
лярів та велика 
кількість їхніх 
батьків, дідусів, 
бабусь. Завітали 
й гості: сільський 
голова та голова 
батьківського ко-
мітету школи. 

Учнів, які досяг-
ли високих ре-
зультатів у нав-
чанні, нагороди-
ли похвальними 

листами. А ще гра-
мотами відзначили 
призерів обласних 
олімпіад та вчите-
лів, які їх підготува-
ли.                                 
Маленькі першок-
ласники привітали 
присутніх віршика-
ми. До казкової кра-
їни знань їх пове-
дуть невтомні пер-
ші вчителі: Русан 
Вікторія Миколаїв-
на та Мамайсур 
Ольга Михайлівна. 

В кінці лінійки про-
звучав перший  
дзвінок, він покли-
кав учнів школи на 

Довгождане літечко 
промайнуло дуже 
швидко, залишивши 
на наших носиках 
та щічках легку за-
смагу. 

Ось і прийшов час 
для навчання. Учні 
відпочили під час 
канікул, тому з но-
вими силами готові 
розпочинати здобу-
вання знань. 

1 вересня 2017 року 
відбулася урочиста 
лінійка, присвячена 
Дню Знань. На шкі-
льному подвір’ї зіб-
ралися десятки 
схвильованих шко-

День знань у Воронькові 

У  номері: 

перший урок 
«Україна – це Євро-
па». Класні керівни-
ки розповідали 
дітям про Європу та 
її цінності. 

Неабиякою подією 
для нашої школи 
стало відкриття 
STEM-центру. 
(«STEM-центр» пе-
редбачає розробку 
та впровадження 
унікальних програм 
додаткової освіти 
для школярів на ос-
нові STEM-
напрямків (STEM (S 
– science, T – tech-
nology – Е-
engineering – М-
mathematics).  

Ось таким було свя-
то Першого Дзвони-
ка  у ОНЗ 
«Вороньківська 
ЗОШ 1-3 ступенів». 

 Вітаю  учнів, вчи-
телів та батьків з 
початком нового 
2017-2018-го нав-
чального року! 

Влада Мешко, 
9-Б клас 
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                Зверніть увагу: 

 - Спартакіада для учнів;  
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льченко 
Альбіна, 
метання – 
Карпенко 
Анастасія, 
стрибок – 
Гамза Ве-
роніка. 

3 клас, 
хлопці: біг 
30м. – Ях-
ній Олек-
сандр, метання – Гусаков 
Ярослав, стрибок – Озен 
Денис. 

3 клас, дівчата: біг 30м. – 
Лаврінчук Олена, метання – 

Котул 
Мар’я-
на, 
стрибок 
– Черні-
кова 
Світла-
на. 

4 клас, 
хлопці: 
біг 30м. 
– Гарсія 
Даніель, 
метання 

– Журбас Данило, стрибок 
– Черниш Олександр. 

4 клас, дівчата: біг 30м. – 
Тимченко Дарина, метання 
– Спис Марина, стрибок – 
Сибин Анастасія. 

Із 5-11 класів, першість 
здобули: 

5 клас: Мас-
ло Тарас і 
Ганисецька 
Дарина. 

6 клас: Бу-
бен Ярослав 
і Лакіза По-
ліна. 

7 клас: Ку-
ленко Мак-
сим і Несте-

ровська Ірина. 

8 клас: Желізко Олександр і 
Микитченко Діана. 

9 клас: Черніков Артем і 
Хмиз Єлизавета. 

10 клас: Соченко Євгенія. 

11 клас: Черніков Ілля і Олек-
сенко Анастасія. 

Вітання переможцям! 
Бажаємо вам  впевне-

ності у собі та  перемог 
у спорті!                    

Петренко Уляна,  

10 клас 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

Результати  осінньої спартакіади 

 15 вересня у нашій школі 
проводилася  спартакіа-
да для учнів 1-11 класів.  
Переможців було нагоро-
джено у четвер, 21 верес-
ня. Маємо такі результа-
ти: 

 Початкові 
класи: 

1 клас, хло-
пці: біг 
30м. – По-
долинний 
Володимир, метання – Бенца 
Олександр, стрибок – Кана-
рейкін Іван. 

1 клас, дівчата: біг 30м. – Се-
мененко Карина, метання – 
Шафорост Ніна, стрибок – Со-
ченко Марина. 

2 клас, хлопці: біг 30м. – Бун-
чук Ілля, метання – Абрамов 
Тарас, стрибок – Кузнєцов Єв-
геній. 

2 клас, дівчата: біг 30м. – Оме-
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 Калейдоскоп думок: що змінилося у школі? 
Уже другий рік поспіль наша 
школа є опорним навчальним 
закладом, який створений на 
базі однієї з найбільших шкіл 
Бориспільщини – Вороньків-
ської ЗОШ 1-3 ступенів. Істо-
тні зміни відбуваються не ли-
ше в назві, а й по всій  школі. 

У закладі з’явилось багато 
нововведень. Кабінети напов-
нили сучасним обладнанням: 
окрім звичайної дошки є  те-
левізори, мультимедійні дош-
ки та проектори. Також  старі 
парти замінили новими, 
більш зручними. Для вивчен-
ня географії, біології, фізики, 
хімії та математики придбали 
надсучасні пристрої – доку-
мент-камери. Майже кожний 
учитель отримав для роботи 
ноутбук.                                  

У школі відкрили сучасний 
«STEM-центр», де діти ви-
вчають природничі та техніч-
ні науки. 

П’ятикласники навчаються 

вже за двома профілями: фі-
лологічним та математичним. 

Окрім вороньківських, у нас 
навчаються діти з Головурова 
та Кийлова. Від початку нав-
чання, до нашого закладу з 
цих сіл курсують шкільні ав-
тобуси. 

Сучасні нововведення до впо-
доби і учням і вчителям: 

«Особисто  для мене навчан-
ня дійсно покращилось, стало 
цікавіше. Інформація сприй-
мається легше, завдяки появі 
нових технічних засобів. А 
сучасний «STEM-центр» дає 
більше можливостей для ви-
вчення нового матеріа-
лу.» (Мешко Влада, 9-Б клас.) 

«Я прибула до Вороньківсь-
кої школи  в цьому навчаль-
ному році. Порівняно з моєю 
старою школою, Воронь-
ківська більш осучаснена. Я 
вважаю, що мультимедійні 
дошки, проектори, телевізори 
та «STEM-центр» лише зао-
хочують учнів до навчання та 
сприяють кращому засвоєн-
ню навчального матеріа-
лу.» (Русан Катя, 10 клас.) 

« З новими змінами у школі 
вчитись стало значно легше. 
З допомогою нової техніки 
учні можуть дивитися науко-
ві фільми, презентації. Покра-
щились умови навчання: оно-
вили комп’ютерний клас, зро-
били ремонти в кабінетах та 
забезпечили необхідним су-
часним обладнанням. А ще 
дуже зручно те, що у шкіль-
ній їдальні ввели безготівко-
вий спосіб розрахун-
ку.» (Пошабля Олександра, 
10 клас.) 

«Цього року в нашому закла-
ді з’явилось багато нового: 

ноутбуки, інтерактивні дош-
ки, комп’ютери, телевізори та 
багато іншого. Забезпечили 

новітніми технологіями кабі-
нети хімії, біології, географії, 
фізики. Це дає змогу вчите-

лям зрозуміліше пояснювати 
предмет, а учням легше за-
своювати новий матері-

ал.» (учитель хімії Давидьон 
А. П.)                                      

Хмиз Єлизавета, 9-А 
клас 

Чудесне Воздвиження 

чин воздвиження зберігається 
і до сьогодні. Щорічно 27 ве-
ресня у церквах звершують 
урочисту службу Божу, під 
час якої священник підіймає  
заквітчаний хрест.  

Воздвиженя – велике свято, 
адже цього дня церква нага-
дує про розп’яття Христа. 

Раджу всім частіше зверта-
тися до Господа з молитвою і 
в горі, і в радості. Вірте, що 
Він почує і зрозуміє того, хто 

до Нього щиро звернутися 
зумів!                                   

Антоненко Вероніка,     

9-Б клас 

Того дня містом йшла похо-
ронна процесія, і  було вирі-
шено прикласти по черзі хре-
сти до тіла померлого. Після 
того, як приклали останній 
хрест, хлопець на радість 
людям воскрес. Присутні 
зрозуміли, що хрест, завдяки 
якому ожив юнак – належить 
Ісусу Христу. Новина про 
знахідку розлетілася по всьо-
му світу, люди йшли звіду-
сіль і у великій кількості.  

Єрусалимський патріарх 
Макарій виніс хрест на па-
горб і почав підіймати вгору 
і вниз. Це дійство називаєть-
ся Воздвиження. Цікаво, що 

27 вересня православна цер-
ква Христа вшановує Воздви-
ження Чесного і Животворя-
щого Христа Господнього. 

Історія цього величного свя-
та цікава і зворушлива. У 326 
році цар Костянтин разом з 
матір’ю царицею Оленою по-
ставили перед собою завдан-
ня: віднайти хрест, на якому 
був розіп’тий Ісус Христос. 

  Пошуки тривали досить 
довго, та невдовзі цар Костя-
нтин і цариця Олена відкопа-
ли аж 3 хрести. Постало пи-
тання: на якому саме розіп’я-
ли Господа?                                         
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с.Вороньків, вул.Київська 1 
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О ПО РНИ Й НАВЧ АЛ ЬНИЙ  З АКЛ АД 

« ВОРО НЬК ІВС ЬКА  З АГАЛ ЬНО ОСВІТ НЯ  
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 1 вере-

сня -  

день 

Знань, 

5 вересня - день благодійнос-

ті, 

8 вересня - міжнародний день 

грамотності, 

9 вересня - день українського 

кіно, 

9 вересня -  день фізичної ку-

льтури і спорту України, 

13 вересня - день 

комп`ютерника, 

15 вересня - день народження 

Google, 

                Вересневий календар 

Телефон: (045-95)3-66-82 

Телефон: (045-95)3-66-69 

Факс: (045-95)3-66-82 

Ел. пошта: voronkiv-school@ukr.net 
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освітньої школи І-ІІІ ступенів 
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нечком на пляжі. 

Щорічно на території школи 
організовується пришкільний 
табір для учнів молодших 
класів. Тут діти виявили свої 
таланти, беручи участь у різ-
номанітних конкурсах, зма-
ганнях, іграх. А ще школяри-
ки мали безліч екскурсій. На-
приклад, відвідали Київський 
зоопарк.  

Літні канікули – це час, який 
з нетерпінням чекає кожен 
школяр. 

Сидіти влітку перед телевізо-
ром – справжній злочин! 
Адже це пора розваг, до-
звілля, нових  знайомств, за-
хоплюючих подорожей та 
незабутніх вражень. 

Щоб із користю провести літ-
ні кані-
кули, 
учні 
нашої 
школи 
роз’їха-
лися на 
відпо-
чинок. 
Хтось 
підко-
рював 
гірські 
верши-
ни, 
хтось 
ніжився 
під со-

Літо - чудова пора, нехай радіє дітвора! 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

21 вересня - міжнародний день 

миру, 

22 вересня - день осіннього рів-

нодення, 

27 верес-

ня -

всесвітній 

день тури-

зму, 

27 вересня - Воздвиження, 

30 верес-

ня -

всеукра-

їнський 

день біб-

ліотек. 

А от учні середньої школи 
відпочили наповну, відвіда-
вши турбазу «Славутич», 
що на Одещині. Цей заклад 
розташувався біля морсь-
кого узбережжя, тому двічі 
на день діти купалися у Чо-
рному морі. Урізноманітни-
ли табірне життя цікаві кон-
курси та змагання, проведе-
ні творчою вчителькою Ва-
сик Галиною Михайлівною. 

За ці два тижні діти добре 
потоваришували , і з купою 
незабутніх вражень повер-
нулися додому. 

Такий приємний і водночас 
корисний літній відпочинок 
додасть нових сил і сприя-
тиме засвоєнню знань впро-
довж нового навчального 
року. 

Бажаю всім учням наполег-

ливості та успіхів у навчан-
ні! 

Мешко Влада, 9-Бклас 


