
Вчитель – професія, 

що заслуговує поваги. 

Хто, як не вчитель, на-

вчає нас добру, чесності, 

ввічливості.                                           

Мудра, завжди усміхне-

на, щира – саме такою є 

для нас вчителька хімії 

Давидьон Анна Павлівна. 

   Народилась вона 5 

квітня 1952 року у селі 

Любимівка Вишгородсь-

кого району Київської 

області. У Вороньківській 

школі працює з 1976 року 

– це її рідний дім. Вже 

більше сорока років своє 

життя вона присвячує 

дітям, дає їм знання і вті-

лює в душу любов до 

навчання.   

Жага до освіти, ви-

вчення чогось нового – 

саме ці якості супрово-

джують Анну Павлівну 

ще з дитинства. За її сло-

вами, вже у 5 років вона 

пішла до школи, бажаючи 

навчитись чогось нового, 

та її не  прийняли, бо була 

ще мала. Анна дуже за-

смутилась, проте вже у 7 

років збулась її заповітна 

мрія – вона стала першок-

ласницею. 

Бажання стати вчите-

лем вирувало в її душі ще 

з дитячих років. «Без про-

фесії вчителя я себе в ди-

тинстві і не уявляла», - 

ділиться спогадами Анна 

Павлівна. 

У 1969 році стала сту-

денткою Київського Наці-

онального університету 

імені Т. Г. Шевченка. Нев-

довзі вийшла заміж за 

вороньківця і стала сільсь-

кою вчителькою хімії. 

«Навчаю хімії усіх 

учнів. Дуже їх люблю. 

Терпіння і невтомна 

праця дає свої плоди у 

вихованні та навчанні 

підростаючого поколін-

ня патріотів України. 

Для успіху потрібно 

багато любові і добро-

зичливості кожному, а 

вчителю особливо», - 

розповідає Анна Павлі-

вна. 

5 квітня був її особ-

ливий день – ювілей. 

Ми від щирого серця 

бажаємо Вам, Анно 

Павлівно, здоров`я, 

щастя, творчої наснаги 

і оптимізму, незгасної 

енергії та наполегливо-

сті. Нехай учні цінують 

Вас і виправдовують 

Ваші очікування, а рід-

ні люблять і підтриму-

ють! 

 Єлизавета Хмиз 

Вітаємо!!! 

Зверніть увагу: 

31-ша річниця аварії на 
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Ніч проти суботи 26 квіт-
ня, далекого 1986 року…  Мі-
цно сплять 
мирні міста 
Чорнобиль і 
Прип`ять. 

Раптом, 
пронизли-
вий вибух на 
четвертому 
енергоблоці 
охоплює все 
небаченим 
жахом. 
«Мирний 
атом» пог-
линає радіа-
цією мальо-
вничу при-
роду північ-
ної Київщини. Невидима 
людським оком смерть витає 
в повітрі… 

Цьогоріч людство згадує з 
болем 31-шу річницю найбі-

льшої екологічної катастрофи 
світу. 

У нашій школі відбулася 
урочиста лінійка з приводу 

лишається і невдовзі стає де-
сятикласником. 

Бориспільський 
професійно-
технічний ліцей за-
просив 
дев`ятикласників 
разом із класними 
керівниками до себе  
в гості. 

Нам провели екс-
курсію виробничи-
ми майстернями та 
кабінетами захисту 
Вітчизни, слюсар-
ної справи, електрозварюван-
ня, малярства та ін. 

  Невдовзі нас запросили 
до актової зали, де показали 
відеоролик про Бориспільсь-

Ось уже й 9-й клас… Від-
повідальний, вирішальний і 
водночас хвилюючий період 
в житті кожного школяра. 
Хтось іде в ліцей, а хтось за-

кий професійно-технічний 
ліцей.  Також 
провели майстер-
клас із розбиран-
ня та збирання 
автомата Калаш-
никова. Опісля у 
їдальні нас при-
гостили смачним 
чаєм з печивом.   

Учні збагатились 
знаннями про 
цей навчальний 
заклад. 

Бажаємо цьогорі-
чним випускникам успішного 
складання іспитів! 

Уляна Петренко 

Ст. 2 

31-ша річниця трагедії на ЧАЕС 

 Екскурсія до ліцею 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

вшанування пам`яті жертв 
аварії на Чорнобильській 

АЕС, яку зі свої-
ми учнями 9-Б 
класу підготува-
ла вчитель укра-
їнської мови та 
літератури Чер-
кунова Валенти-
на Олександрів-
на. 

Учні з болем у 
голосі, проте 
виразно, декла-
мували вірші, 
зачитали імена 
пожежників, що 
загинули пер-
шими.  Протя-
гом лінійки го-

ріла свічка, а загиблих вша-
нували хвилиною мовчання. 

Уляна Петренко 
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Усі знають, що Україна – 

одна з найцікавіших країн 

світу. Її багаторічна історія 

приголомшує, а краса приро-

ди зачаровує кожного турис-

та. 

Щоб насолодитися красою 

української природи, наші 

учні вирушили на екскурсію 

до Національного дендрологі-

чного парку «Софіївка», що 

на Черкащині. Зацікавлені 

школярі 7-10 класів разом зі 

своїми вчителями Петренко 

Н. М., Фесенко Л. В., Телегуз 

Л. М., Бінгер Н. П., Васик Г. 

М., Ручко С. І. виїхали з Во-

ронькова рано-ранесенько, 

щоб швидше побачити це ру-

котворне диво. 

Коли ми прибули, на нас 

вже чекала екскурсовод. Вона 

цікаво розповідала про істо-

рію створення парку, заснов-

ника С. Потоць-

кого, про Софію 

—кохання Пото-

цького, саме на її 

честь і було ство-

рено парк. 

Учні захоплено 

слухали історії, 

легенди. 

 Цікавий той факт, що цей 

парк збудовано за зразком 

греко-римського мистецтва, 

тому тут є багато різних ску-

льптур античних богів: Апо-

лона, Паріса, Артеміди  та ін. 

У дендропарку є велика 

кількість екзотичних для на-

ших широт рослин, а це маг-

нолія, лаврове дерево, адамо-

ве 

яб-

луко, білий барвінок. 

«Софіївку» занесено до п’яті-

рки найкращих парків Євро-

пи. Візитівкою цього парку є 

фонтан «Змія». Існує легенда, 

що саме ця змія напророчила, 

як довго триватиме Троянсь-

ка війна. 

Після екскурсії у кожного 

учня було вдосталь часу, щоб 

оглянути парк, перекусити, 

зробити фото та придбати су-

веніри на згадку. 

Всі школярі залишились 

задоволені від екскурсії. По-

вертаючись додому, вони до-

вго обмінювалися враження-

ми, передивлялись фото, об-

говорювали побачене. Радос-

ті не було меж. 

Всі втомлені, проте щасли-

ві повернулись додому. Тепер 

ми знаємо, що Україна - це 

держава, що може зацікавити 

і здивувати  туристів з усього 

світу. 

Влада Мешко 

Ст. 3 

Екскурсія в дендропарк «Софіївка» 



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  

Кожний етап змагань був ці-
кавим та захоплюючим, школярі 
запекло змагалися за звання кра-
щого та йшли пліч-о-пліч. 

До самого завершення зма-
гань зберігалася інтрига, тому 
що всі команди були сильні та 
варті перемоги. В результаті 

багато членів нашої команди 
зайняли призові місця.  

Першість здобули: Желізко 
Олександр, учень 7 класу, - з 
стрибків у довжину з місця. Іг-
натов Юрій, учень 11 класу, - зі 
стрибків у довжину  з розбігу. 
Хмиз Єлизавета, Полубейник 
Анна, Желізко Олександр, Чер-
ніков Артем- учні 8-х класів, - в 

Улюбленим уроком для бага-
тьох учнів нашої школи є фізку-
льтура, адже саме на цих уроках 
школярі роблять фізичні вправи, 
беруть участь в естафетах, гра-
ють у футбол, баскетбол, волей-
бол та інші ігри. Та попри все, 
спорт – це не тільки жарти, а й 
серйозність і зібра-
ність. Є і такі учні в 
нашій школі, що зай-
маються спортом 
професійно, майже 
щодня відвідують 
спортивні секції. 
Протягом місяців 
вони наполегливо 
відпрацьовують 
спортивні навички та готуються 
до змагань. 

28 квітня відбулися районні 
змагання з легкої атлетики для 
учнів 7-11 класів, які були про-
ведені на стадіоні «Колос» у 
Борисполі. Учні команди нашої 
школи були активними учасни-
ками заходу та змагалися за пер-
шість у різних видах спорту. 

естафеті з бігу по 100 м. серед 
учнів 7-8 класів.                                                
Ігнатов Юрій, Згурський Євген, 
Бондаренко Іван, Черніков Ілля 
– в естафеті з бігу по 100 м. се-
ред учнів 9-11 класів. Другі міс-
ця посіли: Хмиз Єлизавета, - зі 
стрибків у довжину з місця. Же-

лізко Олександр, - з 
бігу 60 м. 

На третє місце ви-
йшли: Бондаренко 
Галина, Соломіна 
Лариса, Зонь Світ-
лана, Олексенко 
Анастасія, - в еста-
феті з бігу по 100 м. 

серед учнів 9-11 класів. Такі 
спортивні заходи підбадьорю-
ють юних спортсменів, надиха-
ють на вдосконалення своєї май-
стерності та спонукають більш 
наполегливо займатись спортом. 

Єлизавета Хмиз 

 

Спортивні змагання з легкої атлетики 

Телефон: (295)3-66-82 

Телефон: (295)3-66-69 

Факс: (295)3-66-82 
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на першою сказала радісну 
новину царю Тіверію і вручи-
ла яйце. Але цар не повірив у 
Воскресіння Христа , і тієї ж 
миті яйце в його долоні стало 
червоним. Відтоді яйця поча-
ли фарбувати. 

 На Великдень у церквах 
відбувається урочиста Служ-
ба Божа протягом ночі, почи-
наючи з суботнього вечора і 
аж до ранку неділі. Після за-
вершення Служби освячують 
великодні кошики з паскою, 
крашанками та іншими сма-
коликами. Варто зазначити, 
що святкування триває аж до 
Вознесіння Христового. 

Бажаю усім радісного і ве-
селого свята!!! 

  

Вероніка Антоненко 

Воскре-
сіння Хрис-
та – світле 
свято, де 
радості й 
добра багато. Співають янго-
ли з небес: «Христос Воск-
рес»! 

Цими чудовими словами 
ми вітаємо один одного у дні 
Великодніх свят.  

Напередодні Великодня 
господині печуть паску, до 
якої додають родзинки та гі-
лочку свяченої верби. Обов’я-
зково виготовляють крашанки 
і писанки. Найпопулярніший 
колір яєць – червоний. З ним 
пов’язана цікава історія. 

 Після Воскресіння Ісус 
Христос з`явився перед  жін-
ками – мироносицями зі сло-
вами: «Радійте, люди, Хрис-
тос Воскрес»! Марія Магдали-

Радійте, люди! Христос Воскрес! 


