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Учітесь,  

читайте, 
І чужого  

научайтесь, 
Й свого  

не цурайтесь. 
 

Т.Шевченко 
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Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

   Ось і почалося таке довгоочіку-
ване літо. А з ним – три чудові мі-
сяці без уроків, занять, домашніх 
завдань… Час хорошого відпочин-
ку та шалених розваг. Канікули…. 
Ні, навіть не так. КАНІКУЛИ!!! Сло-
во, яке без заперечення викликає 
почуття радості та нестримного 
щастя. Благословенна пора! Хтось 
уже мріє про море чи закордонний 
курорт, а хтось пакує валізи, щоб 
чимдуж чкурнути в табір. На когось 
чекають бабусі й дідусі, а комусь і 
вдома чудово відпочивається. Усе 
літо попереду, щоб здійснити свої 
заповітні мрії. 
 Бажаємо всім учням, педа-
гогам та співробітникам яскравого 
літнього відпочинку,  сонячної по-
годи, холодного морозива, бронзо-
вої засмаги та незабутніх вражень! 

3 місяці без підручників, 92 доби свободи, 2208 годин щастя,      
132480 хвилин насолоди, 7948800 секунд тепла. Що це? Це літо! 

«Канікули! Канікули!» -  
Співає все навколо. 
Канікули, канікули, 
Канікули у школі! 
А що таке «канікули»? 
Це – літні дні барвисті, 
Це час, коли нам ніколи 
Хоча б на мить присісти, 
Бо треба мчати босими 
Наввипередки з вітром, 
З густих лісів приносити 
Горіхів повні відра. 
Це час у річці хлюпатись, 
Підсмажувати спини 
І зранку в лузі слухати 
Тонку струну бджолину… 
Це час, коли за друзями 
Ми скучим – як ніколи, 
І нам страшенно схочеться 
Скоріше знов до школи!... 

 Анатолій Костецький 



Минула чарівна пора, дитинство минуло. 
Роки шкільні, немов у сні, пройшли-промайнули. 

Збираються пташенята розправити крила, 
В безмежному життя морі підняти вітрила! 

Доброї бажаєм долі, успіхів, досягнень, 
На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!  

с. 2   “Дружн@ 7я” 

Шкільні традиції 

Не запитуй, що дало тобі життя; запитай, що дав йому ти.     А.Адлер 

 У 2013 – 2014 н.р. 
Чернігівська обласна 
державна телерадіоком-
панія «Сівер-центр» та 
Академія української 
преси за підтримки Чер-
нігівської обласної орга-
нізації Національної спіл-
ки журналістів України 

проводили обласний конкурс шкільних 
медіа. Дуже приємно, що дипломом ІІ 
ступеня нагороджена  наша газета 
―Дружна 7я‖, а дипломом ІІІ ступеня - 
фоторепортаж. 
 Крім того, ми отримали запрошен-
ня від Інституту інноваційних технологій 
і змісту освіти МОН України на участь у 
міжнародному тренінзі-семінарі 
―Медіаосвіта: практичні моделі‖. Акаде-
мія української преси спільно з проектом 
MYMEDIA та Інститутом інноваційних 
технологій і змісту освіти МОН України 
провела Літню школу з медіаосвіти для 
42 педагогів та старшокласників із Украї-

ни та Білорусі. 
 Учасники семінару знайомилися з 
процесом створення газети, блогу. Прово-
дилися майстер–класи, зустрічі з  журна-
лістами, екскурсії до провідного громадсь-
ко-політичного видання України - тижне-
вика «Дзеркало тижня». Потім юнкорів 
об’єднали в декілька редакцій, кожна з 
яких створила власний медійний продукт. 
 Я була головним редактором ко-
манди, що створювала блог ―Україна та 
Білорусь: під одним небом‖. Його можна 
переглянути за адресою http://friendship-of
-nations.blogspot.com 
 Дуже вдячна 
школі та організа-
торам семінару за 
можливість відкри-
ти новий для мене 
світ журналістики, 
такий цікавий та 
багатогранний.  

Олена Юрченко, учениця 11 класу,  
учасниця тренінгу-семінару 

Літня школа майбутніх журналістів 
Наші перемоги 

Пора дитинства, прощавай 

http://friendship-of-nations.blogspot.com/
http://friendship-of-nations.blogspot.com/
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Відпочинок—рідкісна можливість не думати про справи.      Г.Малкін 

  З 2 по 20 
червня при 
школі пра-
цював при-
шкільний 
табір із ден-
ним перебу-
ванням ді-
тей 
―Молода 

Січ‖. У ньому відпочивали 183 учні 1-8-х 
класів. 
Досвід 
показує, 
що діти 
хочуть 
бачити 
яскраві 
дійства 
та бажа-
ють осо-
бисто брати участь у табірних справах, 
тож план виховної роботи був сповнений 
різноманітними заходами та складався з 
урахуванням побажань дітей. 
 Нам люб'язно відчинили двері місь-
ка дитяча бібліотека, ЦТДЮ, спортивно-
оздоровчий центр, ЦНТТМ. При таборі 
проводився майстер-клас керівника гурт-
ка образотворчого мистецтва ―Чарівний 

пензлик‖. 
Діти ма-
ли змогу 
відвідати 
міську 
селекцій-
ну стан-
цію та 
подоро-
жувати 

за маршрутом ―Густиня — Валки‖. 
 Особливу подяку хочеться висло-
вити працівникам Міського будинку куль-

тури, які з 
нетерпін-
ням чекали 
на нас. 
Спортивно
-конкурсна 
програма 
―Козацькі 
розваги‖, 
розважаль-
на програ-
ма ―Здоровим бути кльово‖, казка 
―Хоробра жаба‖, концерт ―Ура, канікули!‖, 
свято морозива, перегляд мультипліка-
ційних фільмів — це далеко не повний 
перелік відвіданих заходів. Чудові костю-

ми арти-
стів, від-
мінна 
гра акто-
рів ваби-
ли око 
школя-
рів. Усі 
конкурси 
були 
надзви-

чайно цікаві, а на завершення задоволені 
перемо-
жці 
отриму-
вали 
солодкі 
подару-
нки. 

 
 
 
 
 
 Валентина Драгун, директор  

пришкільного табору з денним  
перебуванням “Молода Січ” 

Ура! Канікули! 

Дитинство в теплих долонях літа 
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Психологічний простір 

Посміхайтесь!!! 

   Вона не має ціни. Збагачує тих, хто 
її одержує, не збіднюючи тих, хто її дарує. 
Вона продовжується одну мить, пам'ять же 
про неї часто зберігається надовго. Вона 
створює щастя в домі, атмосферу добрози-
чливості у справах і служить паролем для 
друзів. Разом з цим її не можна купити, ви-
просити, позичити чи вкрасти, бо вона яв-
ляє собою таку цінність, яка не принесе ні-
якої користі, якщо тільки не буде йти від 
чистого серця". 

Що це? Звичайно ж, посмішка! Тож 
поговоримо про посмішку, справжню щиру 
посмішку, сповнену сердечної доброти, що 
йде з глибини душі. Щоразу, коли виходите 
з дому, наберіть бадьорого вигляду, високо 
підніміть голову, ніби вона увінчана коро-

Все у житті є щастям.     Д.Трамп 

ною, дихайте на повні груди, "пийте" соня-
чне світло, вітайте посмішкою друзів. 

Посміхайтеся! І люди, зігріті вашою 
посмішкою, бу-
дуть тягнутися до 
вас! Посміхайте-
ся! І ваша посміш-
ка створить щастя 
у вашому домі, 
атмосферу доб-
розичливості в 
спілкуванні. Тіль-
ки ця посмішка має йти від чистого серця, 
тоді ви станете багатші з її милості. Адже, 
якщо ви здатні посміхатися життю, життя 
завжди посміхнеться вам! 

Олена Кравченко,  
практичний психолог 

Канікули 

    Виявляється, що без зірок 
і собак не було б і слова ка-
нікули. Своєю назвою вони 
зобов'язані Сиріусу, найяск-
равішій зірці сузір'я Велико-
го Пса. Її латинське ім'я Ca-
nicula, що означає «собача», 
походить від назви всього 
сузір'я: Canis - «пес». Сонце перебуває у сузір’ї Пса 
з 22 липня до 23 серпня. У цей період у Римі почи-
нається найбільша спека. Тому здавна на цей час 
робилася перерва у всіх заняттях. Згодом даний 
період став постійною перервою в заняттях учнів та 
студентів в усіх інших країнах світу. 
 Пройшли тисячі років, але літні місяці і сього-
дні залишаються часом відпочинку для школярів, 
студентів і більшості трудящих, хіба що період від-
пустки визначають тепер аж ніяк не астрономи. 

Канцелярія інформації 

Це цікаво           Весела перерва 

- Де ти провів 
канікули, Васю? 
- Перші три дні 
– в Альпах. 
- А інші? 
- Інші – у гіпсі… 

* * * 

Тату, мені вчителька з української 
мови поставила ―два‖. 
- А за що? 
- Бо у творі на тему: “Як я провів 
літо‖, я написав: ―Дякую, добре‖. 

* * * 

Петрику, що ти збираєшся робити 
на канікулах? 
– Ще не знаю. Торік на канікулах 
я хворів на свинку й вітрянку. 

* * * 
– Не тягни кота за хвіст! 
– Я не тягну. Я тільки тримаю за 
хвіст, а він сам тягне…  


