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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 

   9 листопада наша країна святкує 
День української писемності та мови. 
Традиційно цього дня всіх українців 
запрошують написати Всеукраїнський 
диктант національної єдності й пере-
вірити свої знання. 
   Представники Національного реєст-
ру рекордів України зафіксували най-
більш масове написання 689 студен-

тами й співробітниками Київсько-
го університету імені Бориса Грін-
ченка в одній локації диктанту на-
ціональної єдності до Дня україн-
ської писемності та мови. Рекорд 
буде занесено до Національного 
реєстру рекордів України. 

 

Тетяна Cеверин, 
 учениця 11 класу 

Новий рекорд України 



с. 2   “Дружн@ 7я” 

Будні “Козацької республіки” 

Наші захоплення 

Підкорення Києва 

 З 1 по 10 листопада 
2014 року відбувся Другий Мі-
жнародний тренінг-семінар 
«Медіаосвіта: практичні моде-
лі», учасником якого знову 
стала і я. У рамках тренінгу-
семінару була створена юнацька редакція з 
14 осіб віком від 11 до 19 років із різних міст 
України. Перебуваючи в Києві, юнкори побу-
вали на багатьох майстер-класах, зустрілися з 
відомим журналістами, митцями. Юнкорівська 
редакція працювала безпосередньо на тери-
торії виставки Музей Свободи / Музей Майда-
ну в форматі Open Space, яка знаходиться в 
Національному Художньому музеї України, і 

спілкувалася з його відвіду-
вачами. Чи потрібна свобо-
да? Якою ціною? У чому її 
цінність? Яку відповідаль-
ність вона накладає? Відпо-
віді на ці питання шукала 
команда юнкорів. Підсумок 
пошуків — власна газета на 
тему "Свобода. Демократія. 
Медіа". Юнацька редакція 

підготувала два випуски газети «Твій вибір 
#FreedomUkraine», які вийшли накладом  
20000 примірників. Також ми зустрілися з 
міністром закордонних справ Данії Мартіном 
Лідегором, який допоміг поширити газету на 
Хрещатику. Учасники семінару отримали 
дипломи переможців та подарунки від орга-
нізаторів у вигляді літератури з фаху. 

Олена Юрченко, учениця 11 класу 

Жити — значить безупинно рухатися вперед.  С.Джонсон 

Фотомить 
 життя  

“Козацької  
республіки” 

Пам'ять невмируща 
 

   Історія органічно пов'язана з пам'яттю, яка 
—

— щорічний національний пам'ятний 
день в Україні. 
   У XX столітті наша країна пережила три 

голодомори: 
1921-1923 рр., 
1932-1933 рр., 
1946-1947 рр, 
жертвами яких 
стали від 4 до 
10 млн. людей.  

   Ушанувати пам’ять невинних жертв – це 
той мінімум, який ми, сучасні українці, маємо 
зробити не стільки для мільйонів загиблих, 
а, скоріше, задля себе.  Необхідно завжди 
пам’ятати про ті страшні часи й робити все, 

щоб подібне 
ніколи не повто-
рилося. Учні 
школи не стали 
осторонь цієї 
трагічної дати. 
Година пам'яті 
та скорботи 
―Голгофа голод-
ної смерті‖ пройшла у 8-А класі, а десятиклас-
ники відвідали краєзнавчий музей, де була 
проведена година пам'яті ―Трагічне лихоліття‖. 
Учні 8-Б класу поклали колоски до пам'ятного 
знака жертвам голодоморів. Канцелярія інфор-
мації підготувала тематичний випуск загально-
шкільної газети ―Вісник ―Козацької республіки‖ 
та оформила інформаційний куточок 
―Голодомор 33 року‖. 

 

Канцелярія інформації 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Україна
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Життя має бути невпинною радістю.  Л.Толстой 

   Найвища цін-
ність суспільст-
ва – людина, її 
життя та здоро-
в’я. Кожна ди-
тина почуває 
себе в безпеці, 
коли знає, як 
правильно дія-
ти в певній си-

туації. Сьогодні, навчаючи дітей правилам 
безпеки життєдіяльності, ми закладаємо на-
дійний фундамент знань на майбутнє. 
   З метою попередження нещасних випадків 
та вироблення навичок дій в НС у школі був 
проведений Тиждень безпеки життєдіяльності 
«Наша безпека у наших руках!». У шкільній 
бібліотеці функціонувала  виставка методич-
ної літератури, дитячих рефератів з протипо-
жежної безпеки. Для учнів молодших класів 
проведено відео уроки обереж-
ності та міні лекторій ―Це пови-
нен знати кожен‖. Заняття з на-
дання першої долікарської допо-
моги провела медпрацівник шко-
ли для учнів 8-9 класів. Учні 7-А 
класу здійснили екскурсію до 12 
державної пожежно – рятуваль-
ної частини міста, де начальник 

караулу, старший  лейтенант служби цивіль-
ного захисту В.А. Якименко розповів про за-
соби пожежегасіння, рятувальні дії під час 
ДТП. Учні школи змогли на хвилинку відчути 
себе рятувальниками, надягнувши  спецодяг. 
У класах пройшли бесіди щодо дій учнів під 
час сигналу «Увага всім!‖. Проведено конкур-
си малюнків «Безпека харчування - запорука 
життя»,  “Вогонь добрий та злий‖, ―Обережно, 
дорога!‖. Учні 5-6 класів переглянули докуме-
нтальні фільми про роботу рятувальників у 
Чернігівській області. Старшокласники відп-
рацьовували навички дій при ураженні 
СДОР, застосовували засоби іммобілізації, 

встановлювали ознаки 
життя й клінічної смерті. 
Фойє школи було оздоб-
лено тематичними плака-
тами з поетапним описом 
дій в різноманітних НС. 
 

 Олена Миколенко,  
викладач предмету 

“Основи здоров'я” 

З турботою про ближнього 

Допомога українській армії 
 

   Сьогодні десятки тисяч патріотів нашої дер-
жави знаходяться на передовій, захищаючи 
свободу, незалежність та територіальну цілі-
сність України. Педагогічний колектив, учні та 
батьки нашої школи, маючи небайдужі серця 
та високу громадянську позицію, не залиши-
лися осторонь подій, що 
охопили нашу державу, 
та долучилися до підт-
римки воїнів АТО. У 
школі проведено благо-
дійні акції ―Підтримаємо 
воїнів АТО — прилучан‖, 
―Зігріємо українського 
солдата‖, ―Нагодуй сол-

Наше здоров'я  

Найвища цінність суспільства 

дата‖, ―Бібліотечка воїна АТО‖, ―Обміняй 
прапор‖, ―Аптечка воїна АТО‖, ―Лист захисни-
ку України‖. 
   На жаль, сотні воїнів отримали поранення 
й знаходяться на лікуванні в шпиталях та 
лікарнях. Усім їм, як ніколи, потрібні добре 
слово, повага та любов небайдужих людей. 
Свою увагу, тепло й підтримку в цей склад-
ний час дарують захисникам Вітчизни наші 

діти, які долучилися до Всеук-
раїнської акції «Лист поране-
ному». Учні писали листи, го-
тували малюнки для поране-
них бійців АТО, що знаходять-
ся на лікуванні в Чернігівсько-
му військовому шпиталі. 
 

Лариса Коломійченко,  
педагог-організатор 

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/07_14/1_9-392-14.pdf
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/07_14/1_9-392-14.pdf
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/07_14/1_9-392-14.pdf


Шеф-редактор: В.В.Зуб 
Координатор проекту: Л.М.Коломійченко  
Редактор: Л.М.Редька 
Головний редактор: С.М.Василюк 
Верстка: С.М.Бондаренко 

Адреса: 17500, Чернігівська обл.,  
м. Прилуки, вул. Миколаївська, 107 
Телефон: (04637) 3-15-71 
E-mail: school07.prulyku@gmail.com 

с. 4   “Дружн@ 7я” 

Психологічний простір 
 

 16 листопада – Всесвітній день толерантності 

   День толерантності встановлений Деклараці-
єю принципів толерантності, прийнятій на засі-
данні Генеральної конференції ЮНЕСКО, що 
відбулася 16 листопада 1995 р. Толерантність 
(терпимість) означає, що кожен може дотриму-
ватися своїх переконань і має визнавати таке ж 
право за іншими. 
  Ми всі різні, але ми всі рівні. Тож кожна людина 
має право жити в мирі та зберігати свою індиві-
дуальність. Бути толерантним не значить зали-
шатися пасивним перед обличчям расизму, ксе-
нофобії, гендерної або расової дискримінації, 
насильства тощо.   
   Упевнена, що толерантності потрібно вчитися 
й можна навчитися, оскільки це здатність люди-

ни, спільно-
ти чути, по-
важати й з 
розумінням 
зустрічати 
думку ін-
ших. 
    У Міжнародний день толерантності підтвер-
джується ідея, що різноманіття, втілене в дум-
ках, віруваннях і діях, є цінним даром, а не 
загрозою, і варто прагнути до побудови такого 
суспільства, в житті якого укорінився цей ос-
новний ідеал. 
 
 

Олена Кравченко, соціальний педагог 

Відлуння осені 
 

У цей час року люди прагнуть поча-
ти щось нове, змінити своє життя. 
Восени виникає відчуття спокою й 
готовності до нових подій. Помітно 
притупляється почуття страху. 
Найбільша кількість весіль відміча-
ється саме восени. 
Лише в цю пору можна спостеріга-
ти такі явища: листопад, міграція 
птахів, максимальний врожай і його збір. 

Це цікаво!     

Діти, наро-
джені восени, 
мають хоро-
ший імунітет й 
міцне здоров'я. 

Люди, що 
н а р о д и л и с я 
восени, мають 
більшу трива-
лість життя. 
 

Канцелярія інформації 

Життя — чисте полум'я. Ми живемо з невидимим сонцем усередині нас.  Т.Браун 

Художня палітра     

Білосніжний символ миру 

Гмиря Ольга, 6-А кл. Трішина Олександра, 3-Б кл. Науменко Віталій, 3-А кл. 


