
їнців, а ще біль-

ше були репресо-
вані і депортова-
ні. 

День пам’яті та 
примирення уо-
соблює не тільки 

перемогу, а є на-
гадуванням про 

страшні ро-

ки і застере-
женням на 
майбутнє, 
усвідомлен-

ня найваж-
ливішого її 
результату - 

миру. 

Традиційно, 8 
травня учні 2-11 

класів нашої 

школи взяли уч-
асть у лінійці-
реквіємі біля 

сільського Мемо-
ріального ком-
плексу. Школярі 

вшанували пам'-
ять загиблих хви-

8 травня Україна 

відзначає День 
пам’яті та при-
мирення, присвя-

чений вшануван-
ню жертв Другої 
світової війни. В 

цей день у 1945 
році набув чин-
ності Акт про ка-

пітуляцію Німеч-
чини.  

Відомо, що най-

кривавіша війна 
в історії забрала 
життя по-

над 80 мі-
льйонів 
людей. 

Великий 
внесок у 
перемогу 

над нациз-
мом та союзни-
ками Німеччини 

зробила Україна. 
Історики припус-
кають, що війна 

забрала понад 5 
млн життів укра-

День пам’яті та примирення 

Зміст номера: 

линою мовчання 

і у знак поваги 
поклали квіти до 
пам’ятника вої-

нам-односельцям 
та Обеліска Сла-
ви. Крім того, у 

навчальному за-
кладі була прове-
дена низка захо-

дів, присвячених 
Дню пам’яті і 
примирення. 

Цей день дає 

змогу оцінити 
значний внесок 
українців у Дру-

гу світову війну, 
визнати її жахли-
ві наслідки, а та-

кож зробити ви-
сновки і ніколи 
знову не допус-

тити її повторен-
ня! 

Хмиз Єлизавета 

учениця 10 класу 

Зверніть увагу! 

 «День цивільної оборони в 
ОНЗ «Вороньківський НВК» 

«У Борисполі вишні виспі-

ли» 

В
ел

ик
а 

пе
ре

рв
а 

О
Н

З
 

«
В

О
Р

О
Н

Ь
К

І
В

С
Ь

К
И

Й
 

Н
В

К
»

”
 

№5 (51),  

29 травня  2019 рік 

День пам’яті та примирення 1 ст. 

День цивільної оборони  2 ст. 

«Джура 2019» 2 ст. 

“У Борисполі  вишні виспіли” 3 ст. 

«Козацький гарт 2019» 4 ст. 

Останній  дзвоник 4 ст 



«Надягання протигазу», 
«Смуга перешкод», 
«Рятівник». Дуже гарно се-
бе показали 10, 9-А класи. 

Вони отримали грамоти. 
Вправними були й 8-А, 9-Б 
класи. Всі учасники говори-
ли про те, що конкурси бу-
ли справді цікавими, наси-
ченими, незвичними. Особ-
ливо сподобалося надягати 
протигаз, долати смугу пе-
решкод. Всі інші учні, які 
не брали участі, спостеріга-
ли за змаганнями, фотогра-
фували своїх друзів, вболі-
вали. Такі ігри  навчають 
учнів, як діяти у разі виник-
нення екстремальної ситуа-

ції. Вони розвивають витри-
валість, сміливість, силу ду-
ху. Любі друзі, беріть участь 
у спортивних конкурсах і бу-
дьте здоровими! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мешко Владислава,   
учениця 10 класу 

Ст. 2 ВЕЛИ КА ПЕРЕРВА  

Не секрет, що Вороньківська 
школа – одна з найспортивні-
ших в Бориспільському райо-
ні. Адміністрація постійно 
влаштовує різні концерти, тур-
ніри, змагання. Тому й учні у 
нас спортивні, ведуть здоро-
вий спосіб життя, підтриму-
ють свою фізичну форму. 17 
травня на шкільному стадіоні 
було організовано День циві-

льної оборони. Такий захід 
проводиться щороку для учнів 
8-11 класів. Перш за все, діти 
вчаться, як діяти в екстремаль-
ній ситуації, надавати допомо-
гу, долати перешкоди. Цього-
річ у рамках заходу провели 4 
конкурси: «Естафета», 

День цивільної оборони в ОНЗ «Вороньківський НВК» 

«Джура 2019» 
3 травня  учні 9-11 класів у 
супроводі РябоконьВ.П. і 
ПодолинногоМ.М. вируши-
ли на військово-
патріотичну гру « Джура». 
Вже вкотре нас радо прий-
мало село Вишеньки. Приї-
хавши на місце, спортсмени 
оглянули територію, майда-
нчик для змагань. Окрім 
наших учнів , туди прибули 
ще учні  із 16 шкіл. Змага-
лися у різних видах діяль-
ності. Найважчою була 
смуга перешкод. Наші хло-
пці й дівчата неабияк стара-
лися, і тому отримали наго-
роду « За силу духу та праг-
нення до перемоги.» Також 
учні стріляли з автомата, 
розбирали його на швид-
кість, надавали першу ме-
дичну допомогу, виконува-

ли завдання з історії козацт-
ва. Наша школа виборола ІІ 
місце у конкурсі 
«Рятівник», де треба було 
надати допомогу потерпіло-
му. Взагалі, такі змагання 
неабияк сприяють розвитку 

 наших учнів, виховують 
патріотизм, зміцнюють 
здоров’я. Дуже приємно 
що шкільна адміністрація 
не лише сприяє навчаль-
ному процесу, а ще й до-
помагає дітям реалізувати 
себе у позашкільній діяль-
ності  

Мешко Владислава, 
учениця 10 класу 
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немає на мапі Бориспільсько-
го району. Це Гусинці, затоп-
лені під час будівництва Ка-
нівської ГЕС. Бориспільщина 
стала для них другою домів-
кою, яку вони люблять не 
менше, ніж ту, де побачили 
світ.  

    Подарунком для всіх 
присутніх став виступ 
баяністів- учнів музичної 
школи та пісня «Два ко-
льори» у виконанні Арте-
ма Дігтяря. 

 

Надія Гриценко,  
вчитель української 

мови та літератури 

       Презентував цю книгу її 
редактор, член Національної 
спілки письменників Украї-
ни, член Національної спілки 
краєзнавців поет Володимир 
Литвин. Задум видати такий 
збірник виник у нього ще ба-
гато років тому. Весь цей час 
Володимир Миколайович 

збирав вірші, у яких оспівува-
лася Бориспільщина, її при-
рода, бойові та трудові звитя-
ги наших земляків. 

       На пре-
зентацію за-
вітали й ав-
тори таких 
поезій: Ніна 
Ігнатенко, 
Наталя Лев-
чук, Алла 
Богуш, Вале-
нтина Діг-
тяр. У своїх виступах вони 
розповідали про ті місця, де 

народилися, 
де пройшло 
дитинство. 
Адже Воло-
димир Лит-
вин родом з 
Чернігівщи-
ни, Наталя 
Левчук – зі 
Ржищева, 
Ніна Ігнате-
нко – із села, 
якого вже 

«У Борисполі вишні виспіли» 

Презентація книги з такою 
назвою відбулася 29 травня в 
музеї літератури рідного 
краю. Це збірка віршів укра-
їнських поетів про Бориспіль-
ський край. Чільне місце у 
цій книзі посідають твори 
про наше рідне село Воронь-
ків. Тому захід розпочався 
літературно-
музичною ком-
позицією «Моє 
село, мій рід-
ний Воронь-
ків». Пісню з 
такою назвою 
на слова Вален-
тини Михайлів-
ни Дігтяр вико-
нав ансамбль 
хлопчиків під 
керівництвом 
Івана Васильо-
вича Рябчука. 
Він же і є автором музики. У 
виконанні десятикласників 
Чернікова Артема, Мешко 
Владислави, Василець Олек-
сандри, Чернікової Тетяни, 
Телегуза Максима та Котула 
Андрія прозвучали вірші Ми-
коли Боровка, Євгена Банду-
ренка, Миколи Карпенка, Ва-
лентини Дігтяр, Світлани Ку-
лик. У творах  цих поетів 
оспівано славне історичне 
минуле нашого села, його 
природу та людей, котрі сво-
єю працею прославляють рід-
ний край.  
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Останній дзвоник є особли-
вим для одинадцятикласни-
ків. Це хвилююча й незабут-
ня подія для кожного з них. 
Останні хвилини на лінійці—

і випускників чекає зовсім 
нове, незнайоме життя. Вони 
попрощаються не тільки зі 
школою, а й з дитинством. 
Багато вже колишніх учнів 
будуть сумувати, адже школа 
стала для них другою домів-
кою, а вчителі – другими ба-

Останній дзвоник 

ВЕЛИ КА ПЕРЕРВА  Ст. 4 

тьками. Такі часи більше не 
повернуться, і школа закарбу-
ється у пам’яті старшоклас-
ників назавжди. Було й пога-
не, було й хороше, але ж не-
дарма шкільні роки вважа-
ються найкращими. Далі ви-
пускників чекає складна, але 
цікава дорога в життя, перед 
ними буде великий вибір про-
фесій, і кожен вибере ту, яка 
їм по душі. Звісно, зараз на-

стає найважчий період – зда-

ча ЗНО. Всі 
це дуже пе-
реживають, 
але ми знає-
мо, що ви-
пускники 
впораються. 

P.S – Від імені всієї редак-

ційної команди газети ми 

дякуємо Петренко Уляні, 

Коновалу Владиславові та 

Пошаблі Олександрі за ак-

тивну участь у створенні 

газети «Велика перерва» та 

«Відеоблогу новин». Бажає-

мо успіху! 

Залевська Аніта 

учениця 7-А класу 

 

8 травня 2019 року від-
булися зональні змагання ІІІ 
(обласного) етапу Всеукраїн-
ського фізкультурно-

патріотичного фестивалю 
школярів України 
«Козацький гарт 2019» в м. 
Бровари. Бориспільський рай-
он на правах переможця рай-
онного етапу представляла 
команда опорного навчально-
го закладу «Вороньківський 
НВК». Програму змагань фе-

стивалю склали наступні ви-
ди випробувань: «човниковий 
біг», стрибок у довжину з мі-
сця, стрибки через скакалку, 

перетягування 
канату та ком-
бінована еста-
фета. Наша ко-
манда здобула 
впевнену пере-
могу в загаль-
нокомандному 
заліку серед 
команд-
суперниць з 
міст Бориспіль, 
Обухів, Славу-
тич та Бровари 
і вийшла до фі-
нального етапу 

змагань зазначеного фестива-
лю. 

Бажаємо успіхів нашим 
спортсменам! 

«Козацький гарт 2019» 

За данними Сектору молоді та 
спорту  управління гуманітарного 
розвитку  Бориспільської РДА 


