
Цього дня 
учні 
прийшли 
до школи 
з букета-
ми квітів. 
Протягом 
всього 
дня луна-
ли приві-
тання від учнів. 
Для вчителів 

провели святкову 
лінійку 
«Вчителько моя, 
зоре світова» 

Рябоконь Надій-
ка заспівала над-
звичайно звору-
шливу пісню. 
Школярі запро-
сили своїх клас-
них керівників 
на вальс, а учас-
ники гуртка ке-
рамічної творчо-
сті подарували 

«Учитель - лю-
дина, що здатна 
зробити легки-
ми важкі речі» 

(Ральф Емерсон) 

Перший місяць 
навчання про-
майнув із шале-
ною швидкістю. 
Ось і жовтень. 
Перше свято цьо-
го місяця – День 
учи-
теля. 

Пра-
ця 
педа-
гога 
дуже 
важ-
лива, 
але й 
важ-
ка. 
Вони за життя не 
лише навчають 
дітей, а й навча-
ються самі. Вчи-
тельська праця – 
це піт, змішаний 
із слізьми. Вони 
довго йшли, аби 
отримати це по-
чесне і горде 
звання. Тому 
привітати  своїх 
наставників -  
честь для нас, 
школярів. 

День Учителя – перше свято жовтня 
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вчителям гіпсові 
фігурки. 

У коридорі бу-
ли розміщені 
різнокольоро-
ві плакати з 
привітаннями, 
а сходи прик-
рашали повіт-
ряні кульки. 

Ми, учні, ви-
словлюємо 
щиру подяку 
нашим учите-

лям. Вони, нена-
че сіячі, сіють 
зернятка мудрос-
ті та добра у на-
ших серцях. Не-
хай ці зерна про-
ростуть у людя-
ність, повагу та 
розуміння. 

Зі святом, наші 
любі вчителі!            

Влада Мешко 

 

  

День учителя 1 

Святкували День Захисника 2 

День Захисника України 3 

Осінній розмай 2017 4 

Календар свят  жовтня 4 

                Зверніть увагу: 

 День Учителя в нашій школі 

Як святкували День Захисника?                     

Осінній розмай 2017 
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мир» у виконанні най-
молодших співачок Ря-
боконь Надійки та Па-

цюк Мар’яни. 

 А справжніх поцінову-
вачів важкої музики че-
кав сюрприз.  На свято 
завітав  рок-гурт «Живе 
каміння». Солісти пред-
ставили свій альбом, до 
якого увійшли пісні  
«Мандрівник на землі», 
«Не марнуй життя», 
«Пісня про світло» та 
ін.  Нам вдалося дещо 
дізнатися про цей гурт. 

  Пастор Броварської 
церкви Володимир 
Вшивкін служив війсь-
ковим капеланом у 75 
бригаді на Луганщині  і 
в Донецькому аеропор-

ту з 2014 по 2016 рік.  За-
раз активно продовжує 
допомагати нашим вої-

нам, паралельно займаю-
чись із гуртом. 

 За словами Володимира, 
назва гурту  «Живе ка-
міння» взята із Євангеліє 
від Петра. Їхній  гурт 
складається з трьох чоло-
вік, грають доволі давно. 

Найчастіше виступають у 
зоні проведення АТО, але 
й курсують Київщиною. 

Люди сприймають цей 
гурт по-різному:  з посмі-
шкою, цікавістю, захоп-
ленням. «Коли щиро 
щось віддаєш, то люди це 
щиро приймають», - ска-
зав Володимир.   

Завершився святковий 
концерт теплими сло-
вами привітання та по-
бажаннями ведучої Т. 
І. Рожденської. 

Уляна Петренко 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

У Воронькові відсвяткували День Захисника України 

 День 14 жовтня вважають 
днем українського козацт-
ва. Православна церква 
відзначає Покрову Прес-
вятої Богородиці.  За Ука-
зом Президента від 2014 
року,  14 жовтня прийнято 
вважати державним свя-
том -  Днем  Захисника 

Украї-
ни. 

 З на-
годи 
свята, 
мину-
лої 
п’ят-
ниці, 
13 жо-
втня,  
урочи-
стий 
кон-
церт 

відбувся й  у Вороньківсь-
кому будинку культури.  

Голова сільської ради Н. І. 
Яструб привітала з Днем 
Захисника України   учас-
ників АТО та членів  їхніх 
родин.  Свято розпочав ан-
самбль хлопчиків під кері-
вництвом І. В. Рябчука.   
Лунали народні пісні у ви-
конанні чоловічого ансам-
блю, а також братів Яхніє-
нків, Марії Мере-
жко, Наталії Пась-
ко, Оксани Спис, 
Артема Садовніко-
ва.  

Святкову атмосфе-
ру, що панувала в 
залі, доповнила 
пісня «Хай буде 
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Олег Швидченко: «Ми творимо новітню історію» 
На день Покрови  було 
засноване козацтво.  

 За Указом Президента 
від 2014 року, 14 жовтня  
визнано державним 
святом -  Днем  Захис-
ника України.  

Цього дня країна вітає 
своїх захисників. Муж-
ніх, сміливих, сильних 
духом учасників Майда-
ну та воїнів АТО.  

Наше село має тих, ким 
можна  пишатися, з кого  
варто брати приклад пі-
дростаючому поколінню. 
35 вороньківців, покинув-
ши свої домівки, свідомо 
пішли на захист країни у 
важкий для неї час.  Ми 

розповімо про учас-
ника Революції  Гід-
ності, а згодом вої-
на АТО Олега Швид-
ченка. 

Олег Миколайович 
із перших днів був 
на Майдані.  18 лю-
того отримав пора-
нення (контуження 
від вибуху гранати), 
але  патріотизм та  
любов до своєї землі 
змусила його піти 
добровольцем  на 
фронт. У військко-
маті виникли про-
блеми (відмовлялися 
брати через пора-
нення), проте через 

рік все-таки 
прийшла по-
вістка. 

За 11 міся-
ців, з червня 2015 
року по травень 
2016, він побував 
у Костянтинівці, 
Артемівську, По-
пасній, Золотому 
та під Горлівкою.  

«Після перебу-
вання на війні, я 
різко змінив став-
лення до людей і 
суспільства.  Хо-
тілося залишити-
ся, адже там знач-
но простіше. По-
вернувшись додо-
му, не очікував 
побачити стільки 
брехні й байдужо-
сті. Побувши на 
війні, я почав ди-
витися на речі зо-

всім інакше, усвідомив-
ши, наскільки мало лю-
дині треба, щоб почува-
тися щасливою», - гово-
рить Олег Миколайович. 

«Школярам пораджу сер-
йозніше ставитися до па-
тріотизму, приділяти бі-
льше  уваги фізичному 

вихованню, більше руха-
тися, адже  життя – це 
рух! Обов’язково потріб-
но знати історію свого 
народу  й не забувати, що 

ми творимо новітню істо-
рію» 

Уляна Петренко 



Адрес: 

08352, Київська обл., Бориспільський р-н,  
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СТУПЕ НІВ”  

1 жовт-

ня– 

Всесві-

тній 

день 

праців-

ників освіти, 

2 жовтня– Всесвітній 

день архітектора, 

2 жовтня– Міжнародний 

день лікаря, 

6 жовтня– 

Всесвітній 

день посмі-

шки, 

             У жовтні святкуємо: 

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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овочів, 
фруктів, 
ягід, жо-
лудів та 
інших 
дарів 
осені.  
Це герої 
мультфі-
льмів, 
улюбле-
ні пер-
сонажі 
казок, зайчики, їжачки, 
пташки. 

Саме на святі квітів діти  
проявляють свою фанта-

Квіти завжди були й за-
лишаються незамінним 
атрибутом будь-яких свя-
ткувань. Подарувавши 
букет квітів, ми доноси-

мо свої по-
чуття та 
прояв пова-
ги до люди-
ни, якій да-
руємо. 

Традиційно 
щоосені в 
нашій шко-
лі прово-

диться виставка під на-
звою «Осінній розмай». 

Цього дня хол першого 
поверху прикрашають 
букети з хризантем, тро-
янд, айстр, чорнобривців 
та інших квітів. Окрім 
ошатних букетів, є велике 
розмаїття композицій з 

               Осінній розмай 2017 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

14 жовтня– День Захисни-

ка України, 

14 жовтня – день українсь-

кого козацтва, 

14 жовт-

ня– Пок-

рова 

Пресвя-

тої Бого-

родиці. 

зію. Учнів, чиї вироби 
виявились найкращими, 
нагороджують призами. 

Цього разу на виставці 
було представлено без-
ліч букетів, а увагу при-
вертали цікаві компози-
ції, створені з гарбузів, 
картоплі, баклажанів, 
капусти, яблук, овочів, 
фруктів та квітів. 

Найкращими визнали 
такі композиції: 
«Зайчик з лісу завітав 
на чудове свято» - від 

учнів з 6-А класу, 
«Лісова птаха шукає 
оселю на зиму» - від де-
сятикласників, 
«Кораблик» - компози-

ція учениці 2-Б класу 
Омельченко Альбіни. 

Уляна Петренко 


