
правильно їх засто-
совувати у житті. 
Кожному із нас діс-
тається частинка 
серця учителів. То-
му у цей день нам 
дуже хотілося пода-
рувати їм радість. 
До школи ми прий-
шли дуже рано та 
кожного вчителя 
зустрічали квітами 
та словами: 
“Вітаємо! Вітаємо!” 
Потім педагоги ма-
ли можливість діз-
натися про своє 
майбутнє. “Гадала” 
їм у жартівливій 
формі циганка, роль 
якої майстерно зіг-
рала Мешко Вла-
дислава. А ще в цей 
день уроки прово-
дили старшокласни-
ки, а вчителі лише 
спостерігали, як їх-
ні учні намагаються 
бути схожими на 
них. Та головний 
сюрприз чекав після 
уроків, коли вчителі 
та учні зібралися, 
щоб послухати пі-
сенні привітання, 

Учителю! Порадни-
ку і друже! 

Ви вибрали дорогу 
непросту. 

Ми Вам сьогодні 
дякуємо дуже 

За Вашу працю вчи-
тельську святу. 

День учителя – це 
професійне свято 
наших педагогів, 
наставників. А про-
фесія в них непрос-
та. Скільки часу, 
зусиль витрачають 
вони, щоб дати нам 
знання, навчити, як 

          Дякуємо нашим учителям! 

Зміст номера: 

посміятися над ку-
медними інтерв’ю 
та сценками. Ми 
бачили, з яким весе-
лим настроєм зали-
шали цей захід учи-
телі, і нам приємно 
– свято вдалося 

Аліна Кобзар,  

7-а клас 

 

 

 

 

 

 

 

Зверніть увагу! 

«Чи шкідливе куріння вейпу?»  

«Вороньків — село козацьке»  

Дякуємо нашим учителям! 1 ст. 

«Козацький гарт» 2018 2 ст. 

Вороньків — село козацьке 3 ст. 
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Дня Козацтва 12 жовтня. 
“Козацький гарт” був роз-
початий урочистою ліній-
кою, яку провели учні на-
шої школи. Всіх присутніх 
вони привітали зі святом, 
побажали міцного козаць-
кого здоров’я та перемоги у 
змаганнях. Команди довго 
боролися у запеклій бороть-
бі. Учні нашого закладу під 
керівництвом вчителів фіз-
культури Подолинного Ми-
коли Миколайовича та Ли-
сенко Наталі Олександрів-
ни здобули перше загально-
командне місце та вибороли 

право представляти Борис-
пільський район на обласних 
змаганнях. Бажаємо їм успіху 
у подальших змаганнях!  

Єлизавета  Хмиз, 10 клас 

 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

                              «Козацький гарт» 2018 
 

Щорічно в нашому закладі 
проводяться районні спортивні 
змагання “Козацький гарт”. Це   
допомагає учням формувати 
здоровий спосіб життя, розви-
вати інтерес до занять спор-

том, збільшувати рухову акти-
вність, а також відроджувати 
національні традиції та куль-
турну спадщину українського 
народу. Цього року змагання 
традиційно відбулися з нагоди 

Вороньків – здавна козацьке 
село. Тут завжди жили мужні, 
хоробрі люди. Тому і не див-
но, що із початком Національ-
но-визвольної війни (очолив Б. 
Хмельницький) на наших те-
ренах сформувалася Воронь-
ківська сотня, яка входила до 
Переяславського полку. Зго-
дом у другій половині XVIII 
століття, коли до влади прий-
шла Катерина ІІ і обрали на 
посаду генерал-губернатора П. 
Румянцева, населення Воронь-
кова було описане. Вивели 5 
соціальних груп: 

-великі землевласники; 

–виборні козаки;  

–козаки - підмочники; 

–посполиті;  

–підсусідки.  

Тоді у нашому селі проживало 

2723 особи. Кріпацтво неабияк 
вплинуло на стан Воронькова, 
і козацтво занепало. Проте 
вже у XX столітті знайшлися 
ті, які відродили козацьку сла-
ву, сформували Вороньківську 
сотню армії УНР. Очолив її 

Іван Че-
рпак. 
Саме ці 
вояки 
взяли 
участь у 
бою на 
р. Тру-
біж  в 
1919 
році. У 
листо-
паді 

цього року ми відзначатиме-
мо 100-річчя Вороньківської 
сотні І. Черпака.  

Владислава Мешко, 

10 клас 

                              Вороньків — село козацьке 
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Попит на електронні сига-

рети зростає з кожним днем. 
Але наскільки вони нешкід-
ливі, як про це говорять? Ні 

для кого не секрет, що курін-
ня дуже небезпечне для здо-
ров’я. Ця звичка призводить 

до незворотних наслідків і 
смертельних захворювань. 

Багато людей, які залежні від 
куріння вдаються до різних 
методів, щоб її позбутися. На 
початку 2000-х років з’явила-

ся так звана альтернатива 
звичайній сигареті – вейп або 
електронні сигарети. В ході 

тьох країн серйозно почали 

досліджувати вплив вейпу на 
здоров’я людини. І виявило-

ся, що курці електронних 

сигарет не убезпечили се-
бе “нешкідливою” альтер-
нативою звичайній цигар-

ці. На токсичність пари 
впливає термін служби 
вейпу і напруга акумуля-

тора. Чим довше ви корис-
туєтеся електронною сига-
ретою та чим потужніший 

акумулятор, тим більше нега-
тивного впливу вона чинить 
на організм. Тому електронна 

цигарка дуже небезпечна і 
шкідлива для здоров’я люди-
ни. 

Анастасія Коритна, 

7-Б клас 

 

 

досліджень фахівці прийшли 

до висновку, що ці сигарети 
найближчим часом можуть 

замінити звичайну. Електрон-
на цигарка складається з аку-
мулятора, датчика, який ви-

значає тиск повітря, мікрос-
хеми, контейнера для рідини 
та випарника. Як тільки лю-

битель електронних сигарет 
робить вдих, мікросхема за-
пускає випарник, завдяки чо-
му рідина нагрівається. В ре-

зультаті випаровування речо-
вини утворюється пар, який 
вдихає курець. Вчені бага-

Чи шкідливе куріння вейпу? 

Фоторепортаж «Свято квітів» 
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Скільки пам’ятних дат іс-
нує – стільки буде й свят. З 
2015 року українці мають ще 

один червоний день у кален-
дарі – 14 жовтня – День Захи-
сника України. Свято це не 

дуже нове, а сягає своїм ко-
рінням у глибину української 
історії. І дату цю обрали не 

просто так. Цьому посприяла 
низка факторів. Саме цього 
дня велике православне свято 

– Покрова Пресвятої Богоро-
диці, що водночас вважається 
днем козацтва. 14 жовтня ко-

заки збирали раду та обирали 
кошового отамана. До речі, 
Діва Марія дуже шанувалася 

серед козаків, на честь неї 
будували храми, церкви. До 
того ж у цей день була ство-

рена УПА. Це захисники Ук-
раїни ХХ століття. Склавши 
ці всі дати до купи, Петро 
Порошенко обрав 14 жовтня 

як свято, щоб згадати та при-
вітати всіх воїнів нашої краї-

День Захисника України 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

ни: козаків, воїнів УПА, 

АТО. Слід сказати, що сього-
дні це – офіційний вихідний. 
Хоча колись День захисника 
святкували 23 лютого. Прези-

дент пояснив перенесення 
дати тим, що ми не маємо 

святкувати день військ країни 
– ворога, адже у нас є свої 
пам’ятні дати. Для нас, воро-

ньківців, це свято є особли-
вим. Адже завжди у нашому 
селі жили захисники рідного 

краю, саме козаки заснували 
тут поселення, а згодом ство-
рили Вороньківську сотню. А 

вже в ХХІ столітті знову бо-
ронять Батьківщину на сході 
країни. Тому дякуємо кожно-

му воїну. Бажаємо міцного 
здоров’я живим, а померлим 
– вічна пам’ять. Слава Украї-

ні! 

Владислава Мешко, 

10 клас 

                            В листопаді ми святкуємо: 
9 листопада - День українсь-
кої писемності і мови  

*** 

9 листопада - Всеукраїнський 
день працівників культури тa 
майстрів народного мистецт-
ва 

*** 

16 листопада - Міжнародний 
день терпимості  

*** 

17 листопада - Міжнародний 
день студента 

*** 

18 листопада - День праців-
ників сільського господарст-
ва  

 

20 листопада - Всесвітній 
день дитини  

*** 

22 листопада - День свободи  


