Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
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Ними пишається школа
Завершився ІІ етап Всеукраїнських
учнівських предметних олімпіад. Серед загальноосвітніх шкіл міста найкращі результати, як і в минулі навчальні роки, показали учні нашої школи,
які отримали 22 дипломи й посіли
третє місце. Вітаємо переможців!!!
Українська мова
Гіль Катерина (9-А кл.) - диплом ІІІ
ст. Учитель Скиба Н.В.
Чуприна Дарина (11-А кл.) - диплом
ІІІ ст. Учитель Базарна О.В.
Історія
Мініна Ангеліна (9-А кл.) диплом І ст. Учитель Мандзюк О.В.
Фізика
Богдан Олександр (7-А кл.)
- диплом ІІ ст. Учитель Склярова В.Ю.
Математика
Петрик Яна (9-А кл.) - дип-

лом І ст. Учитель Зуб О.В.
Руденко Ярослав (8-А кл.) - диплом ІІ ст. Учитель Зуб О.В.
Петрик Тетяна (10-А кл.) - диплом ІІ ст. Учитель Данильченко
В.М.
Радченко Олег (11-А кл.) - диплом ІІ ст. Учитель Данильченко
В.М.
Царук Павло (6-А кл.) - диплом
ІІІ ст. Учитель Зуб В.В.
Географія
Копаниця Олександра (10-А кл.) - диплом ІІ ст. Учитель
Дуденок Т.М.
Лисенко Євген (11-А
кл.) - диплом ІІ ст.
Учитель
Дуденок
Т.М.
Продовження на ст. 2
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Рідне місто моє
Розвиток освіти
на Прилуччині в XVIII ст.
XVIII ст. в Україні знаменувалося підйомом національного інтелекту, що був спричинений досягненнями в розвитку національної системи освіти. Вона складалася з
початкової, середньої та вищої ланки. Початкову освіту можна було отримати в досить розвинутій мережі братських, церковних, монастирських, січових шкіл. Крім того,
існували малі народні й повітові парафіяльні училища. За свідченнями чужоземних
мандрівників, yci діти, навіть сироти, навчалися грамоти, були писемними. Для останніх також існували школи грамоти при церк-

вах. Початкової грамоти навчали й мандрівні
дяки.
Ревізійні полкові книги показують, що в
1740—1748 pp. на кожну тисячу душ населення припадало по одній школі. За переписом 1740-1748 рр. у Прилуцькому полку налічувалось 69 шкіл. З 1786 року школи в повітових містах перетворено в малі народні училища з дворічним терміном навчання для непривілейованих станів. 14 жовтня 1789 р. в
Прилуках відкрито Училище мале народне
(повітове), яке перебувало у віданні приказу
громадської опіки й утримувалося за міські
кошти. Методичне керівництво здійснювали
викладачі Харківського університету.
Олена Мандзюк,
учитель історії

Прилуки зимові

Ними пишається школа (продовження)
Хімія
Гіль Катерина (9-А кл.) - диплом І ст. Учитель Губар Н.А.
Умен Ілона (11-А кл.) - диплом І ст. Учитель Губар Н.А.
Герасименко Віталій (7-Б кл.) - диплом ІІ
ст. Учитель Губар Н.а.
Темчур Богдан (8-А кл.) - диплом ІІ ст. Учитель Губар Н.А.
Петрик Тетяна (10-А кл.) - диплом ІІІ ст.
Учитель Губар Н.А.
Астрономія
Авдієнко Микола (10-Б кл.) - диплом ІІ ст.
Учитель Бондаренко С.М.
Інформатика
Борзаков Андрій (8-А кл.) - диплом І ст.
Учитель Бондаренко С.М.

Філіпов Євген (11-А кл.) - диплом І ст. Учитель Бондаренко С.М.
Халімон Станіслав (9-А кл.) - диплом ІІ ст.
Учитель Бондаренко С.М.
Екологія
Хітренко Олена (10-А кл.) - диплом І ст. Учитель Тарасенко Ю.А.
Англійська мова
Хітренко Олена (10-А кл.) - диплом І ст. Учитель Каліш В.М.
Російська мова
Галіч Наталія (10-Б кл.) - диплом І ст. Учитель Коломійченко Л.М.
Інформаційні технології
Недільченко В'ячеслав (10-А кл.) - диплом
ІІІ ст. Учитель Бондаренко С.М.

Успіх не приходить, до нього добираються тільки найбільш наполегливі
й працелюбні. М.Коллінз
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Будні “Козацької республіки”
Там, де єдність, там і сила
нальної
кухні
демонстрували
команди
"Нащадки слави" 7-А класу та "Єдина країна" 7Б класу. Святкової атмосфери, гарного настрою додали пісні про Україну та жарти, які
лунали на святі.
Другокласники підготували літературномузичне свято ―Для мене в світі ти одна, моя
прекрасна
Україно‖. На
ньому звучали вірші
про Україну,
її безмежну
красу, невичерпні багатства та
глибоку духовність
народу. Діти читали гуморески, згадували українські прислів'я та приказки, співали пісні. У класі панував
святковий, піднесений настрій.
Учні 1-х класів взяли участь у флешмобі
"Моя квітуча Україна", під час якого заквітчали макет карти рідної держави та гербтризуб.
Школярі могли також переглянути виставку
малюнків ―Моя барвиста Україна‖ та ознайомитися з матеріалами інформаційного куточка ―Україна — наш спільний дім‖.
Нехай наша рідна земля завжди буде квітучою, багатою, щедрою, могутньою, незалежльна гра ―Наша країна — Україна‖, учасниками ною!
Лариса Коломійченко,
якої стали семикласники. Свої знання рідної
педагог-організатор
мови, фольклору, природи рідного краю, націоУ історії становлення незалежності й соборності України особливим є 22 січня 1919 року. Саме тоді
на площі перед Київською Софією
відбулася
подія,
про
яку
мріяли
покоління
українських
патріотів: на
волелюбному зібранні
було урочисто проголошено злуку Української
та Західноукраїнської народних республік.
Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України.
Визначній даті була присвячена інтелектуа-

Державному Прапору
України присвячується
28 січня 1992 року синьо-жовтий
прапор офіційно затверджений як Державний Постановою Верховної Ради
України ―Про Державний Прапор України‖.
Двадцять третій річниці цієї знаменної події була присвячена пізнавальна
програма ―Державний Прапор України
— святиня нашого народу‖, проведена

для учнів 5-Б класу.
Мова йшла про Державний прапор як втілення
національної
єдності, честі й гідності українців, історію
його виникнення, символічне значення кольорів.
Канцелярія
інформації

Кожному мила своя сторона. Г.Сковорода
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Пори року
Перший місяць року
Як тільки його не називають: і «сніжень», і
«сніговик», і «льодовик», і «просинець», і
«щипун», і «тріскун», і «січко». А ще величають
царем морозів, володарем та серцем зими. У
січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем
пече. Також кажуть, що січень відсікає прожитий рік від наступного.
У січні — мороз і сонце. Мерехтять, немов
діамантовий пил, сніжинки. Гілочки дерев убираються в «морозяні квіти» — пухнастий іній.
Берізки стоять, немов вирізьблені з найчистішого кришталю.
Здавна кажуть, що «зима будує літо». А її
будівельником є сніг. Чим пишніше снігове
вбрання на полях, у садах, тим краще перенесуть холоднечу осінні посіви, ягідні кущі, плодові дерева. Чим більше снігу, тим більше навесні талої води, краще зволожаться поля, повно-

воднішими будуть ріки.
Канцелярія інформації

Проба пера
Найкращий друг
Друг... Всього лише чотири букви, а так багато змісту. І підтримає, і поговорить, і розвеселить у тяжку хвилину. Хай там гірку, та скаже
тобі правду у вічі. Друг - це той, хто бачив твої
сльози і як тільки міг тебе підтримував. Друг
готовий стояти з тобою пліч-о-пліч, ніколи не
покидає, розповідає тобі те, чого ніколи не
розповість іншому. Справжній друг завжди ро-

Художня палітра

зрадить у біді, допоможе, дасть пораду в
тяжкій життєвій ситуації.
Такий друг є і в моєму житті. Це моя улюблена сестричка Юля. Вона старша за мене, їй
12 років. Сестричка є для мене прикладом у
дружбі, в навчанні, в поведінці. Бажаю всім
мати хоча б одного такого справжнього друга
в своєму житті.
Ангеліна Скляр, учениця 5 класу

Зимові мотиви

Матченко Катерина, 7-А кл.

Борсяк Владислав, 8-Б кл.

Я людина, і ніщо людське мені не чуже. Теренцій
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