Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
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Наші найщиріші вітання !!!

Т.Шевченко
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Ми знову найкращі
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 року № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів у 2015/2016 навчальному році» протягом листопада-грудня серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста
був проведений ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Згідно з наказом управління
освіти Прилуцької міської ради від
18.12.2015 № 408 ―Про підсумки ІІ
етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у
2015/2016 навчальному році‖ підсумки участі учнів нашої школи
такі.
У цьому навчальному році учні школи вибороли 37 дипломів: І

ступеня – 13, ІІ ступеня – 17, ІІІ
ступеня – 7. Це найкращий результат серед загальноосвітніх шкіл.
Найбільшу кількість дипломів
виборола учениця 10а класу Петрик Яна (3 дипломи).
За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад наша школа зайняла
І загальнокомандне місце з
правознавства, інформатики, математики, хімії, російської мови та
літератури,
ІІ місце — з фізики та астрономії,
ІІІ місце — з історії, ІКТ, трудового навчання. Вітаємо переможців й бажаємо успіхів у подальшій боротьбі.
Світлана Василюк,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
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Знай наших!
Результати ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів
П.І.Б. учня
Новак Д.В.
Дука О.В.
Сидоренко А.С.
Рудоміна М.В.
Богдан Р.Р.
Петрик Я.С.
Харечко О.І.
Царук П.В.
Линник А.О.
Руденко Я.О.
Петрик Я.С.
Петрик Т.С.
Шереметов С.В.
Копаниця О.О.
Герасименко В.А.
Темчур Б.В.
Гіль К.О.
Петрик Т.С.
Богдан О.С.
Хітренко О.В.
Петрик Я.С.
Авдієнко М.С.
Мельник Є.Д.
Галіч Н.О.
Руденко Я.О.
Чумачок Д.С.
Шуляк Б.О.
Куліш А.С.
Черня А.П.
Недільченко В.О.
Міхно М.В.
Яценко В.С.
Недільченко В.О.
Чоботок Т.Ю.
Резвін Г.Є.
Журавель Д.О.
Хітренко О.В.

Предмет
Укр. мова та літер.
Історія
Фізика

Математика

Географія

Хімія
Трудове навчання
Екологія
Астрономія
Рос. мова та літер.
Економіка

Інформатика

ІТ

Правознавство
Англійська мова

Клас

Диплом

П.І.Б. вчителя

7
8
8
7
8
10
6
7
8
9
10
11
8
11
8
9
10
11
9
11
10
11
9
11

3
2
2
3
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1

Федоренко Л.М.
Бойко О.В.
Мандзюк О.В.
Склярова В.Ю.
Склярова В.Ю.
Склярова В.Ю.
Зуб О.В.
Зуб В.В.
Зуб О.В.
Зуб О.В.
Зуб О.В.
Данильченко В.М.
Дуденок Т.М.
Дуденок Т. М.
Губар Н.А.
Губар Н.А.
Губар Н.А.
Губар Н.А.
Мартищенко В.О.
Тарасенко Ю.А.
Бондаренко С.М.
Бондаренко С.М.
Барабаш Н.А.
Коломійченко Л.М.

9
10
8
9
10
11
9
10
11
9
10
11
11

3
3
1
2
2
2
1
3
3
2
1
2
3

Склярова В.Ю.
Склярова В.Ю.
Бондаренко С.М.
Бондаренко С.М.
Зуб В.В.
Бондаренко С.М.
Бондаренко С.М.
Бондаренко С.М.
Бондаренко С.М.
Недобор Т.М.
Воробйова Н.О.
Недобор Т.М.
Каліш В.М.

Освіченість — це мужність використовувати власний розум.

Е.Кант
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Будні “Козацької республіки”
Хай у серці кожної дитини живе любов до України
Україна — наш рідній дім. Вона для нас і
найкраща, і найрідніша, і найкрасивіша, і
найбагатша, і най-най-най... На пізнавальній програмі ―В ріднім краї най-най-най...,
або Гіннес по-українськи‖, присвяченій
Дню соборності України, п'ятикласники
продовжили
розмову про
те, чим славиться українська земля, чим пишається
український
народ.
Цій даті була присвячена інтелектуальна
гра ―Хай в серці кожної дитини живе любов
до України‖, учасниками якої стали учні 8-х
класів. Свої знання історії Батьківщини,

Пам'яті тридцяти
У філії Краєзнавчого музею ім. О. Кошового пройшла краєзнавча година ―Пам'яті
тридцяти‖,
присвячена
подіям
під
Крутами. Учні
8-А класу заслухали розповідь
про
битву під Крутами, ознайомились із спогадами нашого земляка Степана Івановича
Самійленка, уродженця с. Валки, учасника
подій, переглянули відео ―Легенда про сту-

Змагаються юні інтелектуали
11 січня в школі пройшов турнір кмітливості, розуму та ерудиції. Учні 3 та 4 класів
стали учасниками інтелектуальної гри
―Казино розумних та кмітливих‖.
У нелегкій боротьбі перемогу здобула
Трішина Олександра (4-Б клас).
ІІ місце посіла Караулова Дар'я (4-А клас).

рідної мови, українського фольклору, природи рідного краю, національної кухні демонстрували команди ―Патріот‖ 8-А класу, яка й
стала переможцем гри, та ―Прилучаночки‖ 8-Б
класу.
Важливою подією на шляху до соборності
став акт Злуки українських земель в єдину самостійну державу. Цій події було присвячено книжкову виставку ―Злука українських земель‖, відкриту в шкільній бібліотеці. Представлені видання розповідають про велике значення для вітчизняної історії існування Української Народної Республіки, Центральної Ради,
про об'єднавчу місію Акту злуки, його вплив
на національне самоусвідомлення українців у
минулому та сьогодні.
Лариса Коломійченко,
педагог-організатор
дентське військо‖. На заході були
присутні капітан Коровай Володимир
Миколайович,
заступник військового комісара з
виховної роботи,
Піка Андрій Іванович та Фесенко Сергій Володимирович, члени правління громадської організації ―Учасники АТО ―Щит‖, які поділилися
спогадами про участь у бойових діях на Сході
України. Учасники години пам'яті вшанували
хвилиною мовчання всіх, хто загинув, захищаючи рідну землю.
Канцелярія інформації

ІІІ — Кузьменко
Микита (3-А кл.).
Вітаємо
переможців!!!
Канцелярія
інформації

Живи, пам'ятаючи, яке коротке життя.

К.Г.Флакк
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Гіннес по-українськи
Спортивні рекорди
Ларисі Латиніній досі немає
рівних за кількістю олімпійських
нагород серед жінок. Із 1964 по
2012 роки була володаркою
найбільшого числа нагород за
всю історію Олімпійських ігор —
18 (9 золотих, 5 срібних, 4 бронзових).
Видатний
український
легкоатлет Сергій Бубка
здивував світ іншим: за
свою кар'єру встановив 35
світових рекордів. На відкритих стадіонах із ним досі ніхто не зрівняється. Абсолютний рекорд у стрибках із жердиною
– 6 м 14 см. Ще одне унікальне досягнення
спортсмена — перемога в шести підряд чемпіонатах світу.

Найтриваліше жонглювання
футбольним м'ячем. 4 світові
рекорди встановлені харків'янином Миколою Куценком.
1995 рік - утримував футбольний м'яч у повітрі, відбиваючи його ногами й головою,
протягом 24 годин 30 хвилин
безперервно. 1996 рік - утримував футбольний м'яч у повітрі головою протягом 7 годин 19 хвилин 26 секунд. 1997 рік - обійшов усе Садове кільце (16 км 185
м.), безперервно набиваючи футбольний м'яч
ногами. 2003 рік - 7 годин 24 хвилини 42 секунди утримував м'яч за допомогою тільки голови!
Усього зроблено більше 43 000 повторень!!!

Канцелярія здоров'я

Немає переводу добрим звичаям народу
Нехай ангели почують,
як Прилуки колядують
Багато століть тому в небесах спалахнула
Віфлеємська зоря, віщуючи прихід у світ Любові, Чистоти, Віри й Надії. Спливають роки, але й
нині щороку відблиск цієї Зірки запалює в будинках різдвяні свічки, а вранці прозорий дзвін
оголошує про народження Христа.
7 січня на Центральній площі прилучани зібралися на міське свято Коляди. Учні школи разом із заступником директора з виховної роботи
Л.В.Братель та учителем музики О.М.Бойко під-

Художня палітра
Снігурі
Реваненко
Каміла,
7-Б клас

готували літературно - музичну композицію з використанням українських колядок, віншувань та взяли
участь у фестивалі колядок, який проходив у рамках свята.
Усі учасники фестивалю отримали від міського голови Попенко О.М. солодкі подарунки
й з гарним настроєм продовжили святкування на площі.
Канцелярія інформації

Снігурі

У світі природи

Довжина тіла снігура — 15-19 см,
вага 324 -346 г. Якщо одна пташка потрапляє в пастку, усі інші поспішають їй на допомогу. Птахи дуже рідко б'ються, але часто погрожують один одному широко розкритим дзьобом та злим шипінням. У
люті морози сидять нерухомо й лише час від часу «оживають», щоб
з’їсти що-небудь. Узимку снігурі настовбурчують густе оперення, від
чого здаються товщими, ніж є насправді. Снігур — птах досить довірливий і товариський, тому не складає труднощів наблизитися до нього впритул.
Канцелярія інформації

І велика людина — лише людина. І.В.Гете
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