
ком Васик Г. М. 
Почуті відомості 
та факти про по-
дії тих часів  зво-

рушили серце ко-
жного присут-
нього. Згодом уч-
ні колоною виру-
шили до меморі-

ального комплек-
су, де відбувся 
захід під назвою 
«Пам’ятаємо. 
Перемагаємо». У 

повітрі майоріли 
блакитні та жовті 
повітряні кульки, 
а в руках учні не-
сли квіти. Кожен 

причепив до со-
рочки квітку ма-
ку, що вже за де-

кілька років пос-
піль стала симво-
лом пам’яті. До 
речі, вперше таку 
прикрасу викори-

 Далекі й такі 
страшні 1941-
1945 рр. світ зга-
дує з гірким бо-
лем. Адже війна 
залишила слід в 
історії багатьох 
держав і торкну-
лася чи не кож-
ної родини. Ста-
тистика гово-
рить, що у цій 
кривавій добі за-
гинув кожен п’я-
тий українець, 
тому вшанувати 
пам’ять полеглих 
воїнів-
односельців – ве-
лика честь для 
нас. 

 Цьо-

го ро-
ку, 8 
трав-
ня, з 
наго-

ди 
Дня 
пам’-
яті та 
примирення у 

нашому навчаль-
ному закладі від-
булася урочиста 
лінійка, яку про-
вели учні 8-б 

класу зі своїм 
класним керівни-

          День пам'яті та примирення 

Зміст номера: 

стали для урочи-
стостей у 2014 
році, а її дизайн 
розробив харків’-

янин С. Мішакін.  
Це знак-ілюзія, 
тому що з одного 
боку ми бачимо 
квітку, а з іншого 

– кулю і криваву 
пляму. Зазначу, 
що Україна, як і 
європейці,  НЕ 
СВЯТКУЄ ДЕНЬ 

ПЕРЕМОГИ, а 
вшановує загиб-
лих 8 травня у 
День пам’яті та 
примирення.  Хо-

чу поба-
жати здо-
ров’я, зла-
годи та 

мирного 
неба над 
головою 
кожній ук-
раїнській 

родині, 
нехай біди 

обходять нас бо-
ком. Пам’ятаємо. 
Перемагаємо! 

Слава Україні! 

Владислава Мешко,   

9-б клас 

 

Зверніть увагу! 

«Армія, що нас змінила», 

«Секрети безпечних кані-
кул» 

День пам’яті та примирення 1 ст. 

Сокіл «Джура» 2018 2 ст. 

Безпечні канікули 3 ст. 

«Армія, що нас змінила» 3 ст. 

День матері 4 ст. 

Свята влітку 4 ст. 

В
ел

ик
а 

пе
ре

рв
а 

О
Н

З
 

«
В

О
Р

О
Н

Ь
К

І
В

С
Ь

К
И

Й
 

Н
В

К
»

”
 

№3 (44),  

22 травня 2018 рік 



"Смуга переш-
код", "Відун",    
"Добре діло",   
"Стрільба з пнев-
матичної гвинтів-
ки", "Рятівник".    
   На етапі 
"Відун" змагали-

ся 

Олексенко Анастасія та 
Черніков Ілля.  Григор 
Ольга  та Руда Ярослава 
захищали честь школи 

в конкур-

сі     "Рятівник" і виборо-
ли ІІІ місце.       
   Друге  місце  здобули 
учні у конкурсі "Смуга 

перешкод" (Олексенко 
Анастасія, Соченко Євге-
нія, Бондаренко Галина, 
Іщенко Владислав, Котул 
Олександр, Міщенко Ві-
талій, Черніков Артем та 
Шелест Валентин).  

 

М. М. Подолинний, вчитель 
фізичного виховання ОНЗ 

«Вороньківський НВК»  

(фото У. Петренко) 
 

 

 

 

 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

                              «Сокіл «Джура» - 2018 

27 квітня 2018 року на ба-
зі Вишенської  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбулась війсь-
ково-патріотична гра 
"Сокіл" ("Джура") серед 
учнів  Бориспільського  
району.  Учні нашої  шко-
ли, відповідно до умов 
гри, 
ста-
ли 
роєм 

«Вороньківської сотні».      
   Під час гри діти брали 
участь  в таких конкурсах: 
"Стройовий  крок  рою", 
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Ще зовсім трішечки - і 
розпочнуться довгоочіку-
вані літні канікули, що 

подарують нам багато ці-
кавих знайомств, пригод і 
вражень, котрі ми 
із задоволенням 
згадуватимемо 

протягом року. 
Влітку ніхто з нас 
не сидітиме вдо-
ма. Хтось буде ні-
житися під сонеч-

ком на морському 
узбережжі, а 
хтось підкорятиме гори. 
Милуючись літньою при-
родою, ми навряд чи за-

мислимося над небезпе-
кою, що чатує на нас. А 

завжди одягайте панаму, 
кепку чи бандану.  Влітку 
краще відмовитися від 

газованих напоїв, замі-
ніть їх компотом чи зеле-
ним чаєм, також пийте 
багато чистої, свіжої во-
ди.  Мандрівку до лісу 

можуть зіпсувати звичай-
нісінькі комарі, тому іде-
альним рішенням буде 
використання спрею, кре-
му чи браслету, що їх від-

лякує.  Нехай літні кані-
кули принесуть нам лише 
користь і задоволення!  

Анастасія Коритна, 6-б 

клас 

небезпека існує завжди, 
вона здатна завдати  не-
абияких прикрощів. Аби 

відпочинок влітку приніс 
лише користь, пригадай-

мо елемен-
тарні  пра-
вила без-

пеки.  Іду-
чи на пляж 
чи до річ-
ки, обов’я-
зково при-

хопіть з со-
бою крем 

для засмаги —він захис-
тить вас від сонячних 
опіків. Сонячні промені 

здатні завдати шкоди ва-
шому організму, тому 

Секрети безпечних канікул 

Подібні виставки приму-
шують усвідомити своє 
місце в нашому житті, 

зрозуміти, що ми всі мо-
жемо вже зараз бути ко-
рисними нашій Вітчизні.  

Н. М. Петренко,  

вчитель історії ОНЗ 
«Вороньківський НВК» 

слав В’ячеславович 
та волонтер, прес-
секретар 72 бригади 
імені Д. Галиць-
кого Мокринчук 
Олена. Учні з по-
дивом  упізнали 
на одній із світ-
лин свого земля-
ка, тренера з бок-

су Валерія Федоро-
вича Гудзя, який тре-
нував наших хлопців 
до початку бойових дій 
на Сході України. Завдя-
ки світлинам пригадали, 
як писали листівки та пе-
редавали в зону АТО че-
рез волонтерів, збирали 
теплі речі, плели маску-
вальні сітки... 

Війна на Сході України 
не залишила байдужою  
жодну українську родину. 
В когось рідні воюють, 
хтось допомагає матеріа-
льно. 
    Фотовиставку «Армія, 
що нас змінила», з Вол-
новахи у  Вороньківську 
школу привезли старший 
сержант Стиркін В’яче-

Фотовиставка «Армія, що нас змінила» 
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Другої неділі травня, 
починаючи з 2000 року,  в 
Україні святкують День 
матері. Та ідея створення 

цього свята ви-
никла набагато 
раніше, ще у 
1928 році.  Саме 
тоді жінки із Со-

юзу українок Ка-
нади словами 
вдячності та лю-
бові привітали 
своїх найрідні-

ших матусь. 
Отож,  засновни-
ками свята є саме україн-
ці. Наступного року дійс-
тво відбулося вже у Льво-

ві, а ініціатором виступи-
ла редакторка тижневика 
«Жіноча доля» Олена Ки-
силевська (адже тільки 

День матері 
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жінка здатна збагнути 
всю сутність материнст-
ва).  Того ж року Союз 
жінок посприяв поши-

ренню цього свята  на 
всій Західній Україні.  Рі-
зноманітні громадські та 

культурні об’єднання 
влаштували гучне дійст-
во, аби привітати своїх 
коханих дружин і любих 

матусь зі святом – Днем 
матері.  З приходом ра-
дянської влади свято в 
Україні заборонили і не 

відзначали впро-
довж 50 років. Та 
невдовзі українці 
здобули незалеж-
ність, відродило-

ся й святкування 
Дня матері, який 
ми відзначаємо 
дотепер.   Любі 
матусі й бабусі! Я 

щиро вітаю вас із 
цим чудовим свя-

том! Нехай у цей день на 
ваших вустах буде посмі-
шка,а теплі слова й поба-

жання зігріють серця!  

Анастасія Коритна, 6-б 
клас 

                            Влітку ми святкуємо: 

1червня – День захисту 
дітей, 

5 червня - День довкілля, 

24 червня - День молоді, 

28 червня - День Консти-
туції України, 

                  *** 

7 липня - Івана Купайла, 

8 ли-
пня - 
День 
роди-
ни, 

28 
липня -  День стоматоло-
га, 

30 липня  - День дружби, 

                    *** 

8 серпня  - Всесвітній 
день котів, 

12 серпня - День фізкуль-
турника, 

23 серпня -  День держав-
ного прапора України, 

24 серпня -  День незале-
жності України, 

26 
серп-
ня  - 
День 
авіа-
ції 

України, 

27 серпня  - свято жнив. 


