
третій загорівся. 
Рівень радіації до-
сяг 20000 рентгенів 

за годину, тоді як 
смертельною вважа-
ється доза у 500 ре-

нтгенів за годину. 
Серця перших по-
жежників перестали 

битися  за лічені 
хвилини. В резуль-
таті чорнобильської 

катастрофи 200000 
людей було еваку-

йовано. Я впевнена, 
що люди покидали 

свої оселі з 

невимов-
ним жалем, 
бо знали, 

що ніколи 
сюди вже 
не повер-

нуться. Та-
кож  

2000000 за-
знали ура-
жень, 10000 

дітей зазна-
ли вродже-
них патоло-

гій, а з 

26 квітня 1986 року. 
Ця дата навіки за-
писана в історію 

людства чорними 
буквами. Це траге-
дія, з якою не зрів-

няється жодна відо-
ма до цих пір катас-
трофа. Скільки бо-

лю вона завдала, 
скільки життів за-
брала з собою! Най-

страшнішим є те, 
що наслідки того 
рокового вибуху 3 і 

4 енергоблоків від-
чуваються й досі. І 
не тільки на терито-

рії України.  Ще со-
тні років буде тяг-
тися чорнобильсь-

кий слід крізь життя 
як нині живучих, 
так ще і не наро-
джених людей. А 33 

роки тому люди не 
могли навіть уяви-

ти, наскільки великі 
масштаби цієї ката-
строфи.  О 1:24 ночі 

на четвертому блоці 
Чорнобильської 
атомної електроста-

нції стався вибух, а 

33-я річниця  аварії на ЧАЕС 

Зміст номера: 

600000 ліквідаторів 
кожен 10 помер, 
165000 людей стали 

інвалідами.  З наго-
ди відзначення сум-
ної для історії Укра-

їни дати – Дня Чор-
нобильської траге-
дії та з метою   пат-

ріотичного та еко-
логічного вихован-
ня учнів у нашій 

школі були прове-
дені заходи, присвя-

чені   33-й річниці  
аварії на ЧАЕС та 
тижню    пам’яті   

«Чорнобиль не від-
ходить у минуле». 
Було оформлено 

куточок «Вони піш-
ли у безсмер-
тя» .Учні мали змо-

гу побачити портре-
ти тих земляків, які 

Зверніть увагу! 

«Двомісячник благоустрою 
території» 

 «Прем’єра вистави 
«Великий виграш» 
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33-я річниця  аварії на ЧАЕС 1 –2 ст. 

Двомісячник благоустрою тери-
торії 

2 ст. 

У травні ми відзначаємо: 2 ст. 

Прем’єра вистави 3 ст. 

Декада з зарубіжної 4 ст. 

Веселий куточок 4 ст 



на ЧАЕС вшанували хви-
линою мовчання. Катаст-
рофа на Чорнобильській 

АЕС застерігає нас від 
невідповідальності, адже 
інколи ми навіть не заду-

муємося, що від нас часто 
залежить багато чого, а в 
даному випадку – життя 

людей та безпека всього 
світу. Бережімо те, що нам 

дороге. Будьмо відповіда-
льними. 

Василець Олександра 

учениця  10 класу 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

брали участь у ліквідації нас-
лідків аварії і, ризикуючи жит-

тям, врятували наше майбутнє. 
Ільченко Людмила Володими-
рівна підготувала зі своїми уч-

нями загальношкільну лінійку-

реквієм  для учнів  5-11 класів  
"Дзвони Чорнобиля", на якій 

було висвітлено болючу тему 
екологічної катастрофи. Загиб-
лих героїв - ліквідаторів аварії 

Вороньківська школа активно 
заохочує учнів не лише до 
навчання, а 
й до праці. 
Щовесни у 
нашому 
закладі 
проходить 
двомісяч-
ник благо-
устрою те-
риторії. 
Школярі 
проводять прибирання та озе-
ленення подвір’я школи, а 
також допомагають догляда-
ти сільський парк та терито-

Двомісячник благоустрою території 
рію, де розташований мону-
мент Слави. Адміністрація 

закладу кожному 
класу виділяє певну 
територію, яку необ-
хідно прибрати за 
відведений час. Взяв-
ши віники та потріб-
ний інвентар, учні 
початкових класів 
замітають асфальто-
вану ділянку, приле-
глу до будівлі закла-

ду. Школярі старшої школи, 
зазвичай, загрібають минуло-
річне листя та збирають сміт-
тя. За шкільною традицією, 

щороку учні 9 класів приби-
рають могили, де поховані  
невідомі солдати.  Приведен-
ня до належного стану тери-
торії нашого навчального за-
кладу і села привчає учнів з 
раннього віку дбати про бла-
гоустрій навколишнього се-
редовища, що є обов’язком 
кожної людини. Тож долу-
чаймося до таких заходів та 
підтримуймо чистоту довкіл-
ля. 

Хмиз Єлизавета 

учениця 10 класу 

У травні ми святкуємо та вшановуємо: 
1 травня -День праці 

*** 

3 травня -Вcесвітній день 
свободи друку (преси) 

*** 

7 травня- День радіо  

*** 

8 - 9 травня -Дні пам'яті тa 

примирення, вшанування за-
гиблих у роки Другої світової 
війни 

*** 

12 травня -День матері  

*** 

18 травня -Усесвітній день 
пам'ятi людей, померлих від 
СНІДу  

*** 

18 травня- Міжнародний день 
музеїв  

*** 

18 травня -День науки  
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Друзі, а чи були ви хоч раз 

у справжньому театрі? Ні, 
справжній – це не той, у яко-
му велика сцена чи зручні 

крісла, а той, де завмирає сер-
це, перехоплює дух, де захоп-
лено споглядаєш і сам стаєш 

учасником дійства. Шкільний 
драматичний гурток 
“Барвінок” вже вкотре дає 

змогу нашим учням подиви-
тися цікаву виставу. Як прик-
лад, можна навести «Великий 

виграш» за твором Шолом – 
Алейхема. Прем’єра відбула-
ся 5 квітня у сільському бу-

динку культури. У виставі 
взяли участь учні 7-11 класів. 
Цьогоріч п’єса була надзви-

чайно колоритною, адже ак-
тори приміряли образи євре-
їв, показали їх тогочасне жит-

тя. Головною думкою твору є 
те, що не слід  зазнаватись 
через своє багатство. Адже 

гроші швидко закінчуються, а 
людиною потрібно бути зав-
жди. До речі, автор п’ єси 

Шолом – Алейхем провів 
своє дитинство у Воронькові. 
Цього року ми святкували 

160 років від його дня наро-
дження.  А за підсумками 
районного огляду шкільних 

драматичних колективів, кра-
щими акторами стали Коно-
вал Владислав (11 клас) та 

Чернікова Тетяна (10 клас), а 
колектив нагороджений По-
чесною грамотою та визна-

залишилося багато позитив-

них емоцій. 

- Хотів би 
брати уч-

асть у подіб-
них виставах 

як актор? 

- Так, дуже. 

- Який епізод виявився 

найцікавішим? 

- Коли батьки шукали свою 

дочку. 

- Чого побажаєш нашим 
юним акторам? 

- Залишатися  такими ж ве-

селими, позитивними й тала-
новитими. 

Дякуємо всім акторам за 
чудову гру та емоції. А гляда-

чам бажаємо лише цікавих 
вистав. До зустрічі у царстві 
Мельпомени! 

Мешко Владислава 

учениця 10 класу 

ний найкращим у районі. Ме-

ні було дуже цікаво дізнатися 
про те, як актори готувалися 
до прем’єри. Тому я взяла 

невеличке інтерв’ю в учня 10 

класу Телегуза Максима, 
який майстерно зіграв роль 

Копла: 

- Як готувався до виста-
ви? 

- Прочитав п’єсу, потім 

учив слова, але розучував їх в 
основному під час репетицій. 

- Як підбирав костюм? 

- Деякі речі знайшов у сво-

єму гардеробі, інші позичив. 

- Чи будеш брати участь 
у драмгуртку наступного 

разу? 

- Так, залюбки. 

- Що побажаєш акторам 

– колегам? 

- Натхнення та успіху в 
творчості. 

Не менш цікаво дізнатися 

про враження  глядачів. На 
мої запитання відповів учень 
7-А класу Кузьменко Богдан. 

- Які емоції переживав під 

час перегляду вистави? 

- Мені вона дуже сподоба-
лась. З акторів на мене спра-

вив враження Шімеле 
(Коновал. В.). Він зіграв дійс-
но майстерно. Було весело, 

Прем'єра вистави «Великий виграш» 
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Декада розпочалась у царс-
тві книг- бібліотеці, де кожен 
бажаючий міг поринути  у 

чарівний світ художнього 
слова та дізнатися більше про 
цікаві книги. 

   Для учнів було проведено 

бліц-турніри, вікторини. У 7 
класах пройшов  бліц- турнір 
«Чарівна крамниця». Мета – 

згадати та закріпити вивче-
ний матеріал. Учні виявили 
активність та ініціативу. Всі з 

натхненням працювали в ко-

мандах, училися спілкувати-
ся, працювати з додатковою 
літературою. 

Декада  зарубіжної літератури 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

   Восьмикласники подоро-
жували сторінками античної 
літератури, а учні 9-их класів 

провели літературну зустріч 
«Україна в житті та 

творчості зарубіжних 
письменників». Ціка-
вою була гра 

«Літературна віталь-
ня». Її підготували уч-
ні 10 класу. Випускни-

ки взяли участь у кон-
курсі « Пізнаємо літе-
ратуру через живо-
пис».  

    Усі заходи  учні готували 

під керівництвом учителів 
Микитин Оксани Володими-
рівни та Ільченко Людмили 

Володимирівни. 

Кобзар Аліна 

учениця 7-А класу 

  

 

 

 

 

 

Веселий куточок 

Хлопчик у магазині канцто-
варів: 
- У вас є зошити в кружечок? 
- ??? 
- А клей для першого класу? 
- Такого не буває! 
Хтось із черги не витримує: 
- Малий, не мороч продавцю 
голову. А до речі, у вас є гло-
бус Львова?  

*** 

- Мамо, я більше до школи не 
піду: знову Глушко буде ста-
вити підніжки і гасати по ко-
ридорах, Дубчак петардами 
стріляти, а Цибульський ще 
взимку так сніжкою в око за-
ліпив!.. 

- Треба, сину, треба, - відка-
зує мати, - ти ж директор. 

*** 

 Я так борюся зі своєю лінню, 
що коли перемагаю її, то вже 
не маю сили для виконання 
домашніх завдань, – так пояс-
нив  Максим, чому він не під-
готувався до уроку.  

*** 
— Як ти гадаєш, яку маску 
мені варто надіти на шкіль-
ний маскарад? 
— Навіщо тобі маска? Вимий 
як слід своє обличчя — і все! 


