
ті. Акція була роз-
почата в 2000 році і 
вже протягом 18 
років всі бажаючі 
можуть продемон-
струвати свою 
єдність з тими, 
хто любить і 
шанує україн-
ське слово. Уч-
ні та вчителі 
нашого закладу 

з за-

доволенням 
долучилися до 
написання дик-
танту. Цього-
річ він склада-
вся з 164 слів і 
називався 

“Крила України”. 
Текст у прямому 
ефірі читав Олек-
сандр Авраменко, 
доцент Київського 

День української 
мови та писемності 
– це державне свя-
то, яке щороку від-
значається 9 листо-
пада. Встановлено 
Указом Президента 
України Леоніда 
Кучми з метою під-
креслення важливої 
ролі української мо-
ви і спрямування 

уваги на її вивчен-
ня, розвиток і попу-
ляризацію. Цього 
дня православна 
церква вшановує 
пам’ять Нестора 
Літописця. Його 
називають 
основополо-
жником пи-
семної укра-
їнської мови, 
адже дослід-
ники вважа-
ють, що саме 
з його праці 
почалася на-
ша мова. В 
День української 
писемності та мови 
традиційно прохо-
дить радіодиктант 
національної єднос-

Диктант національної єдності 

Зміст номера: 

університету ім. Б. 
Грінченка, автор 
підручників з укра-
їнської мови та літе-
ратури. Національ-

ний радіодиктант – 
дуже простий і до-
ступний кожному 
жанр колективної 
творчості. Він єднає 
усіх незалежно від 

віку, освіти, життє-
вого досвіду чи со-
ціального статусу, 
дарує особливе від-
чуття причетності 
до творення спіль-
ної справи. 

 

Єлизавета Хмиз, 

учениця 10 класу 

 

 

 

Зверніть увагу! 

«Чистота мови-чистота 
душі» 

«Декада природничих наук » 

Диктант національної єдності 1 ст. 

Вороньківська сотня у вирі Ук-
раїнської революції 

2 ст. 

Пісня-скарб  українського наро-
ду 

3 ст. 

Декада природничих наук 4 ст. 

«Осінній бал 2018» + свята 4 ст. 
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які полягли в бою або були 
страчені пізніше. Про ці по-
дії поет Микола Карпенко 

написав поему “Отаман Че-
рпак”, у якій змалював ге-
роїзм козаків Вороньківсь-
кої сотні у боротьбі за Ук-
раїну та пояснив, чому ро-
ками у Воронькові до цих 
подій ставилися так неодно-
значно. Учасники шкільно-
го театру “Барвінок” висту-
пили на конференції з літе-
ратурною композицією “Та 
вона відродилася, сотня 
ота” 

Надія Гриценко, 

учитель української мо-
ви та літератури  

 

 

 

 

 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

Вороньківська сотня у вирі Української революції 
З історії рідного краю ми доб-
ре знаємо те, що в часи Богда-
на Хмельницького Вороньків 
був сотенним містечком. 
Вдруге козацька сотня з’яви-
лася у Воронькові в 1918 році, 
коли український народ розпо-
чав боротьбу з російсько-
більшовицькими загарбника-
ми. 14 листопада у Вороньків-

ському будинку культури від-
булась районна історико-
краєзнавча конференція, прис-
вячена 100-річчю утворення 
Вороньківської сотні під керів-
ництвом Івана Черпака. Перед 
початком учасники заходу по-
клали квіти до пам’ятника Во-
роньківським козакам, які по-
лягли в запеклій боротьбі за 
самостійну Україну. Тут же 
були зачитані прізвища земля-
ків-учасників козацької сотні, 

ли з роботи, не друкували тво-
рів. Чоловік Антоніни Гармаш 
– відомий в Україні кобзар. 
Учасники зустрічі подивилися 
відеозапис двох пісень, авто-
ром яких він є. Це «Пісня про 

мову» та «Пісня про пісню». 
Мова і пісня – це дві фортеці, 
які ми повинні берегти біль-
ше, ніж кордони – до такого 
висновку дійшли учасники 
зустрічі. Адже кордони мож-
на відновити, а коли ми втра-
тимо мову та пісню – зникне 
вся нація.  

 Кобзар Аліна,  

  учениця 7-А класу  

В День української писем-
ності та мови учні 7-их кла-
сів провели зустріч із поете-
сою та художницею Антоні-
ною Гармаш-Литвин. Вона 
є автором кількох збірок 
поезій та книги «Легенди 
утопленого краю». Антоні-
на Іванівна дуже цікаво роз-
повідала про історію виник-
нення нашої мови, про те, 
як у часи Російської та Радян-
ської імперій переслідувалися 
люди, які берегли та популя-
ризували українську мову. 
Сама гостя  також зазнала го-
нінь: її неодноразово звільня-

Чистота мови - чистота душі 
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Українська пісня! Вона є 

однією із святинь нашого на-
роду, його найціннішим ду-
ховним скарбом, гордістю і 

красою, геніальною поетич-

ною біографією. З давніх-
давен уславилася Україна піс-
ням, які дбайливо, як найдо-

рожча реліквія, передавалися 
з покоління в покоління. Нині  
про українську пісню стали 
забувати. Якщо так буде й 

клас виконав свою улюблену 
народну пісню. Серед них 

були твори про кохання, ко-
зацьку звитягу та жартівливі. 
Всім сподобалася пісня “Їхав 

козак містом” у виконанні 
учнів 5-Б класу. Натхненно 
співали десятикласники та 

учні 7-Б класу. Бережімо піс-
ню, як найдорожчий скарб! 

Аліна Кобзар, 

ученця 7-А класу 

 

надалі, пам’ять про неї може 
зникнути. Щоб цього не ста-

лося, щороку в нашій школі 
проходить свято народної пі-
сні. Цього року воно було ці-

кавим і змістовним. Кожен 

Пісня-скарб українського народу! 

Декада природничих наук 
жливість порівняти зі своєю 
Батьківщиною, провести па-

ралелі. Тому радимо вивчати 
природничі науки, адже всі 
ми і є природа. Вивчаючи ці 
дисципліни, ми вивчаємо се-
бе! 

Владислава Мешко,  

учениця 10 класу 

рювання”. Тому діти робили 
експерименти та досліди. А 
саме: досліджували рН та 
електропровідність води та 

відомих шампунів. Також 
дітлахи мали можливість пе-
ревірити свої хімічні знання. 
А ось на уроках географії, 
школярі змогли здійснити 
віртуальну подорож до різ-
них країн світу, познайоми-
лися з їх побутом, традиція-
ми, географічним положен-
ням, кліматом. Досліджуючи 
заморські держави, мали мо-

Шкільне життя має бути не ли-
ше правильним, а ще й корис-

ним. Тому ми постійно прово-
димо різні свята, конкурси, ве-
чори. Саме з цією метою було 
організовано декаду природни-
чих наук. Тривала вона з 7 по 
16 листопада. До неї готували-
ся всі: й школярі, й учителі. 
Для учнів 7-11 класів викладач 
хімії Давидьон А.П разом з Ме-
шко Владиславою підготувала 
незвичні уроки. Девізом занять 
стали слова: “Наука починаєть-
ся там, де починаються вимі-
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Вже незабаром опаде 
останнє пожовкле листя з де-
рев. І на зміну чарівниці осені 

прийде казкова зима. Через 

багато років кожен із нас зга-
дає не лише шурхіт листя під 

ногами, духмяний запах хри-
зантем, легенький вітерець, а 
й осінній бал, який підготува-

ли і провели старшокласники. 
Хоча на вулиці холоднеча, та 
у святковому залі затишно й 

привітно. Тут тобі й красуні-
старшокласниці у вечірніх 
сукнях, і юнаки у костюмах. 
Повсюди – святкова атмосфе-

ра. У ході свята зі своїми но-
мерами виступили учні 8-11 

Осінній бал 2018 
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класів. Неабияк глядачів вра-
зили вальси у виконанні уч-
нів 10 та 9-Б класів. Усі були 

зачаровані танцем, який під-
готували учні 11 і 8-А класів. 
Затамувавши подих, диви-

лись, як танцюють 9-А та 8-Б 

класи. Також у школі існує 

традиція: щорічно демон-
струвати сценки-реклами 
овочів. І вкотре старшоклас-

ники не перестають дивувати 
своїми ідеями. Восьмі класи 
показали мініатюри, які ви-
явилися надзвичайно цікави-

ми. Дев’ятикласники прорек-
ламували овочі піснею. Деся-

тий 
клас 
вразив 

усіх 
реп-
батлом. 

А випу-
скники вигадали рекламу-
танок у вигляді флешмобу. 

Тому до танцю приєдналися 
навіть глядачі. А скільки ці-
кавих конкурсів та ігор було 

на святі! Ну і, звичайно, у по-
дарунок старшокласники 
отримали запальну дискоте-

ку. Саме так пройшло свято 
для учнів нашої школи. Ба-
жаю всім, щоб ця осінь була 

незабутньою, неповторною, 
сповненою нових знайомств і 
вражень.  

Владислава Мешко, 

учениця 10 класу 

                            Угрудні ми святкуємо: 
1 грудня - Всесвітній день 
боротьби пpоти СНІДу  

***  

7 грудня  День місцевого са-
моврядування  

*** 

4 грудня - День обіймів  

*** 

10 грудня - День прав люди-
ни  

*** 

13 грудня  Всесвітній день 
дитячого телебачення тa ра-
діомовлення 

*** 

 14 грудня  - День вшaнову-
вання учасників ліквідації 
наслідків аварії нa Чорно-
бильській АЕС (День ліквіда-

тора)  

*** 

19 грудня  День Святого Ми-
колая  

*** 

20 грудня  Міжнародний день 
солідарності людей 

*** 

25 грудня - Різдво Христове  

 


