
найважливіших 
свят - День 
Соборності 

України  
(День Злуки) .  
У роки радян-

ського режи-
му День Собо-
рності не свя-

ткували, бо 
свято вважалося 

контрреволюцій-
ним, тому всі згад-

ки про нього зни-
щували. Вперше 
офіційно понад 30 

тисяч українців свя-
ткували цю дату аж  
у 1939 році в місті 

Хуст, столиці Кар-
патської України. 
На державному рів-

ні в сучасній Украї-

 Споконвіку наш 
народ боровся за 
визволення Україн-

ської держави з-під 
влади інших країн 
та її об’єднання в 

єдину незалежну 
державу. 22 січня 
1919 заповітна мрія 

українців збулась- 
на Софійській пло-
щі в Києві відбуло-

ся урочисте прого-
лошення Акту Злу-
ки Української На-

родної Республіки і 
Західноукраїнської 
Народної Республі-

ки в єдину державу. 
Цей день- об’єднан-

ня Західноукраїнсь-
кої і Наддніпрянсь-

кої України- увій-
шов у історію нашої 

держави як одне з 

День Соборності України 

Зміст номера: 

ні свято відзнача-
ють з 1999 року і 
до сьогодення. 

Щороку наша 
школа особливо 
згадує цю важли-

ву і визначну по-
дію. Цього разу 
учнями 9-Б класу 

та їх класним керів-

ником Васик Г.М. 
була проведена уро-

чиста лінійка. Шко-
лярі декламували 
вірші, проголошую-
чи національну єд-

ність, та пояснюва-
ли історичне зна-
чення об’єднання. 

Ми повинні пам’я-
тати цю історичну 
подію та додати 

всіх зусиль для збе-
реження непоруш-
ності та незламності 

нашої держави.   

Хмиз Єлизавета, 
учениця 10 класу 

Зверніть увагу! 

«Людей і правду я любив» 

«Про досягнення наших 
спортсменів» 
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бицьким. 6 березня 2003 
року Верховна Рада Украї-
ни прийняла закон «Про 
Державний Гімн України». 
Його основою стала пісня 
«Ще не вмерла Україна». А 
ще П. Чубинський залишив 
нащадкам 7-томне видання 
«Труди», яке стало справж-
ньою енциклопедією народ-
ного життя. Бориспільщина 
свято шанує пам'ять свого 
видатного земляка. Його 
іменем названо село і заліз-
ничну станцію. У центрі 
Борисполя П. Чубинському 
споруджено пам'ятник. По-
груддя вченого встановлено 
і на його могилі, яка також 
знаходиться у Борисполі на 
Книшовому цвинтарі. На 

Бориспільщині Павло Плато-
нович записав від селян бага-
то пісень та казок. Кілька ро-
ків тому було видано збірку 
«Казочки з Баришполя», за-
писані П. Чубинським від на-
ших земляків. Перед виходом 
цієї книги відбувся конкурс 
на кращі ілюстрації до цих 
казок. Переможцями стали й 
учні нашої школи: Андрієнко 
Миколай, Григор Ольга, Пле-

тяк Валентина, Пушкар Вла-
дислав. Саме їх малюнки бу-
ло розміщено у виданні. 

Кобзар Аліна, учениця 7-А 
класу 
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«Людей і правду я любив» 
Павло Чубинський – відомий 
учений, етнограф, поет і жур-
наліст, юрист, громадський 
діяч, фольклорист, автор текс-
ту Гімну нашої держави. Наро-
дився у небагатій дворянській 
родині відставного офіцера 
Платона Чубинського у місті 
Борисполі на Київщині. Навча-
вся П. Чубинський у Другій 
Київській гімназії, а по закін-
ченню вступив на юридичний 
факультет до Петербурзького 
університету. Навчаючись там, 
брав активну участь у діяльно-
сті української громади в Пе-
тербурзі. Восени 1862 року П. 
Чубинський написав вірш «Ще 
не вмерла Україна», а у 1863 
цей твір було покладено на 
музику композитором М. Вер-

У лютому ми відзначаємо: 
5 лютого – День безпечного 
Інтенету 

*** 

14 лютого - День Святого Ва-
лентина 

*** 

4 лютого - День комп'ютер-
ника  

17 лютого - День спонтанно-
го прояву доброти  

*** 

20  лютого—День героїв 
«Небесної сотні» 

*** 

21 лютого - Міжнародний 
день рідної мови  

16 - 22 лютого – Масляна 
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Мабуть, кожен, хто бував у 

Києві , хоч  раз зупинявся бі-
ля величної будівлі – Верхов-
ної Ради України. Всім ціка-

во: що ж відбувається там, за 
стінами. Тому допитливі учні 
із Воронькова вирішили відп-

равитися  туди на екскурсію. 
У цьому їм допомогла вчите-
лька історії Петренко Н.М. 

На її звернення відгукнувся 
Дмитро Коваленко – випуск-
ник нашої школи. Нині він 

помічник депутата 

В.О.Гуляєва. Вирушили в по-

їздку 14 січня , одразу після 
зимових канікул. Приїхавши 
до столиці, ми були враженні 

величчю споруди. Коли за-
йшли всередину, то важко 
було підібрати слова, щоб 

висловити своє захоплення. 
Спочатку ми оглянули оргко-
мітети. До речі, під ВР можна 

Після цього показав свій кабі-

нет. Учням неабияк пощасти-
ло, бо вони мали змогу поба-
чити нардепа С.Лещенка та 

сфотографуватися із Денисом  
Силантьєвим.Ще була запла-
нована зустріч із О.Ляшком, 

проте політик не зміг з’явити-
ся через свій щільний графік. 
Натомість учні отримали су-

веніри від нього. У кінці зро-

били фото на пам'ять. Ще й 
устигли побувати на Майдані 

Незалежності. Ця екскурсія 
запам’ятається надовго, адже 
ми відкрили для себе багато 

цікавого та незвичайного.   

Мешко Владислава,  

учениця 10 класу 

 

 

переходити з вулиці на вули-

цю. Далі разом із консультан-
том ми зайшли до зали засі-
дань. Там нам повідали про 

історію цієї будівлі, цікаво 
було почути, як ухвалюва-
ли Акт проголошення Не-

залежності України, Кон-
ституцію. Всіх здивувала 
люстра, що знаходиться 

там. Вона надзвичайно ве-
лика, розкішна, виконана 
із різнокольорового скла. 
Говорять, що схожа на шап-

ку Мономаха і важить 4 тон-
ни. Також дізналися, як про-

ходять засідання. Побували 

біля так званого Порталу. По-
бачили відому «картину» 
Державотворення 

О.Кулакова. Потім вирушили 
до залу, де проводяться нара-
ди, розробляються законо-

проекти. Дмитро Коваленко 
розповів про себе, роботу в 
цій установі, різні цікавинки. 

Екскурсія до Верховної Ради 
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Наші учні — дуже творчі 
особистості. Хтось уміє спі-
вати, хтось малювати, а уче-

ниця 6-Б класу Діана Мирош-
ник любить віршувати! Пре-
зентуємо кілька її творів 

Осіннє листя так схоже на 

жовті промінці сонця. Але 
чомусь не гаряче. 

У осені яскраве листя,            

Як сонця жовті промінці. 

Воно встеляє нашим ніж-

кам 

Доріжку щастя. 

 Учнівська творчість 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

Колись я заглянула у чисте 

джерельце, побачила там 
красиве жовтогаряче листя і 

відчула себе щасливою. 

Колись у чисте джерельце 

Заглянула сумна цариця. 

Вона побачила там це 

Жовтогаряче і красиве 

Осіннє листя і усміхнулася. 

 

Колись запитує дитинa: 

-Мамо, чому так холодно 
зимою? 

А мама їй відповідає: 

-Сама не знаю, але здогаду-
юсь ,чому, бо зима любить 

твої червоні щічки. 

 

 

Про наші спортивні досягнення 
З нагоди відзначення 100-
річчя Соборності України 22 
січня 2019 року в спортзалі с. 
Мирне відбувся турнір з фут-
болу в приміщенні серед 
юнаків 9-11 класiв команд 
груп тренерів КДЮСШ та 
закладів загальної середньої 
освіти. Продемонструвавши 
змістовну гру та обігравши 
всіх суперників, упевнену 

перемогу в турнірі виборола 
команда ОНЗ 
«Вороньківський НВК» В її 
скаді були: Черніков Артем, 
Зонь Олесандр, Блакита Євге-
ній, Черпак Ростислав.  За 
результатами ігор ІІ місце 
посіла команда Великоолек-

сандрівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів , ІІІ місце – у футболістів 
Сеньківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, ІV місце – у господарів 
майданчика команди Мирне-
нської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
П’ятою стала команда Голо-
вурівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів. Гравці команд-призерів 
змагань отримали в нагороду 
грамоти та медалі, а перемо-

жець турніру нагоро-
джений кубком.  Вітає-
мо наших хлопців! 

Василець Олександра, 
учениця 10 класу, 

 

 

 


