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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 

Управлінням освіти Прилуцької мі-
ської ради підведено підсумки І етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту на-
уково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України у 2014-2015 на-
вчальному році. Вітаємо переможців 
конкурсу! 

 
І місце 
Відділення хімії та біології,  
секція «Загальна біологія» 
Юрченко Олена, учениця 11 класу; 

учитель Федосенко О.Г. 
 
Відділення літературознавства, 

фольклористики та мистецтвоз-
навства,  

секція «Фольклористика» 
Гіль Катерина, учениця 9-А класу; 

учитель Гіль Н.І. 
 
 Відділення математики,  
секція «Математика" 
Руденко Ярослав, учень 8-А класу; 

учитель Зуб О.В. 
 
ІІІ місце 
 Відділення  математики,  
секція «Прикладна матема-

тика" 
Петрик Тетяна, учениця 9-А кла-

су; учитель Данильченко В.М. 
 
 Відділення фізики та астро-

номії, секція « Астрономія та 
астрофізика» 

Авдієнко Микола, учень 10-Б 
класу; учитель Бондаренко С.М. 

Перемоги юних науковців 



Розвиток освіти  
на Прилуччині в XIX ст. 

 
З 1804 року почалося реформування ма-

лих народних училищ у повітові. У Прилу-
ках училище перетворено в повітове в 1813 
році. Воно готувало учнів до вступу в гімна-
зію. До дворічного курсу навчання входили 
Закон Божий, граматика, історія, географія, 
арифметика, початкова геометрія, фізика, 
природознавство, малювання, правопис. З 
1833 року в повітових училищах уведено 

трирічний термін 
навчання. 
   У 1834 р. в мі-
сті відкрито од-
нокласне міське 
парафіяльне 
чоловіче учили-
ще, а у 1870 р. - 
перше в Прилу-
ках жіноче поча-
ткове училище, 
яке проіснувало 
10 років. З 1872 
р.  повітові учи-
лища реоргані-

зовані в 
міські дво-
класні. Це 
були шко-
ли підви-
щеного 
типу з 5- і 
6-річним 
строком 
навчання. Перші 3 роки вважалися 1-м кла-
сом і повністю співпадали з курсом початко-
вого училища; 4, 5 та 6 роки складали 2-й 
клас. Кращі учні мали право вступати до учи-
тельських семінарій.  

У місті діяли училища: двокласне міське 
Міністерства народної освіти, однокласне мі-
ське парафіяльне чоловіче, 1-е однокласне 
міське початкове чоловіче, 2-е однокласне 
міське початкове чоловіче, 1-е однокласне 
міське початкове жіноче, 2-е однокласне по-
чаткове жіноче, два приватні (Янсон і Міла-
дзе) для дітей обох статей. 

1886 року в Прилуках і повіті налічувалося 
69 училищ та шкіл, у яких навчалося 1530 
хлопчиків і 74 дівчинки, а в 1887 році - 2911 
хлопчиків і 151 дівчинка. 

Олена Мандзюк,  
учитель історії 

с. 2   “Дружн@ 7я” 

Рідне місто моє 

Академія здоров'я  

Радість бачити й розуміти — найкращий дар природи.  А.Ейнштейн 

Гімнастика для очей 
Гімнастику для очей потрібно робити два 

рази на день у певний час. Крім того, кожні 
дві години обов'язково заплющуйте очі на 
дві хвилини або дивіться вдалину близько 
10 хвилин. Це мінімум, яким можна заспо-
коїти очі. Гімнастика передбачає рухи очни-
ми яблуками. Вона дуже проста й приємна. 
Кожну вправу слід виконувати 10 разів. 

1. По черзі рухайте очними яблуками вго-
ру-вниз, вліво-вправо. 

2. Швидко заплющуйте та розплющуйте 
очі. 

3. Поставте на кінчик носа палець, повіль-
но сконцентруйте погляд на ньому. 

4. Часто кліпайте очима (вправу потрібно 

виконувати близько хвилини). 
5. Рухайте очима по діагоналі: з верхнього 

правого кута - в нижній лівий і навпаки. 
6. Підійдіть до вікна, подивіться на обрій, по-

тім на деталь ближче. Концентруйтеся на пре-
дметах, що знаходяться на різній відстані. 

Робіть гімнастику для очей щодня - і ваш зір 
помітно покращиться! 

Канцелярія здоров'я 
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Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів.  Соломон 

У кожного на-
роду є свої 
національні 
святині, улюб-
лені речі, де-
рева, тварини. 
Українці ма-
ють свої тра-
диції, що спо-
конвіку ціну-
ються та при-

множуються. Урок громадянської освіти 
"Символіка. Знаймо і шануймо символи свого 
краю" було проведено в 4 класі. Юні натура-
лісти повідомили цікаву інформацію про вір-
них друзів людини — птахів, які стали симво-
лами українського народу. Зацікавили школя-
рів розповіді юних дослідників про дуби як 
символ сили, могутності, довголіття. Про зна-
чення кожного кольору стрічки в українському 
віночку розповідали дівчатка. Під супровід 

пісні "Чорнобривці" учні переглядали фото 
заквітчаних чорнобривцями Прилук, а під піс-
ню "Ой Дніпро, Дніпро" -  презентацію про 
національну гордість країни - могутній Дніп-
ро. Справж-
ній витвір го-
лки та ниток - 
вишиванки, 
рушники, сер-
ветки. Їх яск-
равий коло-
рит додав 
святковості 
класній кімна-
ті, а по закін-
ченні уроку четвертокласники смакували 
чаєм з калиною, яка є ще одним символом 
України. 

Валентина Драгун,  
класний керівник 4 класу 

На межі життя й смерті 

5 лютого 2015 року учні 11 класу відвідали 
філію ім. О.Кошового Прилуцького краєзнав-
чого музею ім. В.І Маслова. Під час краєзнав-
чої години "На межі життя і смерті", присвяче-
ної пам'яті жертв Голокосту в Україні в роки 
другої світової війни, старшокласники зустрі-

лися з відомим 
прилуцьким крає-
знавцем Анатолі-
єм Григоровичем 
Риженком та ко-
лишнім виклада-
чем Прилуцького 
педагогічного 
училища імені 

Будні “Козацької республіки” 

Найкраща у світі — моя Україна 

І.Я.Франка Ні-
ною Іванівною 
Котеленець. Уч-
ні дізналися про 
жахливі злочини 
фашизму проти 
євреїв у роки ІІ 
світової війни, 
переглянули до-
кументальні кад-
ри про нелюдські умови життя людей у наци-
стському концентраційному таборі Аушвіц-
Біркенау (Освенцім), вшанували загиблих 
хвилиною мовчання. 

Лариса Братель, заступник директора 

з виховної роботи  

On-line  

тестування  

з  

математики 
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Пори року 
Незвичайний лютий 

Лютий – місяць незвичайний. Це найкорот-
ший місяць року, до того ж, ще й з несталою 
кількістю днів. Таким "легковажним" він став у 
Стародавньому Римі ще в І ст. до н. е. А поча-
лося все з того, що архаїчний календар, за 
яким жив Рим з давніх-давен, перестав влаш-
товувати громадян Вічного міста та його коло-
ній. Рік нараховував 355 днів і, у зв'язку з тим, 
що довжина ця була значно коротшою дійсної 
довжини року, свята і дати різноманітних обря-
дових дій поступово зміщувалися з однієї пори 
року на іншу. Для запобігання цьому до кален-
дарного року іноді вводили додаткові дні та мі-
сяці, але системи в цих вставках не було: усе 
вирішувалося верховними жерцями-
понтифіками. У І ст. до н.е. Гай Юлій Цезар 
провів реформу календаря. За найновішими на 
той час даними олександрійського астронома 

Созиге-
на була 
уточне-
на дов-
жина 
року – 
365 діб 
6 годин. 
Щопра-
вда, шестигодинний довісок створював певні 
незручності при відліку початку року, але вихід 
було знайдено: три роки поспіль вважати дов-
жину року такою, що дорівнює 365 добам, а в 
четвертий – 366, бо за чотири роки з додатків 
набігала саме доба. Усі непарні місяці в новому 
календарі  мали по 29 днів, а парні – по 30, 
окрім лютого, який три роки мав по 29 днів, а 
четвертий – 30. 

Традиції народів світу     

Істина — це те, що витримує перевірку досвідом.   А. Ейнштейн 

День святого Валентина 
 Символом Дня закоханих є червоні троян-

ди. За легендою, богиня кохання Афродіта,  
поспішаючи до коханого, стала на кущ білих 
троянд і поранила ногу. Її божественна кров 
пофарбувала квіти в червоний колір. З того ча-
су червоні троянди — символ кохання й при-
страсті. 

 Щороку в США в День Святого Валентина 
продають понад 108 мільйонів троянд зі швид-
кістю близько 24 тисячі троянд за хвилину, а на 
цукерки витрачаються 692 мільйони доларів. 

 У 2010 році в Мехіко був побитий світовий 
рекорд із наймасовішого у світі поцілунку, в 
якому брала участь чомусь непарна кількість 
чоловік (39 897). 

 У Англії 
роблять пода-
рунки та відси-
лають любовні 
послання не 
тільки коха-
ним, але й до-
машнім улюб-
ленцям – со-
бакам, кішкам 
і навіть коням. 

  У Книгу рекордів занесена така подія, як 
найбільше одруження під водою. У цей день в 
2001 році 34 пари з 22 країн світу обмінялися 
обручками й клятвами вірності на 10 - метро-
вій глибині, біля острова Крадан . 

Посміхнись !!! Треба бути чемним 
 

Бабуся каже своїй онуці:  
- Будь чемною, слухняною, бо при-
йде Вовк і з'їсть тебе, як Червону ша-
почку...  
- Знаю, знаю! Але він спершу з'їв ба-
бусю.. 

Ще спить 
Батько будить малого сина: 
- Синку! Вставай, до школи пора! 
- Не хочу! - відповідає той спросоння. 
- Вставай! Невже у тебе немає сили 
волі? 
- Є, але вона ще спить. 


