-
ня? 

– Я вчилася 
в Київсько-
му педа-
гогічному 
університеті 
ім. Драгома-
нова, а після 
закінчення 

навчання пішла 
працювати  у Во-
роньківську школу. 

Продовження на 2 сторінці 

 

ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ 
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29 вересня 2016 року 

1 жовтня – День вете-
рана 

2 жовтня – українсь-
кий День вчителя 

5 жовтня –  Всесвіт-
ній День вчителя 

7 жовтня – Всесвіт-
ній день посмішки 

11 жовтня – Міжна-
родний день дівчаток  

14 жовтня – День захи-
сника України 

20 жовтня – День ку-
харя 

24 жовтня – Міжнаро-
дний день ООН 

28 жовтня – День виз-
волення України від 
фашистських загарб-
ників 

28 жовтня – День на-
родження Білла Гейт-
са 

30 жовтня – День ав-
томобіліста 

31 жовтня – Міжнаро-
дний день економії 

 

КАЛЕНДАРНІ СВЯТА У ЖОВТНІ 



Закінчення, початок на 1 сторінці 

– Можливо, спочатку були 
якісь труднощі? 

– Так, було важко, та й зараз 
нелегко, адже учительська 

праця забирає багато часу. Але 
дуже приємно і приносить задо-
волення, коли учні мене ро-
зуміють. 

– Добре, дякую за цікаве 
спілкування. 

 

Ось так і розпочиналась 
кар’єра наших вчителів. 

А ми, учні, любимо своїх пе-
дагогів і бажаємо їм здоров’я, 
творчого натхнення і хороших 
учнів. 

Мешко Влада 

 

 

Вже  чотири роки, як я не 
навчаюсь у початковій школі. 
Але дуже часто згадую ті пре-
красні хвилини спілкування з 
Софією Олександрівною. Добра, 
ніжна, тендітна, мила, вона 
заміняла мені маму. Завжди да-
вала мудрі поради, які я 
пам’ятатиму все життя. Вже по-
над 30 років Софія Олександрів-
на працює в школі. Вона – вчи-
тель від Бога і закохана у свою 
професію. Все своє життя вона 
присвятила дітям, а школа – її 
рідний дім. Я постійно згадува-
тиму її уроки, 45 хвилин про-
літали немов одна мить. Звісно, 
нам, непосидючим школярам, 
тоді так не здавалося, але я би з 

за задоволенням повернулася в 
той прекрасний, затишний, 
рідний клас.  

Дорога Софіє Олександрівно! 

Я безмежно вдячна Вам за лю-
бов і тепло, ласку і науку життя! 
Щиро бажаю вам, щоб кожен 
день вашого життя був 
справжнім святом. Прийміть мої 
най 

щиріші вітання з нагоди чу-
дового свята! З днем учителя 
Вас!!! 

Антоненко Вероніка 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

Хочу розповісти вам про ма-
льовниче село, яке  розкинулось 
посеред прекрасного лісостепу 
на Київщині. Мальовничий край 
хліборобів, фермерів та, взагалі, 
надзвичайно добрих, працьови-
тих людей. Зветься воно Воро-
ньків.  Історія його сягає у гли-

бину віків. Першу згадку про 
населений пункт пов'язують із 
літописним урочищем Ворониця 

під 1109 рік. Урочище, або горо-
дище, виникло як укріплення, 
що входило до лінії оборони 
Києва від набігів зовнішніх во-
рогів. За народними переказами, 
назва села походить від прізви-
ща воїна Ворона, який жив у 
цьому укріпленні і загинув, за-
хищаючи його від печенігів. А з 
початком визвольної війни 
(1648-1654 ) стало центром Во-

роньківської сотні Переяславсь-
кого полку, до якої належали 
села Глибоке, Кийлів, Кальне, 
Рудяків. Вороньківські козаки 
брали участь у повстаннях Севе-
рина Наливайка, Тараса Федоро-
вича (Трясила), у визвольній 
війні українського народу проти 
польського панування. Козаки 
Вороньківської сотні  

продовження на 3 сторінці 

 

До Дня села 

ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ 
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Закінчення. Початок на сторінці №2 

відзначалися вільнолюбним 
характером. У другій половині 
XVII ст. містечко Вороньків ста-
ло торгово-ремісничим центром. 
Щорічно тут проводилося два 
ярмарки. Імена багатьох відо-
мих людей пов'язані з Воронь-
ковом. Тут пройшли дитячі роки 

Шолом-Алейхема, класика єв-
рейської літератури. Бував у 
Воронькові відомий поет Павло 
Григорович Тичина у родині 
письменника Івана Омеляновича 

Коновала (Т. Вороньківський). 
Його донькам Поліні та Інні він 
присвятив кілька віршів. Один з 
них – "О панно Інно" став зраз-
ком найніжнішої лірики. У Во-
ронькові народилися поети М. 
Карпенко, Б. Мамайсур, актри-
са, майстер художнього слова, 
Катерина Бранка-Кривуцька. 

 Я пишаюсь тим, що живу в 
цьому мальовничому селі. В 
ньому народився мій тато, мій 
дідусь та бабуся. Чарівне воно 
восени, коли дерева одягнені у 
різнобарвні шати: в золотому 
вбранні стоять липи, червоніють 
кетяги горобини. Приємно йти 

по опалому листю, вслухаючись 
у його шарудіння. А взимку! Це 
ж казковий витвір мистецтва зі 
снігу! Навесні, коли пробуджу-
ються дерева після зимового 
сну, розкриваються бруньки, 
газони забарвлюються кульбаба-
ми у жовтий колір. Я дуже люб-
лю своє село, милуюсь його гар-
ними краєвидами.  

Кожна людина любить і па-
м’ятає все життя те місце, де 
вона народилася, виросла, де 
пройшли найважливіші етапи її 
життя. Тому я хочу, щоб наше 
село було охайним, зеленим. 
Щоб хотілося жити в ньому і 
пишатися ним. 

Коломієць Марина 

 

 

 

 

наприкінці серпня після весело-
го шумливого дощу наро-
дився маленький струмо-
чок. Народивсмя – і зди-
вувася тій чудовій красі, 
яка була навколо. Він по-
бачив різнокольорових ме-
теликів та побіг за ними. А 
на околиці лісу зустрівся з 
могутнім дубом, при-
вітався і помчав далі. 

Йшли осіні дощі, до нього 
приєднувалися такі ж струмоч-
ки, як і він. Згодом з них утво-
рилася тиходзвінна річка, 
сповнена своїх водяних див. 

Тихесенько річка котить 
хвилі чисті, 

Так тихо, що в ній чуєш, як 
тріпочесь 

Бабусина казка 

Понад усе я люб-
лю літніми вечора-
ми сидіти з бабусею 
на ганку і слухати. 
Як витьохкує соло-
вейко. А ще мені 
подобається спо-
стерігати, як запа-
люється в небі пер-
ша зірка. У такі хви-
лини я завжди прошу бабусю 
розповісти щось цікаве. Так бу-
ло і того разу, коли вона повер-
нулась із Прикарпаття. Я надов-
го запам’ятала почуту казочку. 

За синіми-синіми морями, за 
високими-високими горами у 
тихій долині, яка поросла буй-
нозеленим лісом, розташувалось 
село Нагуєвичі. Біля нього 

Сверщок, що вплутався у 
зів’ялім листі, 

Що і самому розплистись в 
ній хочеться. 

Пройшли роки. Тиха річка 
перетворилася в могутню, 
бурхливу, непокірну ріку, яка 
розбивала своїми хвилями 
кам’яні скелі і закликала людей 
до боротьби. І допоки існує люд 
на землі, доти всі будуть пити 
воду з річки. Ім’я якій- Іван 
Франко 

Чернікова Саша  - 5– Б клас 

Ст. 3 

До ювілею І. Франка 

До Дня села 



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 себе такі завдання: 
метання 
м’яча, 
стрибки у 
довжину з 
місця, чов-
никовий 
біг і біг на 
відстань. У 

цих змаганнях брали участь усі 
учні школи. Традиційно відбу-
лися змагання ,,Олімпійське Ле-

леченя’’. Діти вико-
нували цікаві фізич-
ні і розумові вправи, 
пов’язані зі спортом. 
Спочатку команда 
повинна була показа-
ти, на що вона здат-
на. Як і в минулому 

році, 6-Б клас привіз золотий 
кубок і І місце. 

          Поки ще світить тепле со-
нце і зелений колір 
листя не змінився 
на золотистий, шко-
лярі все більше по-
казують чудові ре-
зультати в спорті. 
Хоч пройшло зо-
всім мало часу, але 
наші вороньківські спортсмени 
вже отримують кубки. Різні зма-
гання, чемпіонати, спартакіади 
добре знайомі 
нашим учням. 
Тож поглянемо, 
що вони досяг-
ли за перший 
місяць навчан-
ня цього року!  

Гарні результа-
ти діти показали на шкільній 
спартакіаді. Змагання включали 

Надзвичайно 
популярна гра – 
футбол. Збірна 
команда школи 
пройшла у фі-
нал змагань із 
футболу. А та-
кож чемпіони 
серед 5-6 класів 

зайняли почесне ІІ місце. 

Тож беріть приклад з наших че-
мпіонів і розвивайте свої спор-
тивні здібності. 

 

Чернікова Тетяня       

Ми зі спортом дружимо 

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 
                                  Чернікова Таня      

                                           Антоненко Вероніка         
                            Мешко Влада 

                                            Марченко Владислав 

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

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

*** 

Тому, хто піде першим до дошки, 
поставлю на бал більше. 

- Йду! Ставте мені трійку!  

*** 

Вчитель (на батьківських збо-
рах) : 

- Вовочка не тільки поводить 
себе гірше від усіх. 

Він практично не пропускає жодно-
го заняття.  

*** 

Учитель музики Саші:  

- Попереджаю, якщо ти не будеш 
поводити себе як слід, я скажу тво-

їм батькам, що в тебе є талант.   

*** 

Шум, що доноситься із сусіднього 
класу, заважає вчителю проводити 

урок. Він заходить туди, хапає за 
вухо головного крикуна і веде його 

у свій клас. По сусідству стає тихо. 
Через деякий час лунає боязкий 

стукіт у двері.  

Входить учень із сусіднього класу і 
говорить:  

- Іване Петровичу! Ви не могли б 
повернути нам нашого викладача?  

Щоб наочно довести, що його пред-
мет в майбутньому стане в нагоді, 

вчитель геометрії порізав ковбасу 
транспортиром.  

*** 

Парадокс, але чим більше в 

ящику столу кулькових 
ручок, тим довше доводить-

ся шукати ту, яка пише.  

*** 

А потім сатана сказав: “Додайте 
букви в математику! “ 

*** 

- Маааам! Завтра батьківські збори! 

Підеш??? - Ні! - А чому? - Знаю я ці 
батьківські збори! Ми краще з то-

бою на ці гроші в Єгипет з'їздимо!  

*** 

Помер старий вчитель і потрапив у 
пекло. До нього приходить через 

тиждень Головний доглядач пекла і 
каже:  

- Вибачте, будь ласка, тут помилка 
вийшла. Вам належить бути в раю.  

- Ні, вже вибачте, мені й тут добре, 
- відповідає вчитель. - Після школи 

мені пекло раєм здається.   

УСМІХНІМОСЬ! 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 


