Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
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Наші найщиріші вітання !!!
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Однією з форм роботи з творчо
обдарованою молоддю є Мала академія наук України. Це структурна
складова системи позашкільної
освіти, яка сприяє виявленню здібностей, обдарувань і самовизначенню та реалізації учнів шляхом залучення їх до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки.
Школярі вчаться ретельно проводити дослідження, оволодівають
складними методами обробки результатів і переконуються: справжня наука не може бути надуманою,
а результати завжди ґрунтуються
на дійсно доведених фактах. Крім
того, вони вчаться шукати і реферувати наукову літературу, захищати
свої ідеї, обстоювати власну позицію, брати участь у наукових дискусіях, обмінюватися досвідом, виступаючи на конкурсах-захистах МАН.
Це шлях до створення кращих можливостей для самореалізації об-

дарованих дітей, формування атмосфери наукового спілкування.
Управлінням освіти Прилуцької
міської ради підведено підсумки І
етапу Всеукраїнського конкурсузахисту
науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України.
Вітаємо переможців конкурсу!
ІІ місце
Відділення ―Математика‖
Учасник Петрик Тетяна, учениця
11-А класу
Тема роботи ―Комбінаторні задачі
прикладного характеру‖
Науковий керівник Данильченко
Валентина Миколаївна
ІІІ місце
Відділення ―Фізика та астрономія‖
Учасник Петрик Яна, учениця 10А класу
Тема роботи ―Короткочасні світлові явища в атмосфері Землі‖
Науковий керівник Бондаренко
Сергій Михайлович
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Несемо добро у світ природи
Перша усмішка весни
Початок березня - час, коли в лісах з’являються перші вісники весни – первоцвіти. Вони безцінний дар природи, перша усмішка весни, прикраса лісів. Нектаром квітів ласують комахи, які пробудилися від зимового сну, а ми,
люди, милуємося їх красою.
Другокласники взяли активну участь у
навчальному проекті «Первоцвіти – вісники весни». Діти відшукували інформацію про кожну
квітку, малювали їх, виготовляли аплікації, композиції, розучували пісні. А які щасливі були,
коли зустрілися в лісі з чудовими квітами! Радості не було меж! Проліска дволиста, зірочки
жовті, первоцвіт весняний, підсніжник радо зустріли учнів. Шкода, що і в нас на Прилуччині
цих квітів стає з кожним роком все менше!

Буду я природі другом
Навесні природа пробуджується від зимового сну і все навкруги нібито оживає. Здавна прихід весни символізував початок нового
життя. Вона несе з собою
гарний настрій та тепло в душу кожної людини. Весною
розцвітає все навколо, співають пташки, зеленіють дерева, а земля дихає свіжістю й
молодістю. У перші весняні
дні учні 3-х класів провели
свято зустрічі птахів. До нього всі готувалися заздалегідь: вивчали народні прикмети, учили вірші, загадки й
заклички, виготовляли аплікації, малювали, виготовляли годівнички й шпаківні. Наприкінці
свята учні разом із учителями вийшли на подвір’я, щоб розвішати годівнички, прилаштувати
шпаківні.
Смачний
обід залишився для
пташок:
хліб, зерно,
сало, адже
перші вісники весни ще
не в змозі

Хочеться вірити, що усвідомлення
кожним із нас відповідальності за збереження навколишнього середовища, нашого
довкілля буде доброю гарантією збереження первоцвітів на теренах нашого краю.
Валентина Діденко,
класний керівник 2-Б класу
самостійно добувати їжу.
Найактивнішими учасниками свята
були Серпутько Олександр, Твердовська
Марія, Биховська Ірина, Фабриченко Артур,
Бенюх Юлія,
Фурса Сніжана. А про
притулок
для шпаків
подбала
Грона Марія.
Роботи школярів виявилися
дуже
гарними та
оригінальними, адже в кожну вони вклали душу.
Так, ще з раннього віку в дитини
проявляється доброта та бажання допомогти природі. Адже світ навколо нас дуже
привабливий та цікавий, і ми живемо в ньому, як у рідному домі, бо ми – також частинка цієї природи. А щоб нам було тут затишно й добре, то слід поводитися мудро,
оберігати довкілля, бо без нього ми не зможемо жити. Потрібно допомагати природі
відновлювати свої сили. І ми це можемо!

Життя має бути невпинною радістю.

Валентина Кнуренко,
Людмила Величко,
класні керівники 3-х класів

Л.Толстой
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Будні “Козацької республіки”
Дзвінкоголоса сторінка про матусю
Мама, матуся, неня... Це вона подарувала нам перший подих, перший удар нашого серця, допомогла зробити перший крок
на землі, зупинила перші сльози, зрозуміла перші слова. Усе найкраще, що є в нас,
усе від неї, від рідної неньки.
2 березня в 1-А класі відбулося родинне
свято ―Дзвінкоголоса сторінка про матусю‖.
Людині,
чия любов не
знає
меж,
чиїми
грудьми вигодовано цілий світ, хто найбільше нас любить — мамі — присвячували учні вірші та
ліричні пісні.

Свято мужності і духу
У межах Всеукраїнського
тижня дитячого читання учні 2-а
класу провели поетичний урок державності «Свято мужності і духу »
до 75-річчя відомої дитячої поетеси Ганни Чубач. Урок був проведений у міській дитячій бібліотеці ім.
Павла Білецького-Носенка. Працівник бібліотеки Дроботько Наталія Михайлівна чудово провела цей незвичайний захід, представила найкращих маленьких
читачів нашого міста, розказала багато цікавого про Ганну Чубач, про вірші, які пок-

Першим
весняним
промінцем
вабила
школярів казкова весна, мама багатодітної родини
зверталася до учнів словами молитви. Першокласники присвячували своїм матусям поетичні рядочки, порівнюючи найріднішу людину
із певною квіткою.
Закінчилося свято чудовою піснею ―Родина‖
у виконанні учнів та батьків класу:
Давай, родино, нашу пісню заспіваєм.
Ії співали і співатимуть завжди.
Нехай летить, нехай вона лунає
Крізь зорепад, крізь дні минулі і роки.
Валентина Драгун,
класний керівник 1-А класу
ладено
на
музику. Гуцуляк
Кіра виконала
пісню
«Маленька
країна», решта дітей розказували вірші поетеси про Україну, її державні символи,
любов до рідної землі. Діти й дорослі отримали радість, позитив, провели корисно та активно час.
Ольга Бойко, класний керівник 2-А класу

тематичного свята ―Несуть лелеки весну здаЗ приходом весни починають повер- лека‖. Діти підготували цікаву інформацію про
татися в рідні краї перелітні птахи. У середи- птахів, знайшли загадки, лічилки, колискові,
народні прикмети та повір'я,
ні березня прилітають на бапов'язані з лелеками. А ще мотьківщину лелеки, неповторжна було ознайомитися з вині красені зі сніжно-білим та
ставкою малюнків та фотограчорним оперенням, які прифій із зображенням червонононосять до нас довгождану
гих та червонодзьобих красевесну. Багато цікавого дізнанів.
лися про чорногузів п'ятиклаЛариса Коломійченко,
сники під час проведення
педагог-організатор

Улюблений птах українців

Твої думки стають твоїм життям. М.Аврелій
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Психологічний простір
Обираємо майбутню професію
1. Краще визначитися з вибором професії заздалегідь, а не перед дверима приймальної
комісії, і дізнатися якомога більше про неї.
2. При виборі не орієнтуйтеся лише на її престижність. Юристи, банкіри економісти, фінансисти дійсно залишаються лідерами серед
престижних професій, але ринок праці ними
вже давно переповнений. Тож, з позиції перспективи, ви можете залишитися з гарним дипломом, але без роботи.
3. Не думайте, що люди, які отримали престижну професію, але нині сидять без роботи,
просто невдахи, а з вами буде по-іншому. З
кожним роком роботодавці стають все більш
вибагливими, тож на ринку праці виживе той,
хто, крім звичайного вузівського диплому, має
ще безліч умінь і знань.
4. Не відвертайтеся від «непрестижних» професій, дотримуючись стереотипу про них, як
про «чорну» низькооплачувану роботу. Представники робітничих професій сьогодні на вагу золота. Відповідно й заробітна плата в гарних фахівців у цій сфері іноді навіть вища, ніж
у деяких «престижних» спеціалістів.

Наші перемоги
Конкурс комп’ютерної творчості
Нещодавно був проведений міський етап
ХІ обласного конкурсу учнівської комп’ютерної
творчості, у якому взяла участь учениця 4-А
класу Чоботок Олександра. Метою конкурсу було виявлення в учнів задатків до комп’ютерної
творчості, забезпечення освітнього процесу мультимедійними дидактичними засобами. Олек-

5. Продивляйтеся оголошення роботодавців та
зверніться за рекомендаціями до спеціалістів
Центрів зайнятості. Вам допоможуть зрозуміти, чи потрібна на ринку праці професія, яку
ви обрали.
6. Візьміть участь у профорієнтаційних заходах,
що проводить Служба зайнятості для учнівської молоді (ярмарок професій, марафон робітничих професій, ярмарок кар'єри тощо).
Бажаємо вам успіхів і здійснення задумів!
Анна Мазуренко, практичний психолог
сандра, уже вміючи працювати з програмою
Power Point та Інтернетом, вирішила зробити
презентацію до уроку природознавства «Які
неповторні риси має Індійський океан?». У
ній розглядалися особливості океану, його
рослинного та тваринного світу, екологічні
проблеми. Інформація на слайдах подана в
доступній формі, ілюстрації яскраві та цікаві.
Конкурсна робота учениці зайняла ІІІ місце.

Фотомить
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