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Ними пишається школа
Управлінням освіти й науки Чернігівської облдержадміністрації підведені підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів та ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких
робіт учнів-членів
МАН України у
2013/2014 навчальному році.
Переможцями
олімпіад
стали
такі учні:
із хімії - Задорожко Катерина,
учениця 11-а класу (диплом ІІ ступеня), Умен Діана, учениця 10 класу (диплом ІІ ступеня), Гіль Катерина, учениця 8-а класу
(диплом
ІІІ
ступеня),
учитель
Н.А.Губар;
із правознавства - Юрченко Оле-

на, учениця 10 класу (диплом ІІІ
ступеня), Сергієнко Євгенія, учениця 11а класу (диплом ІІІ ступеня), учитель Н.О.Воробйова;
із астрономії - Демченко Ганна, учениця 11-а класу (диплом ІІІ
ступеня),
учитель
С.М.Бондаренко;
із математики
Черніченко
Олександр,
учень 11-а класу
(диплом ІІ ступеня),
учитель
О.В.Зуб;
із російської
мови - Галіч Наталія, учениця 9б класу (диплом ІІ ступеня), учитель Л.М.Коломійченко;
із географії - Базарний Дмитро, учень 11-а класу (диплом ІІ
(продовження на с. 2)
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З історії школи
Випускники школи — воїни-інтернаціоналісти
Ігор Васильович Кирсенко
Народився 10 грудня 1966 року в сім'ї робітників. У 1974 році пішов до першого класу середньої школи № 7. Всі роки навчання
був уважним, ввічливим учнем. Брав активну участь в житті класу та школи, неодноразово виборював призові місця в міських та
обласних змаганнях із кульової стрільби.
Користувався повагою серед вчителів та
однокласників. Після школи вступив до Ладанського СПТУ-34. 24 травня 1985 року
розпочав службу в лавах Радянської Армії.
Під час служби завоював авторитет у командування та товаришів по службі. У грудні 1985 р. відправлений рядовим в Афганістан.
Загинув 24 липня 1986 року, підірвавшись
на міні разом із товаришами. За проявлені
відвагу, сміливість, мужність при виконанні
інтернаціонального обов'язку посмертно

нагороджений орденом Червоної Зірки та орденом Слави республіки Афганістан.

Євген Леонідович Замига
Народився 24 жовтня 1967 року в робітничій сім'ї. Навчався спочатку в середній школі
№ 7, а потім — у Яблунівській школіінтернаті, після чого набував спеціальності
слюсаря-сантехніка в СПТУ-34. Тут запам'ятали Євгена як гарного товариша, витриманого й дисциплінованого учня.
У 1985 році став воїном Радянської Армії. У
квітні 1986 р. молодший сержант Євген Замига направлений для проходження подальшої служби в Демократичну республіку Афганістан.
Загинув при виконанні службового обов'язку 27 серпня 1987 р.
Володимир Зуб,
директор школи

Ними пишається школа (продовження)
ступеня), учитель Т.М.Дуденок;
із історії - Гуржій Олександр, учень 11-а
класу (диплом ІІІ ступеня), учитель
О.В.Мандзюк.
Дипломи ІІІ ступеня на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
України в м. Чернігові
здобули юні науковці:
Відділення екології
та аграрних наук, секція “Охорона довкілля
та раціональне природокористування” - Задорожко Катерина Анатоліївна, учениця 11-а
класу.
Тема
роботи:
«Дослідження
фізикохімічних властивостей води річки Удай».
Відділення
математики,
секція
“Математика” - Черніченко Олександр Вя-

чеславович, учень 11-а класу. Тема роботи:
«Застосування похідної до розв’язування рівнянь, нерівностей та доведення тотожностей».
Відділення
математики,
секція
“Прикладна математика”
- Петрик Тетяна Сергіївна,
учениця 9-а класу. Тема
роботи: «Чисельні методи
та їх застосування при організації виробництва».
Відділення “Фізики та астрономії”,
секція
“Астрономія та астрофізика” - Демченко Ганна
Олександрівна,
учениця
11-а класу. Тема роботи:
«Дослідження метеорного
потоку Персеїди охоронними відеокамерами».

Вітаємо переможців!

Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів. М.Пирогов
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Будні “Козацької республіки”
Подорож до країни Права
З 3 по 7 лютого в
“Козацькій республіці”
проходив моральноправовий тиждень.
Учні 7 класу стали
учасниками ділової
гри “Діти. Їх права та
обов'язки”, спрямованої на підвищення
правової обізнаності
школярів. Вони ознайомилися з Конвенцією ООН про права
дитини, Декларацією
прав дитини, а також із розділом Конституції

Цариця всіх наук
З 24 по 28 лютого 2014 року в школі було проведено тиждень математики. Учні могли
продемонструвати свої знання під час вікторини, інтелектуальних ігор “Математичний бокс”,
“Математичний бій”, конкурсу “Міс Математика
та містер Математик”. Також відбулося засідання круглого столу “Життєвий шлях та наукові
надбання нашого земляка Г. Вороного”. Цікаві
експонати демонстрував музей "Математичні
знахідки". Його відвідували як окремі учні, так і
організовані групи, які мали можливість скористатися послугами екскурсоводів. Багато нового
можна було дізнатися під час “Математичних
читань” та “Математичних віночків”. А юні худо-

Мудрість козацької доби
У рамках підготовки загальношкільного
проекту
«Мудрість козацької доби»
вихователі груп продовженого
дня
Мелехова
О.О.,
Пилеко Ю.В., Халдай О.М.
провели зустріч учнів 1-4 класів із козаками Прилуцького
куреня ім. Івана Сірка.
Кошовий отаман Прилуцького козацького полку міжна-

України “Права та обов'язки людини й громадянина”. Дружно та активно
були заповнені сторінки
книги ”Обов'язки дитини”,
а наприкінці заходу діти
мали змогу використати
своє право на змістовне
дозвілля, узявши участь
в інтелектуальній грі
“Пан або пропав”.
Канцелярія інформації
7-а класу

жники прикрасили школу своїми малюнками
та тематичними газетами.
Сергій Бондаренко,
учитель математики

родного союзу козацьких сил Радченко
Сергій та заступник обозного Пуха Валерій розповіли дітям про історію виникнення козацтва, про
прилуцьких козаків.
Діти захоплено слухали
розповідь гостей, а в кінці
свята першокласники подарували козакам пісню.
Олена Мелехова,
вихователь

Весь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого,
у вічному зусиллі пізнати більше. Е.Золя
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15 лютого — День вшанування учасників бойових дій
на територіях інших держав
Гірка пам'ять війни
Афганська війна... Вона почалася непомітно для нас, коли в грудні 1979 року СРСР
увів на територію Афганістану війська, і тривала довгих 10 років, до 15 лютого 1989 року,
коли війська були виведені з країни. Ця війна
— важка, складна, часом незрозуміла — забрала життя 13 тисяч юнаків, а десятки тисяч
зробила інвалідами. Вона залишила гіркий
слід у долях тих, хто боровся з ворогами на
чужій землі, хто чекав синів і чоловіків вдома,
і тих, хто так ніколи й не дочекався рідних.
Гіркий урок Афганістану... Скільки обірвалося нерозквітлих життів, скільки скалічено
доль! Не обійшло стороною це горе й наше
рідне місто. У 11 сімей у різний час прийшла
похоронна зі словами: “Загинув при виконанні інтернаціонального обов'язку”. Раптово
обірвалося 11 доль, 11 життів. Біографії цих
воїнів короткі, бо життя в них було коротке,
але за кожною — героїчний подвиг. Вони не
померли, їхні життя продовжуються в нашій
пам'яті, у наших серцях. Нехай вони не обірвуться вдруге — від нашого забуття. Згадаємо кожного поіменно:
Вареник Микола Ілліч,
Вікторов Юрій Іванович,
Замига Євген Леонідович,
Кирсенко Ігор Васильович,
Малоголовий Володимир Олексійович,
Маляренко Леонід Сергійович,
Нечунаєв Олександр Андрійович,
Павлов Олександр Гнатович,
Тищенко Анатолій Володимирович,
Череп Олег Володимирович.
11 воїнів — це біль пам'яті прилучан. Лікарі
знають, як болить серце, як болять рани, а
люди знають, як болить душа, як болить пам'ять. Від першого болю потрібні ліки, від
другого — вічні спогади.
Прилучани не забувають своїх земляків. У
центрі міста в історичній зоні встановлено
пам'ятний знак загиблим. Вони вічно будуть
жити в нашій пам'яті.
Лариса Коломійченко,
педагог-організатор

Афганістан болить
у наших серцях
15 лютого 1989 року із завершенням виводу обмеженого контингенту радянських
військ із республіки Афганістан закінчилася
довга й страшна своїми втратами війна, у ході якої, не з власної волі, виконання військового обов’язку стало подвигом та людською
трагедією. Літопис афганської війни містить
безліч прикладів героїзму воїнів, які самовіддано виконували свій обов’язок в горах і пустелях, на землі і в повітрі, у наступі і в обороні, при рятуванні бойових товаришів та мирних жителів.
Про мужність радянських воїнів йшлося
під час проведення годині пам'яті “Ти вічний
біль, Афганістан”. Своїми спогадами про ті
буремні часи ділилися з учнями учасники бойових дій в Афганістані Сергій Володимирович Шалупня та Олександр Васильович Марченко. Як сказав Сергій Володимирович: «
Цю дату не можна забувати, її потрібно берегти в серці…». І це справді так, адже багато
молодих людей віддали своє життя за світле

майбутнє. Де б не служив солдат, у будьякий момент його могли відправити до Афганістану. Тому не було спокою в країні всі 10
років війни. Останки загиблих солдат привозили додому в цинкових гробах. І не було
впевненості в батьків у тому, ховають вони
свого сина чи когось іншого. І це дійсно страшно. Розповіді афганців справили на нас неабияке враження, адже від тих подій стає аж
моторошно. А вони все це пережили.
Від щирого серця дякуємо воїнамафганцям за мужність, героїзм та відвагу.
Олена Юрченко,
учениця 10 класу

Війни прокляті матерями. Горацій
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23 лютого — День захисника Вітчизни
Свято справжніх чоловіків
23 лютого — День захисника Вітчизни. Це
одне з небагатьох свят, присвячених представникам сильної половини людства. Поява його
пов'язана
з
подіями 1918
року. Тоді 23
лютого загони Червоної
гвардії перемогли німецькі війська під
Нарвою
та
Псковом. Цей
день вважають неофіцій-

Козацькі розваги

ним днем народження Червоної Армії.
День захисника Вітчизни спочатку святкували як День Радянської Армії і ВійськовоМорського Флоту. У радянські часи це було
дійсно всенародно улюблене свято. Після
розпаду СРСР його перейменували в День
захисника Вітчизни, однак це не вплинуло
на ставлення людей до нього. До наших
днів 23 лютого поздоровлення зі святом
приймають чоловіки різного віку — незалежно від того, чи є вони військовослужбовцями. Поступово цей день став днем справжніх чоловіків, які готові в будь-яку хвилину захищати все, що їм дорог.
В'ячеслав Новицький,
учень 9 класу

Змагаються майбутні воїни

Для козаків-запорожців ігри та розваги були підготовкою до військових походів. Сучасні
козаки теж нічим не гірші від своїх славних
предків. У цьому можна було переконатися
під час конкурсної програми “Козацькі розваги”, у якій взяли участь учні 9-10-х класів Мотрич А., Ситник Д., Лисенко Є., Медуниця Є.,
Сердюк Є., Реваненко В. Хлопці пробували
свої сили в розвагах: “Піднімання лантуха”,
“Осідлай коня”, “Влучні стрільці” та ін. Найкращими козаками виявилися Реваненко В.
(І місце), Мотрич А.(ІІ місце), Ситник Д.
(ІІІ місце).

У День захисника Вітчизни хлопці 3 класу
спробували побувати в ролі майбутніх солдатів, адже вони стали учасниками конкурсно-розважальної програми “Ати-бати,
йшли солдати”.
Випробування “Стройова підготовка”,
“Інтелектуальний тир”, “Каша із сокири”,
“Секретна шифровка” та інші викликали
неабиякий інтерес та активність як учасників, так і глядачів.

Канцелярія інформації

Валентина Драгун,
класний керівник 3 класу

Життя, життя! Ти скрізь благословенне. М.Рильський
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Традиції народів світу
Свято закоханих
З кожним роком у нашому житті з’являється
все більше нового. Приходять до нас і нові свята. Зовсім недавно стали відзначати День Святого Валентина, День усіх закоханих. Дехто
вважає його вигаданим святом, хтось сприймає
цей день як можливість висловити свої почуття, зробити комусь сюрприз.
Цікава історія свята. Ще за часів римської
імперії 15 лютого проводився щорічно веселий
фестиваль, однією з традицій якого була так
звана «любовна лотерея». Імена дівчат писали
на папері та складали у великі ящики. Юнаки
вибирали наосліп імена дівчат, які мали стати
їм парою для танців. Часто танцювальні пари
залишалися парами на все подальше життя.
Але своєї назви свято набуло дещо пізніше.
Жорстокий імператор Клавдій втягнув державу в безліч кривавих та безглуздих воєн. Юнаки та чоловіки не хотіли брати участі у військових компаніях, бо походи Клавдія були суто
завойовницькими. Імператор вирішив, що вої-

Слушні поради для дітей
Ніколи не відчиняй двері, не спитавши, хто
прийшов.
Не відчиняй двері на відповідь:«Це я!», попроси гостя назватися.
У випадку, якщо непроханий гість просить
зробити телефонний дзвінок, нехай назве
номер, сам зателефонуй і скажи, що тобі
відповіли.
Під час гри не використовуй гострі та інші
небезпечні предмети.
Коли їдеш у громадському транспорті або
йдеш до крамниці, не тримай мобільний телефон чи гаманець у кишені, де їх легко
дістане злочинець.
Не рахуй гроші в людному місці, навіть якщо
тобі здається, що на тебе ніхто не дивиться.
Не клади всі гроші разом.
Не гуляй на вулиці пізно ввечері. У літній
період дитина без супроводу дорослих може
перебувати д 20.00 години, взимку — до
18.00 години.

нам заважають жінки,
і заборонив одружуватися. Проте священик Валентин таємно
вінчав закоханих, за
що й був ув’язнений та страчений. Перебуваючи у в’язниці, Валентин покохав дочку тюремника. У день своєї страти — 14 лютого — він залишив дівчині прощального листа.
Згодом Валентина було канонізовано, а 14
лютого проголошено Днем Святого Валентина,
покровителя всіх закоханих. У цей день заведено дарувати одне одному “валентинки”, невеличкі листівки з освідченнями, прототипом яких
став лист священика. День усіх закоханих —
прекрасна нагода приділити близьким більше
уваги, висловити свої почуття. У середині лютого, коли всі так втомилися від зими, це свято
допомагає створити справжній весняний настрій, а можливо, й наблизити прихід довгоочікуваної весни.
Наталія Галіч,
учениця 9 класу

Привіт, вундеркінде
Вікторина "Спортзнайка"
1. Який м’яч найважчий й найлегший ?
2. Який вид спорту вважається виключно
жіночим?
3. У якому виді спорту вдягають рукавиці?
4. Назвіть зимові види спорту.
5. Назвіть літні види спорту.
6. Назвіть ігри, у яких грають у м’яч.
7. Девіз сучасної Олімпіади.
Відповіді на запитання вікторини
“Чи знаєш ти добу козацтва?”
1.Бортова гармата — фальконета. 2.“Ясною” козаки називали шаблю. 3.Розвідники —пластуни.
4.Січові діди сипали новообраному отаманові на
голову землю, пісок, обмазували багнюкою.
5.Литаври вважалися клейнодом. 6.Отамана
І.Сірка обирали 22 рази кошовим. 7.І.Богун умів
фехтувати
двома
шаблями
одночасно.
8.Б.Хмельницький із польським королем розмовляв рідною мовою.

Вітаємо переможця вікторини!
Аліна Фесик, 4-А клас
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