
  Дорогі наші учителі!  
   Вітаємо Вас із професійним святом Днем працівників освіти. Нехай Вам зав-
жди всміхається доля, дарує міцне здоров'я та довголіття. Пам'ятайте, що без 
Вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають людству надію 
на подальший розвиток! 
 
Прийміть вітання найкращі наші 
І побажання в цей святковий день, 
Щоб від життя була завжди лиш  

радість, 
А ще – любов і шана від людей. 
Хай шлях Ваш буде світлим, 
А все життя, мов той кришталь, - 
Прекрасним, ніжним, чистим. 
Тож не старійте і не знайте 
В житті ні смутку, ані бід. 
Живіть щасливо до ста літ! 
 

З повагою, учнівський колектив школи 

Прийміть найщиріші вітання! 
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Учітесь,  

читайте, 
І чужого  

научайтесь, 
Й свого  

не цурайтесь. 
 

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

Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

   Вітаю вас із Днем українсько-
го козацтва! Бажаю міцного ко-
зацького здоров'я, успіхів у на-
вчанні та досягненні поставле-
ної мети, козацької звитяги, ми-
рного неба над головою! Лю-
біть свою рідну землю!
Пам'ятайте, що не розвагами 

славилися козаки, а відва-
гою та мужністю! Тож бу-
дьмо гідні наших славних 
предків! 
 

Микола Авдієнко,  
отаман  

“Козацької республіки” 

Урочиста лінійка до Дня українського козацтва 

Шановні козаки та козачки! 



Невмируща козацька слава 
   Славна доба в історії  України пов’язана з 
героїчними подвигами запорізьких козаків, які, 
за влучним висловом М. Стельмаха, шаблею, 
списом і серцем боронили рідну землю. Наше 
місто також має героїчні сторінки, написані 
хоробрими, волелюбними, сильними, вправ-
ними козаками Прилуцького полку. На особли-
ву увагу заслуговує  подвиг воїнів у битві під 
Берестечком, коли відступ військ гетьман Бог-
дан Хмельницький довірив прикривати прилу-
цьким козакам. І славний полк не підвів! Заги-
нули 2 тисячі козаків - практично всі, але во-
рог не пройшов! Шкода, що не всі прилучани 
знають про цю героїчну подію. 
   Козацька епоха подарувала Прилуччині й 
безцінні історичні та архітектурні пам’ятки. 
Найстарішою спорудою є полкова скарбниця. 
Колись тут, в обкутих залізом дубових скри-
нях, зберігалася привезена з походів коштов-
на зброя, одяг, на полицях - полкові прапори, 
перначі, значки, у дерев’яних барильцях - срі-
бні таляри, орти, рублі, мідні шеляги, копійки, 
полушки. 
   Під стінами скарбниці є ще один скромний 
пам’ятник  із хрестом й написом  "Невідомий 
козак  ХVІІІ ст." Під час проведення підземних 
комунікацій у районі агротехнічного коледжу 
будівельники натрапили на забуте кладовище 
часів козаччини, яке знаходилося колись на 
березі Муховця, між Пирятинською та Ромен-

ською брамами. 
Тут же була знай-
дена добре збе-
режена домовина 
з тілом козака, у 
якого була про-
стрелена скроня.  
Працівники Крає-
знавчого музею 
спочатку перенес-
ли тіло до скарбниці, а потім перепоховали 
його поруч. 
    2003 року, коли в школі почала діяти 
―Козацька республіка‖, було засновано пре-
красну шкільну традицію. Щороку на свято 
українського козацтва кращі учні школи по-
кладають корзину з квітами до могили Не-
відомого козака. Цього року честь  вшану-
вати пам’ять наших співвітчизників, які бо-
ролись і віддали своє життя за волю Украї-
ни, була надана учням 8-А класу Богдані 
Терех та Максиму Федоренку.    
    Український поет М.Рильський писав: 
«Хто не знає свого минулого, той не вартий 
свого майбутнього». Пам’ятаймо та прим-
ножуймо славу козаків, зберігаймо їх слав-
ні традиції, пишаймося нашим героїчним 
минулим! Будьмо ж гідними подвигів синів 
рідного краю! 

Олена Сім'ячко,  
класний керівник 8 класу 

с. 2   “Дружн@ 7я” 

Шкільні традиції 
14 жовтня — День українського козацтва 

Брати наші менші 
4 жовтня—Всесвітній день захисту тварин 

Небайдужий вчинок 
   Одного разу я поверталася додому й поба-
чила кошеня з перебитими лапками. Мабуть, 
якийсь неуважний водій не помітив тваринку. 
Мене стурбувала доля безпомічного кошеня-
ти, і я зателефонувала матусі. 
     Коли мама прийшла, ми взяли коробку, ру-
шничок, молоко й пішли до кошеняти. Йому 
вже допомагала невідома жінка. Вона теж 
принесла ліки й корзинку. Ми познайомилися з 
нею і дізналися, що Світлана Миколаївна пра-

цює в Товаристві охо-
рони тварин. Ця органі-
зація  допомагає тва-
ринам, які потрапля-
ють в біду або залишаються без господарів. 
   Усі разом ми допомогли  кошеняті, а Світ-
лана Миколаївна знайшла йому нову госпо-
диню. Дуже добре, що в Прилуках живуть 
люди, які піклуються про тварин  і допомага-
ють їм. 

               Аліна Фесик, учениця 5 класу 

Щастя полягає в тому, щоб займатися тим, до чого у людини є покликання.  
Л.Толстой 



с. 3     № 2 (12) 

Пам'ятаймо про подвиг героїв 
(Продовження, початок у № 1) 

   Прилучани гідно вшанували пам'ять при-
лучан - Героїв Радянського Союзу. У сквері 
встановлено погруддя Олега Васильовича 
Кошового, засновника й одного з керівників 
"Молодої гвардії‖. На подвір"ї будинку Ко-
шових височіє бронзовий триметровий па-
м'ятник герою й функціонує музей. У місько-
му сквері встановлено  погруддя Івана Яко-
вича Дубинського, розвідника 769 стрілець-
кого полку 163 стрілецької дивізії. Звання 
Героя присвоєне за форсування ріки Пів-
денний Буг. 
   На міському кладовищі знаходяться моги-
ли Коробова Олександра Васильовича, ста-
ршини 794 стрілецького полку 232 стрілець-
кої дивізії (звання Героя присвоєне за фор-
сування ріки Буг)  та Алгазіна Олександра 
Кузьмовича, штурмана 9 гвардійського авіа-
полку 7 гвардійської авіадивізії (звання Ге-
роя присвоєне за 195 бойових вильотів). 
Тут же поховані повні кавалери ордена 

Слави Шекера 
Григорій Кінд-
ратович та Ка-
течкін Іван Єго-
рович.  
   Біля автовок-
залу встанов-
лено бойовий 
танк Т-34. Пам'ятник присвячений воїнам-
визволителям 3-го гвардійського танкового 
корпусу 163 стрілецької дивізії 18 гвардійсько-
го стрілецького корпусу та 42 гвардійської 
Прилуцької стрілецької дивізії.  
   До 70-річчя визволення Прилук від нацист-
ських окупантів у Сквері Вічної Слави відкрито 
Алею Героїв, де встановлено сім пам’ятників: 
чотирьом Героям Радянського Союзу і трьом 
повним кавалерам Ордена Слави, а до 70-
річчя визволення України урочисто відкрито 
Стелу визволителям. 
   Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Прилуки 
пам'ятають героїв! 
 

Лариса Коломійченко, педагог-організатор 

Кожен милосердний вчинок—це щабель сходів, що ведуть до небес.    Г.Бігер 

Рідне місто моє 
28 жовтня — 70-та річниця визволення України від нацистських загарбників 

Діти — янголи миру 
   Щасливі ми, що народилися на чудовій, 
багатій, мальовничій  українській землі.  Ми 
повинні пишатися, що Україна ніколи не по-
неволювала інші народи. На жаль, так ста-
лося, що сьогодні необхідно захищати нашу 
державу, її незалежність. Від кожного із нас 
залежить, яке життя в ній побудуємо. Потрі-
бно вчитися любити свою землю, як люби-
ли її ті, хто загинув за нашу незалежність на 
Майдані та в зоні АТО. Справжніми героями 
є й наші земляки, які віддали своє життя за 
рідну землю. 
   Зовнішня загроза об'єднала українців. Усі 

ми повинні бути вдячні тим, хто відстоює пра-
во України бути гордою державою й захищає 
нас із вами.  
   Власні малюнки з побажаннями миру нашій 
державі, здоров'я воїнам, найшвидшого пове-
рнення додому з перемогою учні 4 класу відп-
равили воїнам-прилучанам, які проходять пі-
дготовку перед відправленням у зону військо-
вих дій. 
   Дмитро Васильович Барнаш — мер міста, 
тато четвертокласників Івана та Марії Бар-
наш — вручив конверт-послання спільно з 
теплим обмундируванням хлопцям-
прилучанам зі словами: 

Воїне, лицарю славний! 
Ти зброю тримаєш в руках, 
Щоб на нашу країну — державу 
Злий не позарився враг. 
Будь мужній та будь достойний 
Ти слави своїх батьків, 
Відважний вкраїнський воїне, 
Нащадку славних віків! 

 

Валентина Драгун,  
класний керівник 4 класу 

З турботою про ближнього 
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с. 4   “Дружн@ 7я” 

Традиції народів світу 

Відьомська ніч 
   Хелловін (Відьомська ніч) святкується в ніч 
на 1 листопада. Після прийняття християнства 
його святкували як «надвечір'я Дня всіх свя-
тих». Найгучніше відзначається в США, Канаді, 
Ірландії та Великій Британії. За популярністю 
свято поступається лише Різдву. Під час свят-
кування Хелловіну відбувається традиційне 
випрошування цукерок дітьми, відвідування 
тематичних костюмованих вечірок, прикрашан-
ня оселі, розведення вогнищ, розповіді мото-
рошних оповідок, перегляд фільмів жахів тощо. 
   Більшість символів свята мають довгу 
історію. Наприклад, традиція виготовлення гар-
бузів-світильників пішла від кельтського зви-
чаю створювати ліхтарі, які допомагають ду-
шам знайти шлях у чистилище. У Шотландії в 
якості символу Хелловіна виступала ріпа, а в 

П і в н і ч н і й 
Америці її 
ш в и д к о 
замінив гар-
буз,  більш 
дешевий та 
д о с т у п н и й 
овоч. 
   Поп ул я р -
ними є кос-
тюми персо-
нажів класи-
чних фільмів жахів. У святковому оздобленні 
будинків велику роль відіграють символи осені. 
Основними темами Хелловіна є смерть, зло, 
окультизм та монстри. Традиційні кольори -  
чорний та помаранчевий. 

Катерина Кравченко, учениця 7 класу 

Поетичний рядок  
 
Природа з Осінню зустрілась, 
Новенькі шати одягла, 
У жовте листя заквітчалась, 
Врожай до столу подала. 
 
І ось дві подруги одвічні 
Таку розмову завели , 
Що люди у сучаснім світі 
Забули, як Батьки жили! 
 
Як наші Предки сивочолі 
Орали ниву до Зорі, 
В Сиру Земельку зерно клали, 
А потім в печах Хліб пекли. 

Жили в повазі і любові, 
Родини мали, як «сім я». 
Трималися поконів Праві 
І гідно йшли через життя. 
 
А що ж тепер із людством сталось? 
Згубились совість, доброта… 
У душах  вперто оселились 
Ненависть, жадібність, вражда… 
 
І засмутилась Матінка -Природа: 
Що ж буде далі із людьми ? 
Якщо ми не згадаєм мудрість Роду, 
То і Вона не зможе нам допомогти !!! 
 

   Тетяна Дуденок, керівник  
екологічного загону “Сполох”  

Наші перемоги 
 

Змагаються санпости 
   З нагоди Всесвітнього Дня першої допомоги в гімназії №5 
відбулися міські змагання санітарних постів шкіл, організова-
ні правлінням Прилуцької міської організації товариства Чер-
воного Хреста. Кожну школу представляли по дві учасниці. 
Команда школи в складі учениць 10-Б класу Будєєвої Марини 
та Галіч Наталії  виборола почесне ІІІ місце. Вітаємо дівчат із 

перемогою!                                                                                            Канцелярія здоров'я 

Цікавості немає межі, бо немає межі тому, що викликає цікавість.  Б.Паскаль 
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