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Святкуємо
Свято доблесті та героїзму
День Захисника України — свято, встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників
незалежності й територіальної цілісності
України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та
на підтримку ініціативи громадськості.
10 жовтня 2015 року Петро Порошенко
під час виступу на Всеукраїнському форумі
учасників антитерористичної операції зазначив, що силу нескорених продемонстрували українські воїни, які відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з
російським агресором. Саме під таким гаслом — «Сила нескорених» — українці впе-

Козацтво — душа України
Козацтво — звитяжна історія й велика
гордість нашого народу, душа України, її
надія й оберіг. Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української
історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги
багатьох поколінь українців. У глибині душі
кожного
українця
живе
козак: воїн,
який нічого
не боїться
й без роздумів віддасть своє
життя за
рідну зем-

рше відзначали
свято
Дня захисника
України.
Захист
Вітчизни
став справою всіх українців, тому День захисника України - усенародне свято.
Тож прийміть щирі вітання зі святом, яке увібрало в себе багаті й славні ратні традиції,
уособлює доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної
землі.
Сердечно бажаємо вам щастя, радості, добра та наснаги на успішні починання на користь
Вітчизні.
Канцелярія інформації

лю. Сьогодні козак - не той, хто одягнений у
вишиванку й шаровари. Козак - це насамперед воїн за духом. Шляхетність, мудрість, відвага – три основні прикмети козака: шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не залякаєш!
Ми з вами – невід'ємна частина українського
народу, і повинні зробити все можливе, щоб
ниточка, яка веде з давнини в сучасність, ніколи не рвалася. Тож я вітаю вас, козаки та козачки, зі святом і бажаю, щоб у ваших душах і
серцях назавжди поселилися козацька відвага, сила, доброта, милосердя, братерство, які
б допомагали вам вирости гідними синами та
дочками нашої славної України. Нехай кожен
із вас своїми вчинками та справами доведе,
що козацькому роду нема переводу.
Микола Авдієнко,
отаман “Козацької республіки”

Ніщо велике ніколи не було досягнуто без ентузіазму.
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Будні “Козацької республіки”
Тиждень безпеки
життєдіяльності
У рамках проведення Тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності в куренях пройшли
найрізноманітніші заходи:
зустріч
із
працівником
державної
автомобільної
служби
Литовченком С.А. «Першокласник та дорога» (2-А кл.), брейн-ринг «Ми вивчаємо дорожні знаки» (2-Б кл.), години спілкування
«Щоб не трапилось лиха й біди, знай і дотримуйся правил дорожнього
руху» (2-В кл.),
«Світлофор —
наш друг» (3-А
кл.), «Вогонь —
друг. Вогонь —
ворог»
(З-Б
кл.),
конкурсвікторина «Мій
друг — світло-

Завітала на гостину
гарбузова вся родина
Осінь – чудова пора року. Вона змінює кольори, настрій, надихає на творчість, а головне - дарує щедрий урожай. Учні 2-Б класу радо
зустріли
осінь
із
її
дарунками, влаштувавши родинне свято «У гостях у
Гарбуза». Діти та їхні рідні старанно готувалися до свята: вчили вірші, пісні, виготовляли з
овочів вироби, обереги.
У гості до
дітей прийшли
Золота
Осінь та її

фор» (4-А
кл.), а учні
4–Б класу
побували
на екскурсії
в пожежній
частині.
Змагання
юних рятувальників
пройшли
між
командами
―Бурундуки-рятівники‖ 7-а класу та ―101‖ 7-б
класу, а учні 8-х класів прослухали лекцію
"Правила поведінки під час
надзвичайних
ситуацій. Вибухонебезпечні
речовини. Природні пожежі",
яку провели
начальник
караульної
служби старший лейтенант служби ЦЗ Якименко В. А. та провідний інспектор Прилуцького МРВ старший
лейтенант служби ЦЗ Лабунець М. І.
Канцелярія інформації

брати Вересень,
Жовтень і Листопад, завітав і
сам Гарбуз зі
своєю родиною. У вишуканому
вбранні
він
був щедрий
на слова та на подарунки, бо приніс із собою
кошик із осінніми дарами та смачний коровай. Діти, які представляли різні фрукти та
овочі, загадували гостям загадки та розповідали про їхню користь.
А яким був смачний вінегрет, який другокласники приготували з щедрого нового урожаю!
Валентина Діденко,
класний керівник 2-Б класу

Від науки допитлива голова не болить. Народна мудрість
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Гіннес по-українськи
Козацькі рекорди
Воздвиженський ярмарок 2015 року запам’ятається всеукраїнським рекордом, який
встановили козаки Прилуцького козацького
полку, зваривши 2476 літрів каші. На її приготування знадобилося 3 т води, 160 кг курячого
м’яса, 25 літрів олії, 10 кг вершкового масла,
150 кг пшона, 120 лотків курячих яєць, 75 кг
цибулі й стільки ж моркви. Приправили куліш
14 кг спецій та 15 кг зелені. Загалом використано продуктів приблизно на 35000 грн.
―Козаки‖– серія із 9 мультиплікаційних фільмів, знятих легендарним режисером
В.Дахно, стала найдовшим українським мультсеріалом., який розтягнувся на 28-м років – з
1967-го, з появою «Як козаки куліш варили», і
до 95-го – «Як козаки у хокей грали».
Ім’я сучасного характерника Костянтина
Стасюка внесено до книги рекордів Гіннеса. Він
здійснив забіг на 40 км з 20-кілограмовими гирями на кожній нозі, наніс 50 тисяч ударів підряд – по 4 удари в секунду протягом 45 хвилин
без зупинок (у стилі імітації боксерського бою з
тінню).
Презентація спільного проекту Запорізької

Наші перемоги
Конкурс патріотичної пісні
29 жовтня 2015 року на базі Прилуцької ЗОШ
І-ІІІ ст. № 3 відбувся конкурс патріотичної пісні
пам’яті С.Г.Шовкуна. Усіх присутніх привітав голова міської ветеранської організації Г.С.Хотін.
Вітаємо учня 5-А класу Барнаша Івана та ученицю 9-А класу Хоружу Тетяну за зайняте ІІІ місце.

обласної філармонії
та
Національного заповідника
«Хортиця» –
ландшафтне
театралізоване
дійство
«Запорожець
за Дунаєм» за мотивами опери С. ГулакаАртемовського – відбулася в історикок ул ь т ур н о м у
комплексі
«Запорозька
Січ». Дійство, у якому взяли участь понад 150
професійних артистів, відвідали понад 750 глядачів, що стало своєрідним рекордом.
8 травня 2005 року на вершину Говерли
піднялася команда – козаки Вінницького полку
ім. І. Богуна й школярі з Вінниці та Бару. Козак
Юрій Щербина поставив новий світовий рекорд:
60 разів закинув гирю на спину. Він єдиний чоловік у світі, який робить таку вправу: 4 рази
перекидає гирю з руки на руки, потім із силою
закидає її на хребет.
Канцелярія інформації

Ніхто
не забутий,
ніщо
не забуто
У Прилуцькій міській раді відбулось нагородження учня 4-А класу
Левченка Романа,
який зайняв ІІІ місце
в
конкурсі
«Ніхто не забутий,
ніщо
не
забуто…», який організувала Спілка ветеранів за підтримки Опозиційного блоку до 72 річниці визволення
Прилуччини від нацистських окупантів.

Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить. М.Форбс
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