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Вперед, до олімпійських вершин!
Наші перемоги
І місце в змаганнях із легкої атлетики в залік міської Спартакіади серед учнів ЗНЗ міста виборола збірна
команда легкоатлетів у складі Фурніки
Володимира (7 клас), Джими Олександра (8-А клас), Мотрича Андрія (9-А
клас), Лимар Олени, Чуприни Дарини, Шишигіної Діани, Паляниці Олександра, Сердюка
Євгена (10 клас),
Малежика
Ігоря,
Євдокимова Дениса (11-А клас), Тимбая Максима, Коростель Ганни, Федосенка
Антона
(11-Б
клас)
(вересень).
І місце у легкоатлетичній естафеті, присвяченій 70-й річниці визволення міста Прилуки від німецькофашистських загарбників (жовтень).
І місце в особистому заліку в змаганнях з важкої атлетики серед учнівської молоді ЗНЗ міста у ваговій категорії до 65 кг посів учень 11-А класу

Остапенко Владислав (листопад).
ІІ місце в особистому заліку в
змаганнях з важкої атлетики серед учнівської молоді ЗНЗ міста у
ваговій категорії від 65 кг здобув
учень 11-Б класу Тимбай Максим
(листопад).
ІІ місце в чемпіонаті міста з
легкої атлетики
серед школярів
2001-2003 р.н.
(грудень).
І місце в змаганнях у залік
Спартакіади серед учнів ЗНЗ міста посіла збірна команда дівчат з
волейболу в складі Вареник Наталії, Бабій Інни, Пилипенко Оксани (8-А клас), Журавель Діани,
Мась Дарини, Четвертнової Наталії, Варич Аліни, Матвієнко Олени
(9-А клас), Лимар Олени, Шишигіної Діани (10 клас) (грудень).

Вітаємо переможців!
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З історії школи
1930-1948 роки
У 1930-х роках директором школи був Кіндрат Андрійович Шиян (розстріляний німцями в 1941р.). Працювали учителі: Коровай
Надія Іванівна, Пиріг Олексій Антонович,
Музиченко
(столярна справа),
Хілько Леонід Полікарпович
(розстріляний німцями в 1941р.), Павлущенко Віра Петрівна,
Погребняк
Антоніна Іванівна
(репресована
в
1937р.).
20.05.1934 постановою Раднаргоспу
встановлено нову
структуру загальноосвітніх шкіл: початкові - з 1-го по 4-й клас,
неповні середні - з 1-го по 7-й, середні - з 1го по 10-й клас. Групи перейменовано в

класи, завідуючі школами стали директорами.
Під час німецько-фашистської окупації в
приміщенні школи розмістився військовий
шпиталь. Відступаючи, фашисти спалили
школу.
12.11.1943 школа № 7
відновила навчання в
другу зміну: спочатку в
приміщенні школи № 2,
потім - школи № 4, а в
1945-48 рр. у будинку
по вул. Київській №152.
Директором школи в
цей час був Колос Іван
Іванович.
У 1948 р. основне
приміщення школи відремонтоване, розширене до 7 кімнат, збудовано зал. Школа стає середньою, у ній навчалося 425 учнів
Володимир Зуб,
директор школи

Віват переможцям!
* Міський етап ІІІ обласного конкурсу
―Використання ІКТ у навчально-виховному
процесі‖. У номінації ―Використання систем
динамічної математики в навчальному процесі
ЗНЗ‖ диплом ІІ ступеня здобула вчитель математики В.М.Данильченко, у номінації
―Початкові класи‖ дипломом ІІІ ступеня нагороджена О.М.Бойко.
* ХІV Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика. Диплом ІІ ступеня здобула Рудоміна Ольга (11-а кл.), учитель
Н.В.Скиба, диплом ІІІ ступеня - Скороход
Анастасія (3 кл.), учитель В.А.Драгун.
* Міський огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет. ІІІ місце – кабінет хімії (зав.
кабінетом Н.А.Губар) та кабінет фізики (зав.
кабінетом В.Ю.Склярова).
* Відкритий міжшкільний турнір юних математиків, присвячений пам'яті Г.Вороного. І
місце - команди 4, 5, 6-х класів (учителі
О.М.Бойко, В.В.Зуб, О.В.Зуб). ІІІ місце – команда 7 класу (учитель О.В.Зуб).
* Мистецький конкурс для аматорів

«Шукаємо Прилуки». І місце посіли учні 4-А класу
Ведмідський Назар (номінація «Фото»), Дитиненко Світлана (номінація «Малюнок»), Страхова Катерина (номінація «Проза»). Учитель
О.М.Бойко.
* Міський фестиваль художньої самодіяльності
школярів ―Музичний дивограй‖. ІІІ місце здобула
учениця 7 класу Хоружа Тетяна в номінації
―Вокал‖ (керівник Н.М.Точкова).
*Міські змагання з технічного моделювання. ІІ
місце – Харечко Олександр (4-А кл.), учитель
О.Л.Адаменко.
* Міські змагання з в'язання туристичних вузлів.
І місце посіла команда в складі Євдокимова Дениса, Власко Анни, Сергієнко Євгенії, Дорошенка Владислава (11-А кл.), Дорошенко Анжели (9-Б кл.) Керівник Ю.В.Федченко.
* Міські змагання ―Маршрут юного туриста‖. ІІІ
місце здобула команда учнів 5-А класу в складі
Рязанової Анни, Рудоміни Марини, Овдієнка
Дмитра, Білецького Кирила, Новака Дмитра,
Алещенка Сергія, Скорика Микити. Керівник
Ю.В.Тарасенко.

Шануй мудрість, а не золото. М.Смотрицький
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Будні “Козацької республіки”
Співаєм славу тій події і тепер
чена інтелектуальна
гра ―Наша країна —
Україна‖, учасниками
якої стали учні 3 класу. Свої знання рідної
мови,
українського
фольклору, природи
рідного краю, національної кухні демонстрували
команди
―Золота
нива‖
та
―Блакитні простори‖.
Остання і стала переможцем гри. Святкової атмосфери, гарного настрою додали
пісні про Україну, які лунали на святі.

28 січня 1992
року синьо-жовтий
прапор
офіційно
був затверджений
як Державний Постановою Верховної Ради України
―Про
Державний
Прапор
України‖.
Двадцять
другій
річниці цієї знаменної події була присвячена пізнавальна
програма
―Державний
Прапор України — святиня нашого народу‖, проведена для учнів 5Б класу.
А 22 січня в країні відзначається День соборності Україні. Саме цій даті була присвя-

Лариса Коломійченко,
педагог-організатор

Ф
О
Т
О
М
И
Т
ь
Конкурс читців поезії Т.Шевченка.
2-Б клас

У шкільній бібліотеці.
Юні читачі 1-А класу

Благодійна акція
“Подаруй книгу шкільній бібліотеці”
Учні-меценати 2013-2014 року:

1.
2.
3.
4.

Учні 2-А класу, класний керівник Сілова І.В.
Учні 5-А класу, класний керівник Тарасенко Ю.А.
Учні 6-Б класу, класний керівник Склярова В.Ю.
Тут може бути й твій клас!

Усе, що відбувається з нами, залишає той або інший слід у житті. Й.В.Гете
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Наші захоплення
Зоріють дитячі таланти 7-А класу
У кожному серденьку, ніби в скриньці
Захований нам всім потрібний скарб,
Любіть цей скарб, як свою рідну неньку,
І бережіть, бо це від Бога дар.
Для кожного в житті є шанс відкритись.
Тільки знайди в собі талант,
І розвивай його, наскільки стане сили.
У райдузі життя потрібним стань!
Кажуть, що талант родом із дитинства.
Кожна дитина від народження отримує особливий дар. За певних умов він починає сяяти
й дарувати світло та тепло всім навколо, зачаровуючи своєю неймовірною силою. У
нашій школі дуже тепло та затишно поруч з
«маленькими сонечками».
У справжній спортивній сім’ї Правдивців
(тато захоплювався спортом, а мама займалася дзюдо) народилася гарненька русява
дівчинка, яку назвали Веронікою – «тією, що
приносить перемогу». Не дивно, що в дівчинки ще змалечку з’явилося непереборне бажання займатися спортом, а саме – боротьбою дзюдо.
Коли
Вероніці
виповнилося 7 років,
вона почала відвідувати місцеву спортивну секцію.
«Спочатку
було трохи
важко, але
цей
вид
боротьби
мені
завжди подобався. Я
почала старанно виконувати всі спортивні
вправи. Було дуже цікаво відпрацьовувати
нові прийоми», — розповідає Вероніка про
своє захоплення. Наполеглива щоденна
праця та бажання самовдосконалитися допомагають дівчинці одержувати все нові та нові
перемоги не лише місцевого, а й обласного

рівнів. Вероніка здобула 16 медалей, 20 грамот та 3 кубки за найкращу техніку. І це лише
початок. У майбутньому дівчина мріє стати
майстром спорту та тренером із дзюдо або
рукопашного бою.
Тільки ті
діти здатні
передати
яскравість,
загадковість
живої природи та любов
до життя й
прекрасного,
хто
захоплюється
мистецтвом.
Анастасія
Шурло бере
в
руки
олівець, і на
папері з’являються дивовижні казкові
істоти
або незвичайні образи дітей. Із дитинства їй
подобалося малювати тварин. А пішовши до
школи, почала їх ліпити з пластиліну. Юна
майстриня з великим бажанням та любов’ю
виліплює кожну з фігур, щоб вони були
якнайбільше схожими на живих. Особливо їй
подобається ліпити фігури коней. Про цих
благородних тварин Анастасія прочитала багато різноманітної літератури. Саме тому вони
домінують в її колекції пластилінових виробів.
Таню Хоружу можна відразу впізнати за
знайомим дзвінким голосом, який даний їй від
Бога й прославив не лише серед учнів нашої
школи, а й усього міста. Співати вона почала
в п’ятирічному віці, коли батьки привели
дівчинку до Центру творчості дітей та юнацтва. Там її помітила Власенко Тетяна Вікторівна
й
запросила
до
ансамблю
«Камертон» (нині – «Оріон»). Сім років завзятої праці та щире прагнення співати, долучаючись до створення прекрасного в навколишньому світі, стали результатом численних пе-

Нездатних людей немає. Є нездатні визначити свої здібності, розвинути їх.
В.Зубков
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ремог у різноманітних конкурсах та фестивалях. Так, у минулому році Таня
посіла ІІІ місце в
міському фестивалі
художньої
самодіяльності
школярів
«Музичний дивограй» у номінації
«Вокал», І місце
в міському фестивалі
самодіяльної
народної творчості «Пісні над Удаєм» в
номінації «Вокал», а цього року отримала ди-

плом ІІІ ступеня у номінації «Естрадний вокал» ХІІІ Міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі барви». Крім того, дівчина є
активним учасником театрального гуртка, що
діє на базі міської дитячої бібліотеки, закінчує
музичну школу по класу фортепіано, успішно
виступає ведучою на різноманітних загальношкільних святах, адже вона володіє неабиякими акторськими здібностями. Також
Таня здобула ІІ місце в міському етапі Всеукраїнської мистецької акції для талановитих
дітей «Мій Шевченко» у номінації «Читання
творів».
Успіхів та натхнення вам, наші майбутні
зірочки! Хай щастить у прагненні творити та
прикрашати світ з радістю та любов’ю в
серці!
Олена Сім'ячко,
класний керівник 7-А класу

Проба пера
Зимуючі птахи
Пташині плітки
У зимовому ліску
На засніженім дубку
Дві сороки-білобоки
Розмовляли-пліткували.
Прилетіли ще й синички,
Дві веселенькі сестрички.
Трішки сала поклювали,
Заспівали, закружляли.
Прилетів до них снігур,
Знавець сніжних кучугур.
Подивився він здаля
Та й полетів звідтіля.
Прилетіли горобці,
Славні хлопці-молодці:
―Досить всім вам пліткувати,
Треба весну вже стрічати!‖
Олександр Харечко

Вірші учнів 4-А класу

Сорока
В лісі пташка є, сорока.
Ця сорока-білобока
Всюди швидко пролітає
І плітки усі збирає.
На хвості вона їх носить
Й по усіх кутках розносить.
Ось горобчик прилетів,
Теж новини розповів,
Що іде до нас весна,
Співом птахів голосна.
Повертаються пташки:
На поля спішать граки,
Журавлів чекають луки,
Ластівки летять в Прилуки.
Тарас Жованик

Шишкар
Гляньте ви на дивачка,
Що з гніздечка-гамачка
Озира зимовий ліс,
На морозі чистить ніс.
Звуть його ще кригодзьобом.
Не боїться він зими.
Ліс сосновий птаху любий,
В нім зимує він з дітьми.
Для коханих пташеняток
У гніздо в осінній час
Пуху, шишок і зерняток
На всю зиму він припас.
Євгенія Босак

Синичка
На горісі годівничка.
Ось летить туди синичка.
Цілу зиму в нас вона,
Ця пташина чарівна.
Лютий холод надокучив,
Був сердитий він і злючий.
Мучив пташку чарівну
Снігурі
Аж по саму по весну.
Чудо в нашому дворі:
Ми пташину рятували,
Прилетіли снігурі.
Крихти хліба їй давали.
Годівнички треба мати:
Від голоду вберегли
Пташок любих годувати.
І загинуть не дали.
Буду я до них ходити,
Дякувала нам синичка
Їжу в жменці їм носити,
За добро, за годівничку.
Щоб жилось птахам затишно, Підлетіла до вікна
Прилітали щоб щорічно.
Й попрощалася вона.
Ангеліна Скляр
Олексій Кузнєцов

Творчість! Лише вона здатна вберегти від мук і зробити життя легшим! Ф.Ніцше
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Психологічний простір
Виховуємо хлопчиків, виховуємо дівчаток
Ніколи не забувайте, що перед вами не
просто дитина,а хлопчик чи дівчинка з властивими їм особливостями сприйняття, мислення,
емоцій. Виховувати, навчати й навіть любити їх
треба по-різному. Але обов’язково – сильно.
Ніколи не порівнюйте хлопчиків та дівчаток:
вони різні. Навіть за біологічним віком дівчатка
зазвичай старші від своїх ровесників-хлопчиків.
Не забувайте, що хлопчики й дівчатка порізному бачать, чують, відчувають дотик,
сприймають простір й орієнтуються в ньому, а
головне – по-різному осмислюють усе, з чим
стикаються в цьому світі.
Не перестарайтеся, вимагаючи від хлопчиків акуратності й старанності у виконанні завдання.
Даючи завдання хлопчикам, заздалегідь
розповідайте й показуйте, що і як робити. Варто підштовхнути дитину до того, щоб вона са-

Це цікаво

ма знайшла принцип розв’язання, нехай навіть
припустившись помилок.
З дівчатками потрібно до початку роботи
розібрати принцип виконання завдання. Водночас їх треба поступово вчити діяти самостійно,
підштовхувати до пошуку власних варіантів розв’язку незнайомих, нетипових задач.
Не забувайте не тільки розповідати, а й показувати. Особливо це важливо для хлопчиків.
Ніколи не сваріить дитину образливими
словами за нездатність щось зрозуміти або
зробити. Це зараз вона знає й уміє гірше за
вас. Настане час, і, принаймні, в якихось галузях вона знатиме й умітиме більше від вас.
Олена Кравченко,
практичний психолог

Привіт, вундеркінде
Козак Мамай

Козак Мамай — захисник, степовик, мандрівник, воїн, мудрець, казкар і характерник в одній
особі.
Найкраще його образ відтворений у народному живописі: в оксамитному жупані, сап'янових
чоботях та синіх шароварах; кругла поголена
голова з хвацько закрученим за вухо
«оселедцем», довгі вуса, чорні брови, карі очі,
тонкий ніс, рум'яні щоки.
Його завжди малювали з кобзою, символом
співучої душі народу. Кінь символізував
народну волю, дуб — його могутність. Часто
поруч було зображення списа з прапорцем, козацького штофа й чарки. Такі картини малювали на полотні, на стінах
будівель, віконцях, кахлях,
скринях, посуді, вуликах і
навіть на дверях яскравими, соковитими фарбами
часто з написом: «Я козак
Мамай, мене не займай».
Канцелярія інформації

Вікторина
”Відомі українці”
1. Чиє ім’я носить Київська кіностудія художній фільмів?
2. Псевдонім видатної української письменниці Марії Вілінської.
3. Хто був першим президентом України?
4. Великий князь Київський, видатний державний діяч, завдяки якому Київська Русь
перетворилася на могутню європейську
державу.
5.Видатна актриса, яка першою в Україні
здобула звання Народної артистки республіки.
6.Жінка, яка понад три десятиліття була однією з найвпливовіших постатей у мусульманському світі.
7.Геніальний учений, академік ракетобудування й космонавтики, відомий конструктор перших космічних кораблів та штучних
супутників Землі.
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