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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 

    У рамках виконання плану  масових 
заходів зі спортивного 
туризму з учнівською 
молоддю міста щорічно 
проводяться змагання 
на Кубок міста зі спор-
тивного туризму.  
   Одним із етапів є 
особисто – командні 
змагання з техніки в’я-
зання туристських вуз-
лів серед команд учнів 
ЗНЗ. 
    Високий рівень підго-
товки до цих змагань 
показала команда на-
шої школи, яка виборола І місце 
(керівник туристичного гуртка Федче-
нко Ю.В.). У командному заліку брав-

ся до уваги спільний результат. 
Кожен учасник по-
винен був правиль-
но зав’язати якнай-
більше туристичних 
вузлів за най-
менший час. 
    У особистому 
заліку кращими 
стали Дорошенко 
Анжела, яка вибо-
рола І місце, та  
Петрик Тетяна, яка 
посіла ІІ місце. 
    На юних туристів 

чекають також змагання з пішохі-
дного та велосипедного туризму. 
Побажаємо їм успіхів та нових 
перемог! 

Сходинки до перемоги 

Світ — це книжка. І той, хто не подорожує, читає лише одну 
сторінку.   Св. Августин 



Окраса Прилук 
 

    Пам'ятник Тарасу Шевченку  — оригіна-
льний пам'ятник великому українському 
поетові, митцю й мислителю. Автори  —  
народний художник України Володимир 
Небоженко, прилуцький скульптор Семен 
Кантур та архітектор Павло Бережний. Він 
являє собою бронзову скульптуру Тараса 
Шевченка, встановлену на прямокутному 
постаменті з граніту. 
    Він вважається першим в Україні пам'ят-
ником Тарасу Шевченку-художнику. Автори 
зобразили молодого Кобзаря з пензлем та 
палітрою. За основу зображення Шевченка 
узято його портрет у 33 роки, коли поет пе-
ребував у Прилуках.  
    Пам'ятник був відлитий на Дніпропетров-
ському машинобудівному заводі  й встано-
влений на кошти Почесного громадянина 
Прилук,  мецената Юрія Коптєва. 
    Цікаво, що пам'ятник є майже точною 
копією пам'ятника Шевченкові в Дніпропет-
ровську.  Різниця в тому, що Шевченко в 

Дніпропет-
ровську три-
має рукопис, 
а в Прилу-
ках — в од-
ній руці па-
літру, в ін-
шій — пенз-
ля . 
    Урочисте 
відкриття  
відбулося 
під час свят-
кування Дня 
міста 22 ве-
ресня 2007 
року.  
   Прилуць-
кий «Шевченко-маляр» став окрасою міста, 
однією з визначних його пам'яток. 

 
Канцелярія інформації  

Малої Козацької Ради 
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Рідне місто моє 

Сторінка ерудита 

Тараса думки будуть жити віки.    Народна мудрість 

“Заповіту” безсмертного спів 
 Наближається 170-а річниця від дня 
написання "Заповіту" – одного зі знакових 
творів у літературній спадщині Т. Г. Шевче-
нка й загалом в українській літературі. Йо-
му судилося стати останнім акордом у зна-
менитому циклі "Три літа" (1843–1845 рр.). 
Повний текст вірша вперше було вміщено в 
четвертому номері львівського журналу 
"Мета" 1863 року під назвою "Завіщаніє". 
 Спливло чимало часу, але й тепер 
"Заповіт" сприймається як своєрідний суспі-
льно-політичний маніфест, звернений до 
розуму й серця українців. Вірш вражає дос-
коналістю й простотою форми, стислою ви-
разністю та яскравістю поетичного малюн-
ка, у якому злилися в  єдину гаму голос, 
колорит і краса рідної землі. Художня дове-
ршеність твору ставить "Заповіт" у ряд най-
досконаліших зразків світової політичної 

лірики. 
Тарас 
Шевчен-
ко прого-
лосив у 
вірші за-
клик по-
валити 
експлуа-
таторський лад і побудувати нову, вільну сім'ю 
народів. Революційні ідеали вірша були бли-
зькі настроям трудящих, що зумовило його 
широку популярність. До твору зверталося 
кілька поколінь революційних борців. У три-
дцять один рік Т. Г. Шевченко створив шедевр 
світового значення, який став дороговказом 
для українського народу, розбудив його до 
боротьби за волю, омріяну віками. 

Юлія Косаренко,  
учитель української мови та літератури 
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Дитинство — це коли все дивно і ніщо не викликає здивування.   А.Ривороль 

   “Поезія — це завжди неповторність, якийсь 
безсмертний дотик до душі...‖. Ці рядки нале-
жать найяскравішій зірці шістдесятництва, 
українській поетесі Ліні Костенко.  
    Незабутні враження отримали учні 10-Б 
класу на ювілейному заході, присвяченому   
85-й річниці з дня народження відомої поете-
си. Проникливо, душевно читали ліричні твори 
авторки прилуцькі поети Євген Постульга, Ні-
на Ткаченко. На свято завітали юні актори те-
атру "Первоцвіт" під керівництвом Катерини 

Аніщенко, 
які пред-
ставили 
сценічне 
бачення 
творів Ліни 
Костенко. 
Учні шко-
ли були 
щиро вражені від побаченого. 

Лариса Редька,  
учитель української мови та літератури 

Цікаве астрономічне явище 
   Затемнення Сонця відбувається, коли Мі-
сяць знаходиться між Сонцем та Землею й 
тим самим затьмарює сонячне світло. Кіль-

кість соняч-
них затем-
нень у році 
коливається 
від 2 до 5, 
але для на-
шої місцево-
сті це до-
сить рідкісне 
явище. У 
Прилуках 

Будні “Козацької республіки” 

Поезія — це завжди неповторність 

останнє затемнення відбулося 4 січня 2011 
року. 
   20 березня учні школи мали можливість 
спостерігати дане явище за допомогою теле-
скопа та звичайного фотооб'єктива, на яких 
було встановлено спеціальну сонячну плівку-
фільтр.  
   Дехто з учнів приніс із дому старі дискети 
та темні скляні фільтри від зварювальних 
апаратів. Тож важливе астрономічне явище 
не пройшло повз увагу школярів. Наступне 
повне сонячне затемнення на території Укра-
їни можна буде спостерігати 12 серпня 2026 
року. 

Сергій Бондаренко,  
учитель астрономії 

Наш “Соняшник” 
 «Соняшник» – щорічна гра з українсь-
кої мови, літератури та українознавства, яка 
сприяє формуванню в школярів сталої моти-
вації до вивчення цих  предметів. Це ще одна 
ланка роботи з обдарованими дітьми. Вона 
розвиває зацікавленість учнів у результатах 
своєї праці, спонукає до глибшого вивчення 
мови. 
     42 учні школи взяли участь у VI Все-
українській українознавчій грі ―Соняшник‖. 
Вітаємо учасників та їхніх наставників з цією 

чудовою 
поді-
єю! Діти 
з нетер-
пінням 
чекали 

гри, старанно підійшли до виконання за-
вдань і тепер з нетерпінням очікують на ре-
зультати. 
    Висловлюємо подяку всім, хто взяв 
участь у грі, і тим, хто організував цю можли-
вість, зокрема координатору гри Н.В. Скибі. 

 
Світлана Василюк,  

заступник директора  
з навчально-виховної роботи 
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Пори року 
Сила березня 

    У березні вся природа оживає й дає нове 
життя, тому цей місяць знаменує початок вес-
ни. Саме за це древні римляни назвали його на 
честь Марса – бога родючості- мартом. В Укра-
їні березень іноді називали крапельник, прота-
льник - від швидкого танення снігу, красовик – 
за неповторну красу та чарівність природи. Але 
найбільш уживаними назвами були березіль, 
березник і березень. У цей час дерева почина-
ють наливатись соком, що говорить про прихід 
весни. 
    Для хліборобів із березня починався хлібо-
робський рік, тому й місяць одержав відповідну 
назву – березень або борозен від слова бороз-
на.  Можливо, і береза отримала свою назву за 
те, що пускала сік у період, сприятливий для 
прокладання першої борозни. Мабуть, саме це 
допомагало хліборобам визначити час для по-

чатку орання. 
    Крім того, 
українці, згідно з 
народними тра-
диціями, активно 
закликали весну 
та врожай на 
свою землю. У 
давніх слов’ян 
птахи вважалися 
священними, бо 
приносили на 
крилах весну. 
Тому зустріч ве-
сни супроводжувалася обрядами закликання 
птахів із Вирію - країни, де живуть душі предків. 

 
Канцелярія інформації  

Академія здоров'я        

Людина, котра насмілюється змарнувати годину часу,  
ще не зрозуміла ціну життя.    Чарльз Дарвін. 

Як покращити зір 
1. Їжте чорницю. Ягоди містять речовини, які 

можуть захистити сітківку від старіння. 
2. Готуйте їжу з червоною цибулею. Вона 

містить набагато більше квезитину, антиокис-
лювача, який захищає від утворення катарак-
ти та покращує зір. 

3. Розмістіть екран вашого комп’ютер нижче 
рівня очей. Це зменшує ризик появи синдро-
му сухих очей. 

4. Гуляйте на свіжому повітрі. Регулярні про-
гулянки можуть 
зменшити внутріш-
ньоочний тиск, що 
допоможе  при гла-
укомі. 
5. Їжте рибу, щоб 
отримати необхідні 
омега-3 кислоти та 
знизити ризик син-
дрому сухих очей. 
6. Вимкніть силь-

ний обігрів вашого будинку. Висока тем-
пература висушує повітря, яке, у свою чер-
гу, висушує ваші очі. 

7. Одягайте сонцезахисні окуляри. Вони  
захищають очі від різкого яскравого світла 
сонця, його руйнівних ультрафіолетових 
променів, висушуючого ефекту вітру. 

8. Додайте зелені до обіду. Це допоможе 
зменшити ризик розвитку катаракти та віко-
вого погіршення зору, 

9. Перейдіть на “полегшений” режим спо-
живання солі, оскільки вона збільшує  ри-
зик певних типів катаракти. 

10. Коли ви довго працюєте або читаєте, 
встановіть будильник подавати звуко-
вий сигнал кожні 30 хвилин. Використо-
вуйте це як нагадування, щоб відійти на 30 
секунд від комп’ютера або книги й відпочи-
ти. Це допомагає запобігати втомі очей і зо-
ровій напрузі. 

Канцелярія здоров'я 


