
адже безліч людей 
доклали неабияких 
зусиль, щоб видати 
універсал.  Січне-
вий ранок 1919-го 
став вирішальним. 
Того дня весь Київ 
прикрасили націо-
нальною символі-
кою. Пролунала 

промова Ф. Шевця: 
« Здійснилися віко-
вічні мрії, для яких 
жили і  за які вми-
рають найкращі си-
ни України. Нареш-
ті, століттями розір-
ваний народ з’єдна-
вся в єдине ціле» 

 День Соборності є 
одним із найвизнач-
ніших днів в україн-
ській історії. Його 
відзначають 22 січ-
ня, починаючи з 
1999р. У чому ж 
полягає суть цього 
свята? 

Україна протягом 
століть пере-
бувала під вла-
дою багатьох 
держав: Речі 
Посполитої, 
Австро-
Угорщини, Ро-
сії і тому до-
сить довго зберіга-
лася її роздробле-
ність. Але 22 січня 
1919р. українці схо-
ду і заходу виріши-
ли об’єднатися, 
проголосивши Акт 
Злуки УНР та 
ЗУНР. Це стало ви-
значною подією, 

                22 січня – День Соборності 
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З нагоди свята учні 
9-Бкласу зі  своїм 
класним керівником 

Петренко Н. М. для 
учнів школи прове-
ли урочисту лінійку 

«Соборність – це 
символ боротьби за 
волю, порозуміння 

між людьми». 
Лунало безліч 
віршів, які возве-

личують  націо-
нальну єдність. 
Завершилася лі-

нійка «Молитвою 
за Україну» у ви-

конанні Т. Черніко-

вої.   

Любімо і цінуймо 
Україну та свій рід-
ний край! Миру 

всім нам! 

Влада Мешко, 9-Б 

клас 

Зверніть увагу! 

У Воронькові презентували 
«Рушники долі», 

Перша презентація шкіль-
них відеоновин 

Календар зимових свят 

 
13 січня—Щедрий 
вечір, 

14 січня Старий 
Новий рік,   

19 січня- Водохре-
ща, 

1 січня Новий 
рік, 

6 січня Святве-
чір, 

7 січня Різдво 
Христове, 
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святкову вечерю, молодь 
ішла колядувати, але найбі-

льше колядників 
з’являлося вранці, 
7-го січня. Донині 
збереглися  звичаї 
наших предків. 
Наприклад, на Різ-
дво вони ставили 
дідуха, що вважав-
ся символом могу-
тності роду… 

Цьогоріч єван-
гельська церква «Віра, На-
дія, Любов» підготувала Різ-
двяну виставу, у якій розпо-

відається про народження Ісу-
са Христа. А ще до нас у гості 
завітав хор із США, який ви-
конав відомі пісні у новій об-
робці. Завершилося свято вру-
ченням подарунків, які  зібра-
ли американські діти. 

Різдво – чудове свято, адже 

здійснюються найзаповітніші 
мрії. Варто лише повірити у 

диво. Христос народився! 
Славімо його! 

Влада Мешко, 9-Б клас 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

Різдво – довгоочікуване свято зими 
 Традиційно 6-го січня міль-

йони людей відзначають всіма 
улюблене свя-
то – Різдво. За 
українською 
традицією, на  
столі мало бу-
ти 12 пісних 
страв: кутя, 
пісний борщ, 
печені яблука, 
узвар, пісні 
голубці, варе-
ники, капусняк, каша, пиріжки, 
пампушки, грибна юшка, туш-
кована капуста.  Закінчивши 

Найбільш насиченою релі-
гійними святами є зимова по-
ра. 19 січня ми відзна-

чаємо Хрещення Гос-
поднє. Це свято запро-
вадили в пам’ять про 

хрещення Ісуса Хрис-
та в річці Йордан.     

 Цікаво, що Водох-
реща святкують у 2 

етапи. Цьому велич-
ному святу передує Хрещен-
ська голодна кутя. Вона є піс-

ним днем, коли в церквах від-
буваються спеціальні бого-

служіння і ввечері освячу-
ють Кутєву вечірню воду.   

Наступного 

дня, 19 січ-
ня, воду 
знову освя-

чують у це-
рквах, а та-
кож в опо-

лонках.  

Традиції 
освячувати воду в ополонці 
дотримуються й досі. Після 

цього дійства всі бажаючі 
можуть скупатися. Біль-

шість людей вірять, що освя-
чена вода володіє унікальною 
силою, тому зберігають її в 

своїх домівках.   

Люди, не забувайте, що 
життя з Господом дає любов і 
радість серцю й душі! Тож 

поспішаймо до храму у не-
дільні та святкові дні, щоб 
попросити милості  Божої! 

Частіше дякуймо Богові за 
все те, що він нам подарував! 

Вероніка Антоненко,             
9-Б клас 

«А що третій празник - святе Водохреща...» 

Прикмети зимової погоди на врожай 

Як відомо, з давніх-давен 
українці щиро вірили у могу-
тню силу природи. Селяни 
спостерігали за природними 
явищами та погодою, їхній 
вплив на врожай і про резуль-
тати своїх спостережень роз-
повідали іншим. Ось так 
з’явилися народні прикмети. 

Землероби заздалегідь ду-
мали про  майбутній врожай, 
тому ретельно вивчали зимо-
ву погоду. Говорили: якщо 
добрий снігопад взимку – че-

кай гарного врожаю 
влітку. Справді, пу-
хка снігова ковдра 
надійно зігріває зе-
млю, і це значно 
впливає на врожай-
ність. Деякі прикмети пов’-
язували з релігійними свя-
тами, наприклад: 15 лютого 
православні християни від-
значають Стрічення Госпо-
днє. В народі є повір’я: як-
що півень на стрічення во-
ди нап’ється, то пахар біди 
набереться. Це було засте-

реженням до пога-
ного врожаю. 

Щороку люди скла-

дали прикмети, по-
вір’я, приказки, 
яких неухильно до-

тримувалися і дотримуються 
й зараз. Зазначу, що вкрай 
важливо помічати дива на-

вколо нас, бо це і є щасливі 
миті життя! 

 Вероніка Антоненко,             
9-Б клас 
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Обдаровані діти - майбутнє нації 

Обдаровані діти – майбутнє 
нації, її інтелектуальна еліта, 
гордісь школи, села, міста, 
області, України. 

Участь в олімпіадах – неле-
гка щоденна праця на уроках, 
в школі та вдома, з досвідче-
ними вчителями і самостійно. 

Протягом листопада та гру-
дня наші учні бра-
ли активну участь 
в обласних та рай-
онних олімпіадах. 
Впевнено скажу, 
що вони вкотре 
досягли гідних 
результатів серед 
учнів Бориспіль-
щини. 

17 січня в ОНЗ» 
Вороньківський 
НВК» відбулася 
урочиста лінійка 
«Обдарованість року», в ході 
якої були нагороджені грамо-
тами та грошовими преміями 
переможці і призери конкур-

сів та олімпіад. 

Першість здобули: Мешко 
В. – з біології, Пошабля О. – у 

ІІ етапі конкурсу- захисту нау-
ково дослідних робіт МАН 
України. 

Другі місця посіли: Мешко 
В. – з географії, Сеник М. – з 

математики, Григор О. – з фі-
зики,  Хмиз Є. – з російської 
мови, Петренко У. – в ІІ етапі 

ѴІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка. 

Треті місця посіли: Мешко 

В. – з української мови, істо-
рії, правознавства та зарубіж-

ної літератури; Григор О. – з 
біології, Хмиз Є. – з англійсь-

кої мови; Черніков І. – з фізи-
ки, інформатики та російської 

мови; Кудін Є. – з мате-
матики та російської мо-
ви; Драна М. – з економі-

ки та астрономії; Стріль-
ник А. – з англійської 

мови, Федько Д.- з геог-
рафії, Руда Я. – з біоло-

гії.  

Тож привітаймо усіх пе-

реможців та призерів, 
котрі є гордістю нашого 

навчального закладу! 

Ліза Хмиз, 9-А клас 

«Рушники долі» 

Нещодавно у с. Вороньків 
відбулася зустріч творців 
книги «Рушники долі» яка 
розповідає історію сіл Воро-
нькова і Жереб’ятина. У тво-
рчому доробку висвітлено 
майже 1000-літню історію 
Воронькова та 500-літню – 
Жереб’ятина. Сигнальне ви-
дання вже було презентовано 
громаді на святі Дня села, 
тому книга викликала жвавий 
інтерес та резонанс. Робота 
по збору матеріалів тривали 
три роки. Багато енергії й сил 
було витрачено на вивчення 
історії малої батьківщини, 
опрацьовано, упорядковано і 
систематизовано великий об-
сяг інформації та світлин із 
різних джерел. В основі ви-
дання – чимало нововиявле-
них і маловідомих фактів з 
історії сіл, цілих родин, лю-

дей зі складними життєвими 
долями. 

У книзі 
висвітлено не 
лише біогра-
фічні матері-
али про лю-
дей села, пе-
ріоди Україн-
ської револю-
ції 1917-1921 
років, Другої світової війни, 
війни на сході України, а й по-
дано інформацію про підпри-
ємства, установи, культурні, 
соціальні, освітні заклади.                                     

Редактором і упорядником 
«Рушників долі» є історик, на-
уковець, краєзнавець Андрій 
Зиль.  Книгу видано накладом 
500 примірників, має вона 750 
сторінок та близько 1300  різ-

номанітних світлин. Це ви-
дання допоможе у вивченні 
історії рідного краю і попов-
нить фонд краєзнавчої літера-
тури Вороньківської сільської 
бібліотеки. 

Вихід цього, без перебіль-
шення, енциклопедичного ви-
дання у світ сприяє налаго-
дженню духовного зв’язку 
між людьми різних поколінь.  
Книга допомагає краще пізна-
ти історію родоводу та рідно-
го краю, пройнятися повагою 
до його минувшини і сучасно-
сті, відродити найдорожче: 
забуте слово, мелодію мате-
ринської пісні, народні звичаї, 
традиції, обряди. 

Світлана Григор,         
сільський бібліотекар 
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Такий, здавалося б, захоп-
люючий вид розваг, як запа-
лювання феєрверків, петард 
чи салютів, може завда-
ти нам далеко не бажа-
них наслідків. При не-
правильному застосу-
ванні піротехнічні виро-
би здатні призвести до опіків 
шкіри рук, обличчя, втрати 
зору. Вони становлять небез-
пеку для людини, оскільки 
містять у собі шкідливі речо-
вини, котрі виділяються під 
час горіння.  Висока гучність 
під час вибуху хлопавки чи 

Небезпека зимових розваг 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

салюту, завдає значний диско-
мфорт, може травмувати орга-
ни слуху. 

Для того, щоб безпечно 
провести зимові свята, ва-
рто дотримуватися таких 
правил:  

1) Не можна спрямовувати 
хлопавки в обличчя, освітлю-
вальні прилади, використову-
вати поблизу вогнищ.  

2) Забороняється носити в 
кишенях петарди без упаков-
ки, затримувати їх в руках піс-

ля підпалу, а тим більше, ля-
кати ними тварин.                     
3) Бенгальські вогні слід вико-
ристовувати в добре вентильо-
ваних  приміщеннях або кра-
ще на вулиці.                           
4) Запускання салюту краще 
доручити дорослим.                                                                                                           

Дотримання цих простих 
правил збереже ваше здоров’я, 
допоможе уникнути неприєм-
ностей та принесе чудовий 
настрій у святковий час. 

Ліза Хмиз, 9-А клас 

Декада точних наук у «ОНЗ Вороньківський НВК» 

Далеко не всім відомо, 
що у грудні минулого ро-
ку наш навчальний заклад 
презентував новинку: 
шкільні відеоновини. 

 Відтепер щомісяця ви 
будете дізнаватися біль-
ше цікавої інформації зі 
шкільного життя. Про 
навчання, спорт, подоро-
жі та розваги, культуру і 
традиції - лише за декі-
лька хвилин.  

Переглянути шкільний 
випуск відеоновин ви змо-
жете: 

 - на сайті нашої шко-

ли, за адресою voronkiv-
school.at.ua ;  

- на сторінці «ОНЗ Во-
роньківський НВК» у  
соцмережі Facebook ; 

 - на шкільному каналі  
відеосервісу You Tube.  

 

Приємного перегля-
ду! 

Традиційно другий се-
местр у нашій школі розпочи-
нається із декади точних на-

ук.  Математика, інформати-
ка, фізика є вкрай важливими 
дисциплінами, що потребу-

ють неабияких зусиль, витри-
мки, точності.  З метою заці-
кавлення учнів у школі про-

вели безліч різноманітних 
конкурсів. Для початківців 
організували невеличкі ігри, 

що базуються на основі знань 
математики.  Вчитель інфор-
матики Андрієнко А. О. про-

вів змагання серед десятикла-
сників «Інформатика – крок у 
майбутнє». Педагог ствер-

джує, що саме такі конкурси 
дають школярам можливість 
виявити логічне мислення та 

непересічні здібності. Вчите-
лі математики  Васик Г. М. та 
Канарейкіна О. О. підготува-

ли для своїх вихованців ігри, 
що розвивають увагу і пам’-
ять. Найкращі гравці отрима-

ли призи і лишилися задово-
леними.  Давайте розвивати 
логіку, побільше рахувати та 

розв’язувати задачі, тому що 
це допоможе нам досягти  
бажаних результатів! 

Влада Мешко, 9-Б 

клас 

До уваги учнів, вчителів та батьків! 


