
Там Марія народи-
ла Ісуса. На небі 
з’явилася 
Віфлеємська зірка, 
яка сповістила світ 
про народження 
Спасителя та вка-
зала мудрецям зі 
Сходу шлях до Ца-
ря. Традиційно в 
Україні Різдво від-

значається 25 
грудня або 7 січня. 
Напередодні свята 
українці накрива-
ють щедрий стіл - 

це центральна тра-
диція у святвечір. 
Господині готують 

Різдво - найраді-
сніше християнсь-
ке свято, день на-
родження Ісуса 
Христа, Спасителя 
світу. Згідно з Біб-
лією, мати Ісуса 
Марія та батько 
Йосип відправили-
ся до Віфлеєму за 

наказом про пере-
пис населення. Че-
рез велику кіль-
кість людей не 
знайшли місце для 
ночівлі, а тому 

змушені були зу-
пинитися в хліву, 
де жила худоба. 

    Різдво в Україні 

Зміст номера: 

12 страв, голов-
ною з них є кутя - 
пшенична або 
ячмінна каша, 
змішана з маком, 
медом, горіхами і 
родзинками. Сім’я 
сідає за різдвяний 
стіл, коли на небі 
з’являється перша 
зоря. Вечеря почи-
нається запалю-
ванням різдвяної 
свічки і молитвою. 
Господар благо-
словляє вечерю. 
Наступного дня, 7 
січня вранці люди 
йдуть на святкове 
богослужіння до 
церкви. Також 
незмінною тра-
дицією Різдва є 
колядування. Мо-
лодь ходить по 
дворах, співає 
різдвяні пісні, 
сповіщаючи про 
народження Спа-
сителя. Зазвичай 
вони носять вели-
ку зірку на довгій 
палиці, схожу на 
Віфлеємську, яка 
ознаменувала 
народження Ісуса. 
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ретині світів». 7 грудня у 
шкільному музеї літерату-
ри відбулася зустріч на 
якій О. Спаська презенту-
вала свою першу книгу. 
Жінка розповіла , що під 

час натхнення хворіла, їй 
довго не могли поставити 
діагноз, тому була змуше-
на залишити Вороньківсь-
ку школу. Олександра 
знаходила віддушину у 
ліриці та прозі. Вона па-

м’ятає як писала кожну по-
езію, з якою подією у її 
житті ці твори пов’язані. За 
яких обставин написані. Ро-
зповідала і про ситуації зі 
шкільного життя. Зачитала 
кілька віршів. Після цього 
учні 10 класу виступили з 
враженнями від збірки. 
Сподобалися вірші про 
людську доброту , милосер-
дя, любов і взаєморозумін-
ня між людьми. Насамкі-
нець ми мали змогу отрима-
ти на пам’ять книгу з автог-
рафом. Збірку «На перетині 
світів» можна отримати в 
шкільній бібліотеці, або в 
музеї літератури. 

Владислава Мешко,  

учениця 10 класу 

 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

                   Презентація книги «На перетині світів» 

Поезія та проза - вічні ска-
рбниці мудрості, знань. Во-
ни дають сили, окрилюють 
людину. Письменники – ча-
рівники, бо під їх пером сло-
ва набувають нових значень 
та виграють усіма ко-
льорами веселки. Наш 
Вороньків називають 
колискою письменни-
ків, адже наша земля 
дала творчий поштовх 
багатьом талановитим 
людям. Доброю, ми-
лосердною, привіт-
ною- саме такою запа-
м’ятали діти цілитель-
ку людських душ, 
шкільного психолога Олек-
сандру Спаську. Виявилося, 
що вона ще й пише чудові 
вірші. А нещодавно випус-
тила власну збірку  «На пе-

Наші спортсмени 
місце у змаганнях: Козацький 
гарт, 2 місце з волейболу. Ва-
рто назвати найактивніших: 
Бакун Роман, 
Безушко Артем, Бардадим 
Олександра\, Буняк Андрій, 
Сусь Богдан, Костюк Денис, 
Сидорчук Станіслав, Озери-
цький Кирило, Романов Ілля. 

 

Анастасія Коритна, 
учениця 7-Б класу 

болу і здобули перше місце 
серед шкіл району, з чим ми 
їх і вітаємо. Це вже не перша 
перемога наших спортсменів. 
До цього часу були й інші 1 

Активний спосіб життя без 
шкідливих звичок – це запо-
рука здорового тіла і міцного 
духу. Ми з народження знає-
мо, що потужним чинником у 
збереженні здоров’я є спорт. 
За його допомогою людина 
виховує в собі силу волі, змі-
цнює здоров’я, заряджається 
енергією. Заняття спортом 
приносить задоволення, пок-
ращує фізичну форму. Це до-
бре розуміють учні нашої 
школи. Нещодавно вони бра-
ли участь у змаганнях з фут-
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Завершився ІІ етап всеукра-
їнських олімпіад з навчаль-
них предметів. Ми дізналися 
у заступника директора з на-

вчально-
виховної ро-
боти Черпак 
Ольги Василі-
вни про здобу-
тки учнів на-
шої школи. 

- Чи  задово-
лені Ви в зага-

льному результатами олім-
піад в цьому році? 

- В загальному – задоволе-
на. Ми завжди порівнюємо 
результати цьогорічних олім-
піад з результатами за попе-
редній навчальний рік. Якщо 
порівняти, то в цьому році 

успіхи кращі. 

- З яких предметів були 
найкращі результати? 

- Найкращі результати в 
нас з біології та з правознавс-
тва –  перше місце. Якщо бра-
ти по кількості призових 
місць, то з математики - 3 
призових місця, з фізики – 4, 
з української мови та літера-
тури - 3, з російської мови  - 
також 3. З решти  предметів – 
по 2 або 1 призовому місцю. 

- Хто з учнів був найакти-
внишим, найстараннішим в 
цьому році? 

- І в цьому, і в минулому 
році найстараннішою та найа-

зайняла друге місце з англій-
ської мови та математики. 
Вона талановитий і філолог і 
математик. Мені дуже приєм-
но, що і Мешко Владислава, і 
Хмиз Єлизавета – учениці 10 
класу. Це значить, що в на-
ступному році в нас будуть 
дуже хороші випускники.  

- Як би Ви порівняли цей 
та минулий роки за резуль-
татами олімпіад? 

- Як я вже сказала, в цьому 
році результати набагато кра-
щі. В минулому навчальному 
році перше місце було єдине, 
а в цьому році – два. Других 
місць було 5, а стало 11. Тре-
тіх місць було 18, в цьому 
році – 13, але набагато більше 
саме других місць. 

- Чого б Ви побажали ді-
тям, які в майбутньому 
стануть учасниками олімпі-
ад? 

- Побажала б наполегливої  
праці. Успіх ніколи не прихо-
дить сам по собі. Навіть якщо 
людина дуже талановита і 
хоче досягти успіху, то я б 
сказала, що в ньому буде 5% 
таланту і 95% наполегливої 
роботи. Чи це учасник олім-
піади, чи актор, чи артист, чи 
спортсмен. Робота. Клопітка 
робота. Читати, вивчати, ці-
кавитися, експериментувати, 
прагнути досягнення постав-
леної мети.  

 

 

 

Олександра Василець,  

учениця 10 класу 

 

ктивнішою 
була Мешко 
Владислава. 
В неї 2 пер-
ших місця з 
біології та з 
правознавс-
тва, другі 
місця з еко-

логії, історії та російської мо-
ви, треті з української мови 
та літератури, фізики та інфо-
рмаційних технологій. В зага-
льному – 8 призових місць. 
Ще б хотіла додати: крім ре-
зультатів з олімпіад, призове 
місце у дев’ятому 
Mіжнародному конкурсі уч-
нівської та студентської мо-
лоді імені Тараса Шевченка 
Стрільник Анна, учениця 9 – 
А класу зайняла третє місце. 
Є ще дуже цікавий результат, 
мабуть, найкращий. 9 листо-
пада учні нашої школи взяли 
участь у Всеукраїнському ди-
ктанті національної єдності. 
Оргкомітет цього заходу під-
вів підсумки і виділив близь-
ко 

300 переможців. Це люди, які 
не допустили жодної помил-
ки у диктанті. Серед них уче-
ниця нашої школи Хмиз Єли-
завета. Це найкраще з усіх 
років, що ми мали. Це – все-
український рівень. Крім то-
го, що Єлизавета стала пере-
можницею диктанту, вона ще 
беручи участь в олімпіадах 

Про навчальні успіхи наших учнів 
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День Святого Миколая 
традиційно відзначається 19 
грудня. Це свято є особли-
вим, адже кожна дитина че-
кає його з нетерпінням, спо-
діваючись на бажаний пода-
рунок під подушкою вран-
ці. А тому діти слухаються 
своїх батьків, адже знають, 
що неслухняним та нечем-
ним діткам Миколай прино-
сить різочки. Миколай зав-
жди приходить вночі, коли 
його ніхто не бачить і тихе-
нько кладе під подушку або 
подаруночок, або різочку. 
Саме в цьому й полягає ма-
гія свята. Дуже цікавою є 

легенда про Миколая Чудо-
творця. За Біблійними леге-
ндами Святий Миколай Чу-
дотворець усе своє життя 
присвятив справі милосердя. 

Ще за життя його звали ба-
тьком сиріт, удів і бідних. 
Після смерті Господь Бог 
дозволив Миколаю спуска-
тися один раз на рік на зем-
лю і прославив його даром 
творення чудес, і тому він 
отримав імення великого 

чудотворця. Ми вирішили 
поцікавитись: чого ж хочуть 
учні нашої  школи в подару-
нок від Святого Миколая. 

Бардадим Олександр, 7-А 

клас 

- Останнім часом я дуже 
захопився складанням куби-
ка  Рубика. Тому мрію, щоб 

Святий Миколай до нас іде! 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

Миколай подарував мені са-
ме цю іграшку. У майбуть-
ному хочу встановити ре-
корд. 

Максим Дмитренко, 4-А 
клас 

- З недавнього часу я дуже 
захопився комп’ютерними 
іграми. На день народження 
мені подарували комп’ютер, 
але без комп’ютерної миш-
ки. 

Тому хочу в подарунок від 
Миколая я хочу  отримати 
дуже простий, але необхід-
ний пристрій – комп’ютерну 

мишку. 

Чернікова Тетяна, 5-А 

клас 

- Ще з самого дитинства я 
обожнювала грати в настіль-
ні ігри. Любов до них мені 
прищепила мама. Тому в по-
дарунок від Святого Мико-
лая хочу якусь цікаву насті-
льну гру, адже я вважаю, що 
вона допоможе мені в розви-
тку інтелекту. 

Турченко Діана, 8-Б клас 

- Нині Україна переживає 
дуже складні часи. І я хочу, 
щоб Святий Миколай допо-
міг людям, дав їм здоров’я і 
приніс на землю мир. 

Ісай Ліна, 6-А клас 

- Цього року я дуже захо-
пилася зоологією, і в пода-
рунок хочу отримати енцик-
лопедію про тварин, в май-
бутньому мрію стати вете-
ринаром. 

А ми сподіваємось, що всі 
мрії наших учнів будуть 
здійснені Святим Миколаєм. 

Аліна Кобзар,  учениця 
7-А класу 

 

 


