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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 

“Козацькій республіці” - 12 років 
 

Уже давно відомо всім, що найкраща у Прилуках школа № 7. 
Тут живе цікава публіка, дитяча “Козацька республіка”. 

Усі козачки й козачата, славні хлопчики й дівчата, 
Знають добре: їм рости, гідно школи честь нести. 

 

Працює школа недарма. Гарних учнів — ціла тьма. 
Безліч є талановитих, музою вже оповитих. 
Уміємо ми працювати, уміємо й відпочити, 

Бо в “Республіці козацькій” цікаво нам жити. 
 

Є у нас свої поети та майстри затанцювати, 
І співавтори газети та охочі поспівати. 
Є митці по акварелі та оратори гучні. 

Є романтики веселі й фізкультурники значні. 
 

“Республіка козацька” добру славу має. 
Козаченьків наших місто й область знає. 

У спортивних змаганнях не раз першість мали. 
У різних творчих конкурсах також перемагали. 

 
Уміємо працювати, уміємо й дружити. 
Будем за законами козацькими жити. 

Дружба, сміх та радість нас усіх єднає. 
Хай козацькая звитяга завжди перемагає. 

 

Ми усім бажаєм отакої долі: 
Як в сімейнім добрім колі, щоб було у школі! 

Вічний дух козацький нехай буде з нами, 
Щоб завжди гучно лунало : “Школі 7-й — слава!” 



Розвиток освіти  
на Прилуччині в ХІХст. 

 

1843 рік. Міністерство державного май-
на почало відкривати початкові школи в 
селах. У Прилуцькому повіті відкриті пара-
фіяльні школи в Березівці, Дубовому Гаї, 
Іванківцях та Вільшані. 

1866 рік. Прилуцький повіт посів перше 
місце на теренах Полтавщини за кількістю 
шкіл та учнів у них: налічувалося 69 учи-
лищ та шкіл, у яких навчалося 1530 хлоп-
чиків та 74 дівчинки. 

1874 рік. Відкрито Прилуцьку чотирикла-
сну прогімназію. 

1877рік. У Прилуцькому повіті навчалося 
2911 хлопчиків та 151 дівчинка. 

1878 рік. Прилуцьку чотирикласну прогі-
мназію перетворено в шестикласну. 

1882 рік. Прогімназія стає повною вось-
микласною з підготовчим класом. 

1896 рік. У повіті функціонували Сріб-

нянське двоклас-
не сільське учи-
лище (105 хлоп-
чиків і 12 дівча-
ток) Міністерства народної освіти, 50 громад-
сько-земських (народних) початкових училищ 
(4422 хлопчики й 449 дівчаток), 51 церковно-
парафіяльна школа й 19 шкіл грамоти. 

Розвиток капіталізму стимулював зростан-
ня професійної освіти. У цей час почали ви-
никати спеціальні ремісничі училища. 1878 
року в Дігтярях створено п'ятикласне реміс-
ниче училище в подарованому Г.П.Ґалаґаном 
палаці. У ньому навчалося  134 учні. При учи-
лищі в 1897 році губернське земство заснува-
ло ткацьку школу-майстерню для підготовки 
майстрів плахтово-перебірних виробів. 

Прилуцький повіт наприкінці XIX ст. за-
ймав перше місце в губернії по охопленню 
навчанням дітей шкільного віку. 

 

Олена Мандзюк, учитель історії 

с. 2   “Дружн@ 7я” 

Рідне місто моє 

Привіт, вундеркінде 

Пам'ять  — писар нашої душі.     Арістотель 

Великдень. Походження назви 
  

    Існує декілька легенд щодо виникнення 
назви свята. За однією з них, назва 
«Великдень» («Великий День») з'явилась 
аж наприкінці першого тисячоліття з прихо-
дом на українську землю християнства. Ле-
генда говорить, що «Великдень називаєть-
ся так тому, що у той час, коли Христос на-
родився, сильно світило сонце й стояли 
такі довгі дні, що теперішніх треба сім зло-
жити, аби був один тодішній. Тоді, було, як 
зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж у 
суботу ввечері. А як розп'яли Христа — дні 
поменшали. Тепер лише царські ворота в 

церкві стоять 
навстіж сім 
днів…». 
    С л о в о 
«Пасха» по-
ходить від 
назви старо-
з а в і т н о г о 
свята песах, 
що святкували юдеї в пам'ять про звільнення 
від єгипетського полону. Пасхальне ягня в 
юдеїв стало прообразом Христа, тому Хрис-
тос іменується ще Агнцем Божим (Ягня Боже), 
Агнцем Пасхальним (Ягня Пасхи), Пасхою. 

Віола Паталаха, учениця 10 класу 

З днем народження! 
 
 Шановні козаки та козачки! 

Від щирого серця вітаю всіх із Днем наро-
дження нашої “Козацької республіки”. Прий-
міть найщиріші побажання весняного цвітін-
ня, літнього тепла, осіннього земного багат-

ства. Нехай життя подарує Вам щонайбіль-
ше хвилин радості, миру, доброти й поваги. 
Нехай кожна життєва хвилина буде у Вашо-
му житті світла, як сонячне проміння. Хай 
щастить Вам у всьому! 

Микола Авдієнко,  
отаман “Козацької республіки” 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Песах
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Кажуть, що найважча частина часу — це перший крок.   Т.Аволедо 

 У школі пройшов Тиждень профілакти-
ки злочинності та правопорушень. Учні 9-А 
класу відвідали міськрайонний суд. Старшок-
ласники ознайомилися з роботою відділів су-
ду, а також прослухали лекцію 
"Адміністративне судочинство України", у ході 
якої були проінформовані про особливості ад-
міністративних судів, мету їх створення, струк-
туру, категорії справ, що розглядаються таки-
ми судами. Діти дізналися багато цікавого та 
пізнавального. Також учням була надана мож-
ливість спостерігати за проведенням відкрито-
го судового засідання по справі, яку розгляда-

ла суддя Прилуць-
кого міськрайонного 
суду.  

     У рамках тижня 
також відбулася зу-
стріч із оперуповно-
важеним ВКМСЮ, 
капітаном міліції Па-
рхоменко К.М. Учні 5-Б класу прослухали ле-
кцію "Відповідальність неповнолітніх за пору-
шення законів". 

Лариса Братель, заступник директора  

Випробування  
для юних математиків 

 

 9 квітня в школі було проведено ХІII регі-
ональний математичний турнір, у якому взя-
ли участь 83 учні ЗНЗ  міста. Вони змагалися  
в тестовій олімпіаді та командних боях 
“Брейн-ринг”. 

Відрадно зазначити, що юні математики 
школи стали переможцями турніру в команд-
них змаганнях «Брейн-ринг». Є у нас і пере-
можці тестової олімпіади. 

 Диплом І ступеня вибороли Радченко 

Будні “Козацької республіки” 

Тиждень профілактики злочинності та правопорушень 

Олег, учень 11 
класу, Петрик 
Тетяна, учени-
ця 10 класу. 
Дипломом ІІ 
ступеня нагоро-
джено Руденка 
Ярослава, учня 
8 класу, та Лин-
ник Анастасію, ученицю 7 класу. Дипломи ІІІ 
ступеня завоювали Петрик Яна, учениця 9 
класу, та Борзаков Андрій, учень 8 класу. 

 Вітаємо юних математиків із заслуже-
ною перемогою! 

 

Ольга Зуб, учитель математики 

Фотомить   життя “Козацької республіки” 

Наші перемоги 

Козацькому роду  

 
немає   переводу 
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Психологічний простір 
Готуємося до іспитів 

Не скорочуйте час на сон. Якщо ви будете 
спати менше, ніж потрібно організму, це приве-
де до зниження продуктивності інтелектуальної 
діяльності. 

Залишайте час на короткий відпочинок. 
Ви засвоїте більше інформації, якщо під час 
підготовки будете робити короткі перерви. 

Об’єднайтесь в групу з 3-4 осіб. Розподі-
літь питання, які кожен буде готувати. Обміняй-
тесь вивченою інформацією.  

Налаштовуйте себе на успіх. Коли люди-
на програмує себе на невдачу, посилюється 
тривога. 

У день іспиту прокиньтесь раніше, ніж 
звичайно. Зарядка, легкий сніданок допомо-
жуть бути енергійним і бадьорим. Якщо хвилю-
вання надмірне, глибоко вдихніть і уявіть собі, 
що негативні емоції видихаєте разом із повіт-
рям.  

На усному екзамені відповідайте по суті 

питання. Отрима-
вши білет, підготуй-
те письмовий план 
відповіді, сформу-
люйте основні тер-
міни. Це надасть відповіді переконливість та 
послідовність. 

Не мовчіть! Довгі паузи сприймаються як 
слабкість або відсутність знань. 

Зверніть увагу на те, що ви скажете на 
початку відповіді. Цим можна привернути 
увагу та справити позитивне враження на чле-
нів комісії. 

Пам’ятайте, що краще сказати менше, 
але послідовно й логічно, ніж багато, але 
безсистемно. 

Не забувайте, що впевненість у собі 
приходить із усвідомлення того, що ви до-
бре підготувалися. 

Олена Кравченко, педагог соціальний 

Сторінка ерудита  

 

Твої думки стають твоїм життям.    М.Аврелій 

Велика Ведмедиця насправді не 
просто сузір'я, а так званий асте-
ризм, тобто скупчення зірок, які ро-
зташовані в різних галактиках. 

На думку вчених, Місяць раніше 
був частиною Землі, що відколола-
ся після того, як велике космічне 
тіло вдарило в Землю мільярди років тому. 

Уран - перша планета, яка була відкрита за 
допомогою телескопу. 

Яскравість Сонця в останнє сторіччя збіль-
шилася на один відсоток. 

Енергія сонячних променів, що 

зігрівають нас сьогодні, зародила-

ся в ядрі Сонця більше 30 000 мі-

льйонів років тому. Більша части-

на цього часу знадобилася їй на 

подолання щільної оболонки не-

бесного світила й усього 8 хвилин 

на те, щоб досягти поверхні нашої планети. 

Крихітний Плутон вважається найхолодні-
шою планетою Сонячної системи. Його повер-
хню покриває товста кірка льоду, а температу-
ра опускається до - 200 °С. 

Марина Будєєва, учениця 10 класу 

Весна 

 
Йде весна, весна, весна. 
Радість всім несе вона! 
Ніжна, добра, чарівна, 
Свято нам несе весна! 

А за нею -  щедре літо. 
Сяйвом сонця все залито. 
Ми купаємось в ставку, 
Ловим рибку - от таку! 

Олександр Харечко, 

учень 5 класу 

Прийшла  
весна 
 
Робота  
Катерини  
Матченко,  
 
7-А клас 


