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Газета дитячо-юнацької організації  “Козацька республіка”  
та педагогічного колективу  

Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Шановні козаки та козачки! 
    
   Вітаю всіх із Днем народження 
нашої ―Козацької республіки‖. 
Прийміть найщиріші побажання 
весняного цвітіння, літнього теп-
ла, осіннього земного багатства. 
Нехай життя  подарує Вам що-
найбільше хвилин радості, миру, 

доброти й поваги, а 
кожна життєва хвили-
на буде у Вашому жит-
ті світла, як сонячне 
проміння. Хай щастить 
Вам у всьому! 

 Євген Качан,  
отаман “Козацької 

республіки” 

Дитячий козацький рух в Україні 
 

   Зі здобуттям незалежності в Україні 
сформувалися сприятливі умови для 
творчого відродження дитячих та мо-
лодіжних козацьких організацій. 
   На Всеукраїнському рівні дитячий 
козацький рух представлений такими 
організаціями: "Січ" (1995); 
"Козаченьки" (2005); "Дніпровська 
Січ" (2006). Відродження козацької 
педагогіки сприяє вихованню фізично 
здорових, морально чистих, мужніх і 
сильних духом громадян. 
   У багатьох сучасних школах поши-
рене створення самодіяльних добро-

вільних об'єднань учнів, які діють 
на основі конституції "Козацької 
республіки" (своєрідного Статуту 
організації). 
   Подібна дитячо-юнацька органі-
зація існує і в нашій школі. Наро-
дилася вона 17 квітня 2003 року. 
Основні завдання "Козацької рес-
публіки" — виховання козака-
лицаря, палкого патріота, мужньо-
го громадянина, захисника рідної 
землі з яскраво вираженими укра-
їнською національною свідомістю 
й самосвідомістю, світоглядом і 
характером, високою мораллю й 
духовністю. 

““Козацькій Козацькій 

республіці” республіці” 

Урочиста лінійка до дня народження “Козацької республіки” 



   Хотін Ростислав навча-
вся в школі з 1974 по 1984 
роки, а потім — у Київсько-
му університеті ім. Шевче-
нка на факультеті журналі-
стики. Стажувався на кур-
сах «Журналістика в умо-

вах збройних конфліктів» у м. Лондон у 
1996 році. З 1991 року – кореспондент Між-
народної інформаційної агенції ―Reuters”. З 
1994 року – продюсер Всесвітньої служби 
радіо Бі-Бі-Сі. Ведучий міжнародного теле-
тижневика «Вікна у світ» (Міжнародний ме-
діа центр). 

   Валентина Руденко за-
кінчила школу (1975 р.), 
Київський державний уні-
верситет театрального ми-
стецтва ім. Карпенка-
Карого, аспірантуру Інсти-
туту мистецтвознавства 
ім.М.Рильського Академії 

наук УРСР, вищі курси сценаристів та ре-
жисерів Держкіно СРСР. Працювала викла-
дачем Київського державного університету 
театрального мистецтва на факультеті кіно-
режисури, керівником відділу маркетин-

гу ТРК Студія 1+1, консультантом телеканалу 
СТС, PR-директором компанії СТС Медіа. 
Автор та режисер документальних фильмів 
«Без меня», «Гагарин, я вас любила», 
«Мулен Руж». Заслужений діяч мистецтв, ре-
жисер, Валентина Руденко керувала Голов-
ною службою комунікації Секретаріату Прези-
дента, потім була радником глави держави, 
заступником Глави Секретаріату Президента. 

   Сенченко Галина навчалась 
у школі з 1974 по 1984 рік. За-
кінчила природничий факуль-
тет Ніжинського державного 
педагогічний інститут 
ім.М.В.Гоголя. Кандидат хіміч-
них наук, доцент. Працювала у 
Ніжинський вищій школі на по-
садах асистента, старшого ви-

кладача, доцента, заступника декана природ-
ничо-географічного факультету, завідувача 
кафедрою ботаніки, завідувача Новгород-
Сіверського навчально-методичного центру. 
З 2003 року – декан природничо-
географічного факультету, завідувач кафед-
рою ботаніки та екології. 

Олена Мандзюк,  
учитель історії 

с. 2   “Дружн@ 7я” 

З історії школи 
Відомі випускники школи 

12 квітня — Всесвітній день авіації та космонавтики  
Цікавий космос 

Хто нічого не запитує, той нічому не навчиться.   Фуллер 

  На північному полюсі Марса товщина 
льоду доходить до 2,5 кілометрів. 

  У день на Землю падає приблизно 27 
тонн космічного пилу.  

  Повне сонячне затемнення за тривалістю 
не перевищує 7,5 хвилин, а тривалість повно-
го місячного затемнення не перевищує 104 
хвилини. 

  Найвища температура на Місяці стано-
вить +117 градусів Цельсія, а найнижча дорі-
внює -173 градуси. 

  Якщо подивитися на найдальшу з види-
мих із Землі зірок, то ми побачимо її станом 
на 4 мільярди років тому. Саме стільки часу 
потрібно світлу, щоб досягти від тієї зірки до 
нашої планети. 

  Висота найбільшої 
гори на Місяці дорівнює 
11 500 метрів 

  1 рік на Плутоні триває 248 земних років.  
  Марсіанський вулкан «Олімп» (Olympus 

Mons) є найбільшим у Сонячній системі. Його 
протяжність більше 600 км, а висота 27 км. 

  Крихітні нейтронні зірки, чий діаметр не 
перевищує і 10 км, важать, як Сонце. 

  Дослідники з Гарвардського університету 
встановили, що 0,67% всіх гірських порід на 
Землі мають марсіанське походження. 

  Венера — єдина планета Сонячної систе-
ми, яка обертається проти годинникової стріл-
ки.  

Будєєва Марина, учениця 9-Б класу 

http://www.telekritika.ua/news/2007-12-01/35278
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З усіх дефіцитів найбільш загрозливим є нестача природи.   Ф.Сен-Марк 

  Під патронатом Національної Екологічної 
Ліги та Молодіжної громадської організації 
"Екоспектр" з початку навчального року в за-
гальноосвітніх та дошкільних навчальних за-
кладах міста Прилуки проходила екологічна 
акція по збору відпрацьованих батарейок 
"Зроби власний внесок у збереження приро-
ди". 
  Усього школярі та дошкільнята міста зібра-
ли майже 124 кг батарейок. Приємно відзна-

чити, що лідером акції серед ЗНЗ стали учні 
нашої школи, які зібрали 15 кг відпрацьова-
них батарейок. 
  Велику просвітницьку роботу з даного пи-
тання серед учнів школи проводили вчителі 
Дуденок Т.М., Федосенко О.Г. та  Бойко О.М. 
  Шановні друзі! Екологічна акція продовжу-
ється! Долучайтеся до участі! 
 

Канцелярія інформації 

14 квітня — День довкілля 

Екологічна безпека 

Несемо добро у світ природи 

Навіщо ж так знущатися з Природи? 
Труїти ґрунт, вирубувать ліси, 
Забруднювать повітря й воду 
І стверджувать, що все це для краси 
І для комфортного життя сучасного народу. 
Але ж Природа не бездонна бочка. 
Скоро закінчаться її скарби. 
І запитають в нас сини і дочки: 
―Як жити нам без лісу, без води? 
Де брати нам енергію живильну, 
Коли ви знищили все навкруги? 
А як же наші предки сивочолі 
В гармонії з Природою жили? 
І мали величезну силу й волю, 
В любові й злагоді пройшли через віки.‖ 

Отвіт простий: вони вважали, 
Що світ навколишній – це рідний дім. 
І навіть подумки не допускали, 
Що можна так «нагадити» у нім. 
Вони жили по совісті та честі, 
А ми забули значення цих слів. 
Тож пожинаємо плоди свого безчестя 
Й загрожуєм життю своїх синів! 
То, мабуть, час вже схаменутись, 
Поки ще можна щось змінить. 
До мудрості віків звернутись 
І Матінку - природу захистить! 
 

Тетяна Дуденок, учитель географії,  
керівник екологічного загону “Сполох” 

Флешмоб «Прилуки – екологічно 
культурне місто!».  Екологічна дискусія 

"Ми-земляни" 

Всеукраїнська акція "Зробимо Україну чистішою!"  

Екологічна гра  "Земля – 
планета води" 
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20 квітня — світле свято Воскресіння 

… Християнство — це релігія любові.   Р. Майєр 

  12 квітня в ЦТДЮ було проведено міське 
свято «Воскресни, Писанко!», учасники  

якого пред-
ставляли Ве-
ликоднє дере-
во, Великод-
ній кошик та 
презентували 
свої роботи 
перед гляда-
чами. Писанки 
були виконані 

у різних техніках декоративно-прикладного 
мистецтва.  
  До підготовки Великоднього кошика були 
залучені учні 1-4 класів, їхні батьки, вчите-
лі початкової ланки навчання. У процесі 
роботи над створенням композиції діти від-
крили для себе прекрасне у збереженні й 
примноженні національних традицій на-
родного мистецтва писанкового розпису. 
Висока загальнолюдська культура й мо-
раль об’єднали дітей та вчителів у роботі 
над створенням цього шедевру. Усі учні 
початкової школи під час майстер-класів з 
писанкарства створили неповторні візеру-
нки, перенесли їх на свої писанки та внес-
ли у композицію «Великодній кошик». Зна-
чних творчих зусиль доклали вчителі Оле-
фір І. М., Мє-
лєхова О. О., 
Завада А. О., 
Халдай О. М. 
  Учні 4-Б 
класу разом 
зі своїм клас-
ним керівни-
ком Діденко 
В. В. презен-
тували Великодній кошик та звернулися до 
глядачів із добрими словами вітання: 

Бажаємо щастя й злагоди в родині 
Та благодаті Божої з небес. 
І хай по всій лунає Україні: 
- Христос воскрес! 
Воістину воскрес! 

Ольга Бойко,  
учитель початкових класів 

 Великодній кошик   Прикметі вір, але перевір 

За багато століть святкування християнами 
Пасхи, світлого Христового Воскресіння, з’яви-
лися й збереглися до наших днів безліч прик-
мет та повір’їв, правдивість яких навіть не ста-
виться під сумнів. Ось деякі з них. 

Той, хто першим побачить схід Сонця на 
Великдень, не буде знати бід весь рік. 

Після ранкової служби потрібно якнайшвид-
ше дістатися до будинку і взятися за святкову 
трапезу: чим швидше це зробити, тим успішні-
ше підуть справи. 

Погано, якщо 
паски потріскали-
ся: цілий рік не 
буде в родині ща-
стя. 

Наші прадіди 
обов’язково кри-
шили шматочок 
освяченої паски птахам, закликаючи успіх і ба-
гатство. 

У Великий (чистий) четвер кожна господиня 
влаштовувала в будинку генеральне прибиран-
ня. У народі кажуть, що в брудний будинок свя-
то не приходить. 

Якщо ви відчуваєте постійні труднощі з гро-
шима, на Великдень обов’язково подайте жеб-
ракові монетку – увесь рік не будете знати пот-
реби. 

Дівчата в цей день наводили красу – освя-
чене червоне пасхальне яйце клали у воду, а 
потім цією водою вмивалися. 

Мами захищали дітей таким чином: Велико-
дний тиждень малюкам натщесерце давали 
шматочок освяченої паски. 

Щоб у родині був мир та лад, пасхальну 
трапезу обов’язково потрібно починати всією 
сім’єю. Кожен повинен у першу чергу з’їсти по 
шматочку свяченої паски та яйця. 

Свічки, куплені на Великдень у церкві, збері-
гали весь рік – ними благословляли молодих, 
ставили біля тяжкохворих. 

Залишки воску від великодніх свічок зберіга-
ли до наступного Великодня – це служило обе-
регом дому від пожежі, а родини — від про-
клять. 

Віола Паталаха, учениця 9-Б класу 
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Знання — настільки дорогоцінна річ, що її не ганебно добувати з будь-якого 
джерела.   Абу-ль-Фарадж 

Будні “Козацької республіки” 
XII відкритий математичний турнір 

  12 квітня відбулися змагання 
в рамках XIІ міжрегіонального 
математичного турніру, учас-
никами якого стали 13 команд 
загальноосвітніх шкіл міста та 
району. Юні математики мали 
змогу помірятись силами в ін-
дивідуальній тестовій олімпіа-
ді. Переможцями цих змагань 
стали 15 учасників турніру. 
Серед них — Радченко Олег (10 клас, І дип-
лом), Черніченко Олександр (11-А клас, ІІ 
диплом). 
  Після тестової олімпіади на учнів чекали 
запеклі бої на математичному брейн-ринзі, 

де юні математики проявляли 
свою ерудицію під час розв’язу-
вання нестандартних задач. 
Перемогу святкувала команда 
нашої школи. Переможці тесто-
вої олімпіади та брейн-рингу 
нагроджені дипломами та соло-
дкими призами. 
  Адміністрація школи №7 дякує 
всім за участь у турнірі, бажає 

нових здобутків у вивченні математики, щоб 
через рік учні знову мали нагоду поспілкува-
тися й помірятися силами. 

 Ольга Зуб,  
учитель математики 

   Селище Петриківка – 
це єдиний в нашій країні 
острівець, де процвітає 
символічно-декоративне 
мистецтво малювання. 
Щоб поглянути на зразки 
петриківського розпису й 
познайомитися з майст-
рами, у цей багатий на 

талановитих людей край їдуть звідусіль. У 
Петриківці малюють усі. Замість фарби ви-
користовують кольорову глину та  відвари 
трав. У кожного майстра свої секрети та свої 
орнаменти, пов’язані з природою. 

У 2012 році Міністерство культури Украї-
ни визначило петриківський розпис об’єктом 
культурної спадщини України, а 2013 року 
його було включено до Репрезентативного 
списку нематеріальної ку-
льтурної спадщини людст-
ва ЮНЕСКО. Відома техні-
ка малювання зараз перет-
ворилася на український 
бренд. 

На початку весни за іні-
ціативою шкільної бібліоте-
ки під керівництвом вчите-
ля трудового навчання Гіль 
Наталії Іванівни розпочав 

свою роботу довготрива-
лий проект «Петриківські 
паростки». Поетапно учні 
нашої школи готували 
різні завдання, пізнаючи 
при цьому цікавий і непо-
вторний світ петриківсько-
го розпису. І етап допоміг 
знайти справжні таланти. 
Ними стали Сім’ячко Надія (9-А клас), Андрі-
єнко Дар'я (9-Б клас), Гмиря Ольга (5-А 
клас). На ІІ етапі учасники ознайомилися з 
історією петриківського розпису та спробу-
вали свої сили у виконанні малюнків специ-
фічною технікою петриківських майстрів. ІІІ 
етап дозволив дітям втілити власні задуми  
під час створення орнаменту у техніці петри-
ківського розпису.  

Нині бібліотека засяяла новими яскрави-
ми кольорами неповторних елементів пет-
риківського розпису, а самі учасники проек-
ту відкрили для себе радісний, живий, суто 
український стиль розпису предметів побу-
ту брендовими візерунками Петриківки. Та-
кі проекти дають змогу нашим дітям розк-
рити свої таланти та долучитися до джере-
льних витоків національного мистецтва 
України. 

Анна Пшенична, шкільний бібліотекар 

Казкова квітка Петриківки 
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с. 6   “Дружн@ 7я” 

Психологічний простір       Мандруємо Україною 

Незабаром іспити! 
1. Майте вигляд упевненої в собі 
людини. 
2. Спрямуйте розмову в потрібне 
русло. 

3. Не втрачайте контролю над собою, якщо не 
знаєте відповіді на запитання. 
4. Ведіть із учителем діалог. 
5. Змінюйте перебіг думок, перебудовуйте роз-
мову в сприятливому напрямі. 
6. Одягніться на іспит охайно. 
7. Говоріть неголосно, але чітко й упевнено, 
усміхайтеся. 
8. Налаштуйтеся на неодмінний успіх, особли-
во на першому іспиті. 
9. Продумайте поведінку й стиль розмови з 
учителем. 
10. Будьте спокійні й зосереджені на змісті від-
повіді. 
11. Забудьте про образи на вчителів, батьків, 
узагалі відстороніться від усього непотрібного. 
12. Заспокойте себе тим, що завтра буде день 
без іспиту, тому сьогодні слід показати себе 
якнайкраще. 

Олена Кравченко, практичний психолог 

Рідне гніздечко 
   Рідна домівка, хатина, батьківське тепло  - це 
все Батьківщина. Це край, де розливаються па-
хощі вишневого цвіту, де чути спів соловейка, 
де відчувається подих медових полів, де гойда-
ється золоте колосся. 
   А як підійдеш ближче до дому, так і пахне бо-
рщем. Попід тином квітнуть ромашки, маки, ма-
льви. Ще милує око кущ калини — символ рід-
ної неньки-України. 

Валерія Деркач, учениця 6-А класу 

 
Ластівочка 

Ластівочко, ластівочко, пташко перелітна, 
Твоя пісня чарівна, мила і привітна. 
Над землею високо ти літати вмієш. 
Ластівочко, ластівочко, ти все розумієш. 

   Ангеліна Скляр, учениця 4-а класу 

Проба пера         Привіт, вундеркінде 

Ніколи не соромся запитувати про те, чого не знаєш.   Арабське прислів'я 

Відповіді на вікторину “Рідне слово” 
1. Кличний відмінок має іменник. 2. Іменник ―базіка‖ спільного 
роду. 3. Клична форму від іменника ―князь‖ - ―княже‖. 
4.Фразеологізм ―набивати оскому‖ означає ―пересичуватися 
чим — небудь‖. 5. У слові, що означає пшеничний хліб, букву У 
замініть на І й дістанете слово, що означає назву лісового звір-
ка. ( Булка – білка ) 6. Найбільш уживаною в українському ал-
фавіті є літера "п". 7.Розділовий знак, який відображає найбіль-
шу паузу в усному мовленні — крапка. 8.Голова без розуму, що 
ліхтар без світла. 
 

Відповіді на вікторину ”Відомі українці” 
1. Київська кіностудія художній фільмів носить ім'я Олександра 
Довженка. 2. Псевдонім видатної української письменниці Марії 
Вілінської Марко Вовчок. 3. Першим президентом України був 
Михайло Грушевський. 4. Великий князь Київський, видатний 
державний діяч, завдяки якому Київська Русь перетворилася 
на могутню європейську державу - Ярослав Мудрий. 5.Видатна 
актриса, яка першою в Україні здобула звання Народної артис-
тки республіки -  Заньковецька Марія. 6.Жінка, яка понад три 
десятиліття була однією з найвпливовіших постатей у мусуль-
манському світі -  Роксолана. 7.Сергій Корольов - геніальний 
український учений із Житомира, академік ракетобудування й 
космонавтики, відомий конструктор перших космічних кораблів 
й штучних супутників Землі. 

 Дивовижні куточки України 
  В Україні є кілька благословенних місць, на-
зви яких спливають у пам'яті, коли заходить 
мова про національні святині, безцінні надбан-
ня, про саму сутність українців. Тростянець — 
одне із них. У цьому мальовничому куточку по-
щастило побувати і мені.  
  Державний дендрологічний парк ―Тростянець‖ 
є унікальним. Він відомий не тільки в Європі, а 
й у всьому світі як пам'ятка садово-паркової 
архітектури ХІХ століття. Парк створений Іва-
ном Скоропадським. Останнім власником має-
тностей великої краси був гетьман України Па-
вло Скоропадський. 
  Чарівне диво природи займає понад 200 гек-
тарів. У цьому дивовижному куточку природи 
багато рідкісних порід дерев, які завезені з ба-
гатьох куточків нашої планети. Екзотичні види 
рослин ще в ХІХ столітті були привезені з 
Франції, Прибалтики та Нікітського ботанічного 
саду. 
  ―Душі спочинок‖ — вдале означення сутності 
дендрологічного парку. 
 

Назар Ведмідський, учень 4-А класу 

http://sh-pansion.ucoz.ua/board/poradi_psikhologa/uchnjam/nezabarom_ispiti/4-1-0-9

