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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 

   Воробйова Наталія Олексіївна, 
учитель правознавства, переможець 
міського туру Всеукраїнського конкур-
су ―Учитель року — 2015‖(диплом І 
ступеня). 
   Пожарська Ніна Олександрівна, 
учитель математики, переможець мі-
ського етапу ІІІ обласного конкурсу 
―Використання ІКТ у навчально-
виховному процесі‖ (диплом І ступе-
ня). 
   Дуденок Тетяна Миколаївна, учи-
тель географії, переможець міського 
етапу ІІІ обласного конкурсу 
―Використання ІКТ у навча-
льно-виховному проце-
сі‖ (диплом ІІ ступеня). 
   Скляр Ангеліна, учениця 
5-А кл.,переможець ІІ етапу 
V Міжнародного мовно-
літературного конкурсу уч-
нівської та студентської мо-
лоді ім. Т.Г.Шевченка 
(диплом І ступеня), перемо-
жець ІІ етапу ХV Міжнарод-
ного конкурсу з української 
мови ім. П.Яцика ( диплом І 

ступеня).Учитель Скиба Н.В. 
   Гіль Катерина, учениця 9-А кл., 
переможець ІІ етапу V Міжнарод-
ного мовно-літературного конкур-
су учнівської та студентської мо-
лоді ім. Т.Г.Шевченка (диплом ІІІ 
ступеня).Учитель Скиба Н.В. 
   Галіч Наталія, учениця 10-Б 
кл., переможець ІІ етапу V Міжна-
родного мовно-літературного кон-
курсу учнівської та студентської 
молоді ім. Т.Г.Шевченка (диплом 
ІІІІ ступеня).Учитель Редька Л.М. 

Віват переможцям 



Славний воїне! 
   Хочу низько вклонитися тобі, солдате! За 

твою мужність, відвагу, віру. За те, що за-

хищаєш нашу рідну неньку-Україну! За те, 

що береш на себе відповідальність за життя 

мільйонів, за майбутнє, за нас, дітей! Ти не 

міг залишатися осторонь трагічних подій, 

що відбуваються на сході України! Ти, ще 

зовсім молодий, з гарячим, палким серцем 

та вірою, пішов воювати за свободу, за ді-

тей, за світле вільне майбутнє, за спокій 

своєї великої сім'ї, що зветься українським 

народом! Від териконів Донбасу до могут-

ніх Карпатських гір, від поліських дібров 

до кримських степів ми  — одна сім'я, одна 

велика могутня родина, яку ніхто не зможе 

роз'єднати або знищити! 

   Там, на лінії фронту, ти зрозумів, що все 

залежить від нас. Тільки ми самі можемо 

створити нову, могутню, незалежну, вільну 

державу. Але всі зміни потрібно починати з 

себе! 

   Тобі дуже тяжко зараз, але знай, що ко-

жен українець молиться за тебе, твоє здоро-

в'я. Коли ти стоїш пліч-

о-пліч зі своїми брата-

ми, пам'ятай, що вдома 

кожного з вас чекає сі-

м'я, що ми у вас віримо й пишаємося кожним 

героєм. Я мрію про те, що найближчим часом 

настане мир і всі герої України повернуться 

додому живими! Ти нарешті підійдеш до сво-

єї мами, обіймеш її, посивілу, змучену, але 

таку щасливу, і скажеш: “ Я ж обіцяв, що по-

вернуся додому живим і з перемогою!”. 

   Це буде скоро! Я в це вірю! А сьогодні 

знай: усе, що ти робиш, не даремно! Ми — 

майбутнє України — будемо берегти нашу 

Батьківщину й ніколи не дамо її знищити! 

Ми будемо пам'ятати наших героїв, ніколи не 

забудемо, що ви зробили! 

   Солдате, прошу тебе, повертайся швидше 

додому живим та з перемогою! 

Борітеся — поборете! 

Хай вам Бог помагає! 

Слава Україні!  

Героям  слава! 

З глибокою повагою,  

Наталія Мархоброд, учениця 10 класу  

с. 2   “Дружн@ 7я” 

6 грудня — День Збройних Сил України 

Дари життя 
 

Навіщо бог мені дав цей дар — жити? 
Навіщо бог мені дав цей дар — любити? 
Один Він всемогутній знає, 
Як  сина під хатою мати чекає. 
Гинуть сьогодні мужні солдати, 
І ніхто не може їм друге життя дати. 

Жоден із нас не знає, як на війні важко. 
Лише солдат відчуває, як воювати тяжко. 
Україна дасть народу хліб і сіль, 
Щоб лунала пісня мирним небом звідусіль. 
 

Валерія Деркач, учениця 7 класу 

Проба пера  

Сила війська залежить від його духу.  Л.Толстой 

Діти проти війни 
Сімя’чко Надія, 10-А клас 

Повертайся живим 
Ляшенко Лідія, 6-А клас 
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Без ядра горіх ніщо, так само, як і людина без серця.  Г.Сковорода 

– 
християнський святий, 
відомий як Миколай 
Чудотворець. Свято  
Миколая в Україні є 
особливо бажаним 
для дітей. За традиці-
єю, у ніч з 18 на 19 
грудня він приносить 
гарним дітям подарун-
ки й кладе під подуш-

ку. Є традиція писати чудотворцю листа, у 
якому дитина вказує, що хорошого та погано-
го вона вчинила протягом року, і просити про 
подарунки. 
   Учні 1-х класів ретельно готувалися до зу-
стрічі із Святим Миколаєм: розучували вірші, 
пісні. 18 грудня разом із героями святкового 
театралізованого концерту «Миколай завітав 
– дітям радість дарував» у міському Будинку 
культури чекали на появу Святого. І ось дов-
гождана мить – Святий Миколай із гостинця-
ми вітає всіх присутніх. Особливим цей день 

був для Миколки Топія – йому виповнилося 7 
років! А 19 грудня Святий Миколай завітав до 
першокласників у школу. Вітальними слова-
ми, піснями, шаленими оплесками зустріла 
Миколая дітвора, за що й отримала солодкі 

подарунки. «Миколайчики» були такими сма-
чними! 
   Чекаємо тебе, Святий Миколаю, і в наступ-
ному році! Нехай 2015 рік буде щасливим 
і  мирним для всієї малечі нашої України! 

 
Валентина Діденко,  

класний керівник  1 класу 

Світоч землі  
Прилуцької 

   23 грудня виповню-
ється 260 років із дня 
смерті святителя Іоа-
сафа Білгородського, 
чудотворця Прилуцько-
го. Він знаний як люди-
на високої освіченості 
й культури, визначний 
церковний діяч і про-
світитель, талановитий 
поет і оратор. Святи-
тель вважав, що люди-

на повинна пройти свій земний шлях достой-
но, так, аби дозріти духом для вічного бла-
женного життя. Необхідно в постійних трудах 
зміцнювати свій дух і очищати серце від при-
страстей, плекаючи в собі любов до Бога й 
ближніх. 
   Учні 7-А класу відвідали Спасо-
Преображенський собор, де зберігається ра-

Дорогою добра і милосердя 

Святий Миколаю, завітай до нас  

ка зі святими мощами. Цікавою та повчаль-
ною для підростаючого покоління була роз-
повідь настоятеля храму, благочинного про-
тоієрея Миколи Котеленця. Сьогодні в прилу-
цьких храмах моляться Іоасафу Бєлгородсь-

кому, дякуючи йому за незримий Божествен-
ний покров, яким він огортає край, де наро-
дився. 

Олена Миколенко,  
класний керівник 7 класу 
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с. 4   “Дружн@ 7я” 

Психологічний простір 
Як керувати емоціями 

Привіт, друже. Ти часто сердишся? Негативні 
емоції керують тобою? Ця стаття допоможе 
тобі керувати ними. Ось прості поради психо-
лога. 
Замініть негативне мислення на більш пози-
тивні думки. 
Регулярно займайтеся фізичними вправами. 
Їжте корисну їжу, прагніть до збалансованої 
дієти. 
Постарайтеся зрозуміти ваші негативні емо-
ції та речі, які їх викликають. 
Навчіться розслаблятися: (релаксація, йога, 
медитація, прослуховування спокійної музи-
ки.) 
Залиште минуле в минулому. Немає ніякої 
користі від спогадів, які ви не можете зміни-
ти. 
Постарайтеся налагодити регулярний графік 

сну й дотриму-
ватися його. 
Ставте перед 
собою реалісти-
чні цілі та дося-
гайте їх. 
Знайдіть час 
поговорити з 
другом або погу-
ляти з домаш-
ньою твариною. 
Подумайте про позитив. Шукайте світлу сто-
рону в кожній ситуації! 
Зрозумійте, що життя не завжди радість. Час-
то це й темні періоди, та ми повинні шукати 
відповіді й знаходити сенс у всьому. 

 
Олена Кравченко, соціальний педагог 

Ура!!! Канікули!!!     

Щоб добре працювати, треба добре відпочивати.   Народна мудрість 
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