
наставникам,  ко-
жен продекламував 

тематичні вірші, а 
гадалка з “Битви 
екстрасенсів”, роль 

якої майстерно ви-
конав Телегуз Мак-
сим, передбачила 

майбутнє для вчите-
лів на теперішній 
навчальний рік за 

знаками зодіаку. 
Також ви-
пускники за 
традицією 

провели 
уроки в мо-
лодших 

класах. 
Роль вчите-
лів  

«приміряли» Черні-
кова Тетяна, Мешко 

Владислава, Теле-
гуз Максим, Черні-
ков Артем, Васи-

лець Олександра. 
Серед учнів були як 
ті, хто вже мав дос-

від викладання, так 
і новачки. Дітям 
завжди цікаво, як 

урок проведе саме 

Вчитель – професія, 
з якої все почина-
ється. Без нього ніх-

то б не зміг стати 
тим, ким мріє. Вчи-
тель присвячує бі-

льшу частину життя 
роботі з дітьми, пе-
реймається їх тала-

нтами, невдачами, 
успіхами і пробле-
мами. Кожному із 

нас дістається час-
тинка серця учите-
лів. Щоб вшанувати 

таку важку і водно-
час цікаву роботу, 
кожен рік у перший 

тиждень жовтня вся 
Україна святкує 
День вчителя. Ми 

також не залишили-

ся осторонь та не 
стали змінювати 

традиції. 4 жовтня 
одинадцятикласни-
ки привітали наших 

учителів у доволі 
цікавий спосіб. Бу-
ло організовано міні

-концерт, на якому 
Чернікова Тетяна 
присвятила пісню 

«Вчителі» нашим 

«Учителю, пораднику і друже...» 

Зміст номера: 

учень. Звичайно, до 
таких уроків треба 
старанно готувати-

ся, але саме так учні 
отримують досвід 
для своєї майбут-

ньої професії, а ще 
багато нових спога-
дів. Найдорожче 

для учня – побачити 
усмішку вчителя за 
його старання. Нам 

було приємно дару-
вати хороший на-
стрій, якого інколи 

так не вистачає за 
роботою. Цінуймо 
вчителів, адже вони 

вкладають всі свої 
сили для того, щоб 
ми стали справжні-

ми людьми. 

Василець Олексан-
дра, учениця 11 

класу 

Зверніть увагу! 

 «Відкриття музею ан-
тибільшовицького спроти-
ву на Бориспільщині» 

«Осінній КВК» 
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ко Надія Іванівна - заслуже-
ний учитель України. Наше 
село у 1918 році стало цент-
ром більшовицького спро-
тиву. Тут було сформовано 
Вороньківську сотню на 
чолі з Іваном Черпаком. Го-
ловною ідеєю композиції є 
уславлення героїчних сторі-

нок нашої історії та подви-
гів людей, що жили у ті ча-
си. До того ж, після закін-
чення урочистої частини 

відбулася презентація книги 
”Весілля Бориспільщини”.  У 
ній знаходимо інформацію і 
про вороньківські обряди. 
Записані вони з уст мешканки 
нашого села Бондаренко Ган-
ни Дмитрівни. Такі заходи 
сприяють зміцненню патріо-
тизму в душах українців, фо-

рмують їх світогляд, роз-
ширюють знання. Сього-
дні, у ХХІ столітті, як 
ніколи, необхідно згаду-
вати про своє минуле, 
адже без нього неможли-
во побудувати майбутнє.                               

Мешко Владислава, 

учениця 11 класу 

 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

29 жовтня у Ревнівській школі 
відбулася визначна подія для 
всього Бориспільського райо-
ну - відкриття музею антибіль-
шовицького спротиву на Бори-
спільщині. З’їхалися філологи, 
історики, шанувальники мину-
лого. Спочатку гості мали змо-
гу оглянути експозицію. Вра-
зила велика кі-
лькість зібраних  
матеріалів, їх 
естетичне офор-
млення. Потім 
відбулася істо-
рико - краєзнав-
ча конференція. 
Учні нашої шко-
ли також брали 
у ній участь. 
Продемонстру-
вали компози-
цію за  поемою М.Карпенка 
“Отаман Іван Черпак” “Та во-
на відродилася, сотня оця”. 
Автором композиції є Грицен-

Відкриття музею антибільшовицького спротиву  

Моїй першій учительці 
Зовсім скоро ми розлетимо-
ся по світу, у кожного буде 
своє життя, а на шляху бу-
дуть траплятися різні люди: 
і хороші, і не дуже. Але ми 
ніколи не забудемо, яку 
роль відіграла перша вчите-
лька у нашому житті. Неда-
рма її називають другою 
мамою, адже саме вона 
вчить дітей, як працювати 
та поводити себе у колекти-
ві, завжди розрадить у біді, 
розповість багато цікавого, 
дасть слушну пораду. Саме 
такою є й моя перша вчите-
лька Ковальчук Софія Оле-
ксандрівна.  Низенька, ку-
черява, з очима, як у феї, 
які зазвичай сховані за оку-
лярами, завжди привітна, 
весела і в той же час сувора 
й справедлива. Вона лю-
бить свою роботу, своїх ді-
тей, напевно, так, як ніхто 

інший, завжди готова їх за-
хистити й підтримати. Коли 
я перестала вчитися вдома, 
моя сім’я хвилювалася, як 
все складеться далі. Так, 
було непросто, але саме Со-
фія Олександрівна вселила 
надію, що все вийде, допо-
магала мені у, на перший 

погляд, простих речах, за-
хищала й підтримувала. 
Для кожного учня вона зна-

ходила свій підхід, підніма-
ла настрій веселими жарта-
ми. А як вона любить влаш-
товувати свята! Ніколи не 
забуду тих веселих репети-
цій, адже саме їх я любила 
найбільше. Досі залишаєть-
ся загадкою, як у неї вини-
кають такі цікаві ідеї. Та-
кож мені запам’яталися дні 
народження у нашому класі 
– у нас був спеціальний ве-
ликий плакат,  туди вчите-
лька вклеювала фото й пи-
сала привітання, а потім 
виділяла трохи шкільного 
часу на побажання від уч-
нів. А скільки цікавого вона 
розповідала про українські 
традиції та звичаї, трохи й 
про свій життєвий досвід. 
Ми з радістю слухали її 
оповіді, просили розповісти 
ще. Пам’ятаю, у третьому 
класі Софія Олександрівна 
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щині у місті Любечі. А вже 
під кінець учні відвідали бу-
динок-музей, у якому прожи-
вав Михайло Коцюбинський, 

другом якого був Іван 
Вороньківський. Ця екс-
курсія була не лише ціка-
вою, а й корисною, адже 
з неї можна дізнатися 
про історію міста, багато 
цікавих фактів, а найго-
ловніше – побачити зна-
мениті пам’ятки Черніго-
ва на власні очі. 

Залевська Аніта, 

учениця 8-А класу 

 

 

Кожного року у нашій шко-
лі проходить вечір “Осінній 

бал”.  Але цього року тради-
цію було порушено— ми 
провели осінній КВК. Він ми-
нув на одному подиху, зали-

і золотоглавими церквами. 
Також побачили Катеринин-
ську церкву, Спасо-
Преображенський собор, Єле-

цький монастир, та багато 
інших церков, храмів і собо-
рів. Учні побували на Болди-
ній горі – найвищій точці Че-

рнігова (35 м), звідки 
можна добре розди-
витися місто, у Анто-
нієвих печерах — 
пам’ятці підземної 
культової архітекту-
ри XI—XIX століть. 
Засновані вони в 
1069 році як печер-
ний християнський 
монастир князем 
Святославом Яросла-
вичем і відомим цер-

ковним діячем давньоруської 
доби Антонієм Печерським, 
який народився на Чернігів-

Чернігів—відбиток історії Київської Русі 
У цьому році учні 7-8 класів 
вирушили на екскурсію у Че-
рнігів.  

Це місто легенд та архітекту-
ри часів Київської Русі. Роз-
ташоване на березі річки Дес-
ни. Та найбільшу цінність 
мають унікальні релігійні 
споруди – старовинні церкви 
та храми Чернігівщини. Саме 
тут кожен може торкнутися 
пам'яток часів Київської Русі 
та на власні очі побачити ше-
деври архітектурного мистец-
тва, побудовані ще у ХІ – 
XVIII століттях. Екскурсія 
розпочалася з того, що ми  
побували у Козельці – слав-
ному історичному містечку. 
Прибувши до самого Черніго-
ва, учні відвідали Чернігівсь-
кий вал, що входить до архі-
тектурного 
заповідника 
«Чернігів ста-
родавній». 
Колись на 
вершині цьо-
го земляного 
валу була 
зведена обо-
ронна форте-
ця – Дити-
нець. Зараз 
тут чарівний парк із зеленими 
газонами, затишними лавка-
ми, старовинними гарматами 

 

тяжко захворіла. Хоч ми й 
були лише малими дітьми, 
які ще дале-
ко не все ро-
зуміли, але 
все одно щи-
ро пережи-
вали за її 
здоров’я. 
Напевно, 
ніякими сло-
вами не мо-
жна описати 

ту радість, коли вона повер-
нулася. Ніхто не міг замінити 

її. Зараз, коли 
я зустрічаю 
першу вчите-
льку у школі, 
то мимоволі 
згадую свої 
перші шкільні 
успіхи й нев-
дачі, веселі 
моменти і по-
думки кажу: 

“Дякую, Софіє Олександрів-
но! Дякую за все!” 

Василець  Олександра, 

учениця 11 класу 
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шивши море приємних вра-
жень та чудовий настрій. На 
святі були присутні учні 8-11 

класів, батьки та гості. Майс-
терність учнів оцінювало по-
важне журі. Кожен клас мав 

підготувати візитку команди, 

сценку та вальс. Цього разу 
учні у жартівливій формі рек-

ламували різні професії. Учні 
8 класу – кухаря та бібліоте-
каря, учні 9 класу- тракторис-

та та лікаря, 10 клас- програ-

“Осінній КВК” 
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міста, а 11 клас- юриста та 
маляра- штукатура. Всі учас-
ники команд були дуже арти-

стичні та веселі. Дуже сподо-
бався новий конкурс,  в яко-
му брали участь усі присутні 

учні на вечорі, він мав назву 
«Збери слово». Мабуть, най-
відповідальнішим був кон-

курс на краще виконання ва-
льсу. Всі учасники дуже від-
повідально поставилися до 

цього завдання, тому сказати, 

хто був кращим, важко. За 
всіма нашими змаганнями 
спостерігали судді: Мамайсур 

О.О. , Громадська Л.В. , Руде-
нко О.О. Журі оцінювало всі 
наші старання: візитку ко-

манди, вальс та рекламу. В 
результаті перемогла дружба. 
До речі, класних керівників 

та дітей нагородили подарун-
ками. Всі залишили вечір 
приємно вражені і задоволені. 

Кобзар Аліна, 

учениця 8-А класу 

                              

Рух – це життя. Спорт – це 
витривалість, сила духу та 
впевненість у собі. За тради-
цією, наша школа взяла уч-
асть у змаганнях “Козацький 
гарт 2019” 

З метою національно-
патріотичного виховання ко-
манда учнів школи під керів-
ництвом учителів фізичної 
культури Лисенко Наталії 
Олександрівни та Страшного 
Михайла Петровича 11 жовт-
ня 2019 року взяла участь у 
районних змаганнях 
"Козацький гарт", що відбу-
лися на території ОНЗ 

«Вороньківський НВК».  

Команда гідно захищала 
честь своєї школи. Учні пока-
зали непогані результати в 
спортивних дисциплінах, а 
саме: стрибки у довжину, ме-
тання м’яча, біг на дистанцію 
60 метрів, але, на жаль, у 

трійку 
лідерів не 
потрапи-
ли. Та пе-
ремога – 
не завжди 
головне. 
Важливо, 
що діти 
змогли 
зміцнити 
своє здо-

ров’я, отримати задоволення 
від участі. Бажаємо учням 
міцного здоров’я та наполег-
ливих тренувань, щоб у на-
ступному році отримати при-
зове місце. 

«Козацький гарт 2019» 

Василець Олександра, уче-
ниця 11 класу 


