
колію, по якій мав 
би їхати перший 
бронепоїзд. Таким 

чином, на великій 
швидкості потяг 
зійшов би з рейок і 

перекрив 
шлях на-
ступним 

більшови-
цьким по-
їздам. Але 

задумане 
не збуло-
ся. На 

жаль, 
знай-
шовся зрадник, 

тому ворог за-
здалегідь зупи-
нив бронепоїзд 

перед перешко-
дою і почав об-
стрілювати укра-
їнців. Перевага 

була на боці бі-
льшовиків, оскі-
льки козаки не 

мали належного 
озброєння в до-

статній кількості. 

Два дні вони нама-
галися перешкодити 
ворогу відновлюва-

ти колії. Перебува-
ючи під безперерв-
ним обстрілом, зне-

силені та втомлені 
українці опинилися 
у безвихідній ситуа-

ці, тому на третю 
ніч організовано 
відступили, забрав-

ши своїх поранених 

Сто років тому, в 
ніч з 4 на 5 лютого, 
відбулася значуща 

для історії нашої 
держави подія: бій 
на річці Трубіж. Во-

роньківська сотня 
разом із козаками 
Бориспільської і 

Баришівської со-
тень та місцевим 
населенням під ке-

рівництвом отамана 
Черпака на два дні 
затримали просу-

вання більшовиць-

ких військ до столи-
ці. Вони замінували 
міст, через який по-

винні були їхати 
бронепоїзди загарб-
ників, та зайняли 

позицію бойової 
готовності. За пла-
ном, на правому бе-

резі річки козаки 
мали вижидати бі-
льшовиків, а на лі-

вому пошкодити 

Сторіччя бою на Трубежі 

Зміст номера: 

побратимів. У бою 
загинуло півтори 
сотні козаків. Але їх 

смерть не була мар-
ною. Більшовики, 
всупереч своїм пла-

нам, не змогли шви-

дко проникнути до 
Києва. Відважні ук-
раїнські Захисники 

два дні не давали 
ворогу просуватись 
до столиці. За цей 
час влада Українсь-

кої Народної 
Ресспубліки змогла 
забрати свої урядові 

установи з Києва. 

Хмиз Єлизаве-
та, учениця 10 
класу 

Зверніть увагу! 

«Ким для нас є Тарас Шев-
ченко» 

«Скарб Шолома Алейхема» 
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Сторіччя бою на Трубежі 1 ст. 

Пам'ять не вмирає 2 ст. 

У квітні ми відзначаємо: 2 ст. 

Ким для нас є Шевченко 3 ст. 

Скарб Шолома Алейхема 4 ст. 

____________________________ ____ 



шого брата Савку. За розпо-
відями моєї бабусі (а його 
сестри) Марії, Іван служив 
на Уралі й там отримав 
освіту. Часто приходив до-
дому лікувати батька від 
тифу. На той час це була 
доволі серйозна хвороба, 
але дід зумів врятувати ба-
тька. А тим часом його вис-
тежували сусіди та чекали 
слушної нагоди, щоб убити 
учасника сотні. Так і стало-
ся: Іван загинув удома від 
рук одного з сусідів. Перед 
цим більшовики забрали 
молодшого брата Савку та 
взяли в заручники. Вони 
хотіли, щоб Савка здав бра-
та, зрадив. Але він на це 
відповів: «Мати нас родила 
один раз, так раз і помира-
ти» Молодшого брата Івана 

також було вбито, хоча він 
не був причетним до подій, 
пов’язаних із сотнею Черпа-
ка. До цих пір невідомо, де 
знаходиться його тіло. Іва-
на, вже мертвого забрали на 
тиждень до Переяслава, ма-
буть, для встановлення дос-
товірності особи, а потім 
тіло повернули додому, у 
Вороньків. Дідуся було по-
хоронено у братській моги-

лі, де похований Черпак ра-
зом з учасниками його сотні» 

Багато років заборонялося 
згадувати про тих, хто боров-
ся за вільну Україну. На щас-
тя, сьогодні ми маємо можли-
вість не лише згадати борців 
за незалежність, а й гідно їх 
пошанувати. Ім’я мого праді-
да навічно записане в книгу 
пам’яті. 

Василець Олександра, 

учениця 10 класу 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

Пам'ять не вмирає 
Пройшло вже 100 років із 
того часу, коли наші односе-
льці, козаки Вороньківської 
сотні піднялися на захист 
України від більшовицької 
навали. Відтоді уже не зали-
шилося прямих свідків тих 
подій, але збереглися спога-
ди, які передаються з уст в 
уста, наче сімейна реліквія. 
Моя бабуся, Бондаренко 
Ганна Дмитрівна розповіла 
мені про цю історію. Її дід, Пе-
тренко Іван Сергійович також 
брав участь у боях сотні Чер-
пака:  

«Дід Іван був учасником Воро-
ньківської сотні. За освітою 
був фельдшером. Мав молод-

 1 квітня — День сміху 

 *** 

 2 квітня — Міжнародний 
день дитячої книги 

*** 

4 квітня — Міжнародний 
день Інтернету  

*** 

7 квітня — День геолога  

*** 

7 квітня  — Всесвітній день 
здоров'я  

У квітні ми святкуємо та вшановуємо: 
*** 

12 квітня — День працівникiв 
ракетно-космічної галузі Ук-
раїни  

*** 

18 квітня — День пам'ятників 
історії тa культури  

*** 

20 квітня День довкілля  

*** 

24 квітня — Міжнародний 
день солідарності молоді 

*** 

26 квітня — Міжнародний 
день пам’яті Чорнобиля 

*** 

28 квітня — Великдень 

*** 

29 квітня — Міжнародний 
день танцю 
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Тарас Шевченко є батьком 

української літератури, про-
роком нашої нації, геніаль-
ним художником. Йому прис-

вячено найбільше монументів 
у світі після Ісуса Христа. 
Його патріотизм, красу вір-

шів, чесність складно перео-
цінити. З нагоди 205-річчя від 
дня народження Кобзаря  ми 

поцікавитись, ким є Тарас 
Шевченко для наших учнів. 

Кузьменко 

Богдан, учень 
7-А класу:   

-Для мене 

Тарас Шевче-
нко є прикла-
дом. У нього 

було дуже тя-
жке дитинство, але він поста-
вив перед собою мету і впер-

то до неї йшов. А ще Тарас 
ніколи не здавався і багато 
працював над собою. 

Яхнієнко Валерія, учениця 

7-А 
кла-

су: 

-Я 

Та-
раса 
Шев-

ченка знаю з дитинства. Це 

велична і сильна духом лю-
дина. Мій улюблений вірш – 
«Садок вишневий коло хати», 

а ще -  «Мені тринадцятий 
минало».  

Кучинський Михайло, 
учень7-А класу: 

-Це взірець великого духу і 
сили волі, незламності. У йо-
го біографії дуже багато мо-

майданівцям і допомогли ви-

стояти. 

Хочай Олександр, учень10 
класу: 

-Шевченко - це та людина, 
яка показала 
мені, як це 

бути справ-
жнім украї-
нцем і зали-
шатися ним 

за будь-яких 
обставин. 
Тарас – це 

той, на кого хочеться рівня-
тись.   

Кобзар Аліна, учениця 7-А 

класу: 

Тарас Шевченко був одним 
із тих, хто не боявся вислов-

лювати свою думку. Мабуть, 
через це його вважають бать-

ком ук-

раїнської нації. Для мене Та-
рас Шевченко є найкращим 
поетом у світі. З самого ди-

тинства любов до його твор-
чості прищепили батьки. Йо-
го вірші розповідають про 

справжнє життя селян, повне 
тяжких випробувань. Моїм 
улюбленим віршем Шевченка 

є «Садок вишневий…». Він 
викликає неймовірні відчуття 
при прочитанні. 

Василець Олександра, 

учениця 10 класу 

 

 

ментів, які мене надихали, 

коли навіть руки опускалися. 
А ще його можна назвати ле-
гендою українського народу. 

Чернікова Тетяна, учени-

ця 10 класу: 

-Для мене Шевченко є при-

кладом людини, яка змогла 
реалізувати свій талант, не 
дивлячись на неймовірні ви-
пробування долі. Це не лише 

великий поет, а й борець за 
народну волю. Мене вражає 
його безмежна любов до Ук-

раїни, осо-
бливо ряд-
ки: « Та не 

однаково 
мені, як 
Україну 

злії  люди 
присплять, 
лукаві, і в 

огні її, 
окраденую, 

збудять. Ох, не однаково ме-

ні!» 

Хмиз Ліза, учениця 10 кла-
су: 

-Особисто для мене Тарас 

Шевченко є поетом, вірші 
якого здатні пробудити свідо-

мість, допо-

могти  у 
складний 
час. Згадай-

мо події Ре-
волюції Гід-
ності.Саме 

рядки з вір-
ша Тараса 
Григорови-

ча під об-
стрілами декламував Сергій 
Нігоян: «Борітеся – поборете! 

Вам Бог помагає! За вас прав-
да, за вас сила і воля свя-
тая!»Ці слова додали наснаги 

Ким для нас є Тарас Шевченко 
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Де іскриться Іква повноводо, 

Де зелені левади п’янкі, 

Дух козацький витає свободи, 

Є містечко мале – Вороньків. 

Чи велике село – як сказати,- 

Носить Ворона славне ім’я. 

І сюди. До селянської хати, 

Під’їжджає селянська сім’я. 

Ось візник фаетон зупиняє 

Біля двору – центр видно здаля. 

Й хороводи життя закружляє, 

Й Рабиновичів світ закружля. 

І Шоломко – дитя яснооке – 

Уже знав майже всіх хлопчаків. 

У фантазіях линув високо 

Понад щебетом літнім садків. 

Він по вулиці бігав Церковній, 

На уроки у хедер ходив, 

В голові ж його, мріями повній, 

Було безліч нездійснених див. 

Не сиділося вдома малому, 

Він не знав про турботи батьків, 

Бо хотілося швидше малому 

Дослідити село Вороньків. 

Не знаходив Шоломко спокою, 

Він із Шмуликом, другом, 

Отой скарб, що десь тут, під го-
рою, 

Ще Хмельницький Богдан зако-
пав. 

Та знайти щедрий скарб не суди-
лось. 

До 160-річчя з дня народження Шолома-Алейхема 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

Його батько чомусь збанкрутів, 

На чолі його зморшки з’яви-
лись… 

Як же їхать Шолом не хотів! 

Не хотів залишати леваду, 

Любу хату з крилечком і сад, 

Покидати хлопчачу громаду 

Й повер-
тать в Пере-

яслав назад. 

А життя – 
як те поле 
широке, 

І по ньому 
так важко іти. 

І Шолом- 
не хлоп’я чо-
рнооке, 

Та дитинство зумів зберегти. 

Він до нас повернувся з-за моря, 

Хоч в Нью-Йорку могила його. 

Скільки бід він зазанав, скільки 
горя, 

Все шукаючи скарбу свого. 

Він шедеври творив так правди-
во 

Й Вороньків наш у них оспівав. 

І безцінний цей скарб, оце диво 

Усім людям назавжди віддав. 

Його твори прості і величні, 

Їх читають і діти, й малі. 

І Алейхем-Шолом буде жити, 

Доки будемо ми на землі. 

Дігтяр Валентина, учитель 
української мови та літератури  

     

  

 

 

 

 

 


