Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.

Газета дитячо-юнацької організації “Козацька республіка”
та педагогічного колективу
Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
Квітень 2016

№ 8 (28)

“Козацькій республіці” - 13 років!

Т.Шевченко
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Наші перемоги
Завершився ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад. У цьому навчальному році учні нашої
школи знову захищали честь міста в
Чернігові. Вони вибороли 12 дипломів, а 3 учнів стали учасниками Всеукраїнської олімпіади. Вітаємо переможців!!!
Хімія
*Герасименко Віталій, учень 8-Б кл.,
диплом І ступеня, переможець
Всеукраїнської олімпіади
*Гіль Катерина, учениця 10-А кл.,
диплом ІІІ ступеня
*Темчур Богдан, учень 9-А кл., диплом ІІІ ступеня
Учитель Н.А.Губар
Географія
*Копаниця Олександра, учениця 11А кл., диплом І ступеня, учасник
Всеукраїнської олімпіади
Учитель Т.М.Дуденок
Російська мова та література
* Мельник Єлизавета, учениця 9-Б
кл., диплом ІІ ступеня
Учитель Н.А.Барабаш
* Галіч Наталія, учениця 11-Б кл., 2
місце, диплом ІІ ступеня
Учитель Л.М.Коломійченко

Математика
* Линник Анастасія, учениця 8-Б
кл., 2 місце, диплом ІІ ступеня,
учасник
Всеукраїнської олімпіади
* Руденко Ярослав, учень 9-А
кл., диплом ІІІ ступеня
Учитель О.В.Зуб
* Царук Павло, учень 7-А кл., диплом ІІІ ступеня
Учитель В.В.Зуб
* Петрик Тетяна, учениця 11-А
кл., 2 місце, диплом ІІ ступеня
Учитель В.М.Данильченко
Правознавство
* Резвін Ганна, учениця 10-А кл.,
диплом ІІ ступеня
Учитель Н.О.Воробйова
Фізика,
* Богдан Роман, учень 8-Б кл.,
диплом ІІІ ступеня
Учитель В.Ю.Склярова
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Новаторство в освіті
Вебінар директорів
31 березня освітяни міста Прилуки
взяли участь в обласному вебінарі директорів опорних шкіл із управлінської діяльності, опорних шкіл освітніх округів
«Система роботи керівника з формування
інноваційної культури загальноосвітнього
навчального закладу‖, який відбувся на базі нашої школи. З інноваційною діяльністю
в ЗНЗ міста учасників вебінару ознайомила
Світлана Чернякова, завідувач міського
методичного
центру управління освіти Прилуцької міської ради.
У рамках
вебінару
було
представлено

інноваційний досвід
роботи нашої школи.
Директор школи В.В.
Зуб висвітлив питання ―Моніторинговий
супровід якості освіти
учня та результативність роботи школи
на основі комп’ютерної бази даних «NET
Школа України». С. М.Бондаренко, учитель
інформатики, розкрив питання створення шкільного медіа-освітнього простору як засобу
формування позитивного іміджу навчального
закладу серед громадськості. Учитель математики О.В.Зуб поділилася досвідом роботи
з використання інноваційних технологій в
організації роботи з обдарованою учнівською
молоддю.
Канцелярія інформації

У світі прекрасного
Мелодія інструментальної музики
Відомо,

що

навчання

молодших
школярів
має бути
цікавим і
радісним.
Діти приходять до
школи
з
різною музичною
підготовкою та музикальними задатками, але у всіх них є певний досвід слухання музики.
Молодший
шкільний вік
багатий
на
приховані можливості розвитку, які важливо своєчасно помітити й підтримати.

7 квітня
до учнів початкових
класів завітали викладачі Прилуцької школи
мистецтв:
концертмейстер Л.І.Сусленко, викладач віолончелі І.О.Гарагуля, викладач по класу труби
О.М. Ярмошенко разом
із своїми вихованцями.
Гості демонстрували
свою віртуозну гру, а школярі із захопленням поринули у світ
інструментальної музики.
О. В. Бондаренко,
заступник директора
з навчально-виховної роботи

Вченість — це солодкий плід гіркого кореня. Сократ
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Зростаємо патріотами
Народ український — єдина сім'я
Щасливі ми, що народилися на такій чудовій,
багатій, мальовничій землі – на нашій славній
Україні! Нема життя без України, бо Україна –
це мати, яку не вибирають, бо Україна – це
доля, яка випадає раз на віку, бо Україна – це
пісня, яка вічна на цій землі.
Узявши
ці слова за кредо, учні 1- 4 класів підготували
проект «Народ
український
єдина
сім'я».
Цілий
місяць
діти
збирали
інформацію про
24 області України та Автономну Республіку
Крим, віртуально подорожували від півночі до

Чарівне місто на Чернігівщині
Прилуки — чарівне історичне місто на
Чернігівщині, яке виникло на місці давнього
поселення і вперше згадується в ―Поучении‖
Володимира
Мономаха та
Іпатіївському
літописі 1092
року. Як місто
Прилуки відомі
з 1085 року,
тож мають багатовікову історію. Сьогодні
це третє в Чернігівській області місто за кількістю населення. Сучасні Прилуки — найперспективніше місто на Чернігівщині, у якому ми
живемо і в майбутнє якого віримо.
11 квітня учні 1-А
класу захоплювалися
красою міста
над
Удаєм.
Споглядання
історичної
зони спонукало їх бути

півдня, від
Карпатських гір до
Донбасу. І
от настав
день захисту проекту. Юні козачата розповідали про кожну область, крок
за кроком «створювали» карту України, доводили, що наша Батьківщина – це єдина, неподільна країна, показували, що вони гідні
громадяни неньки-України.
А наостанок хочеться сказати, згадавши слова В.Сосюри: ― Всім серцем любіть
Україну свою, і вічні ми будемо з нею‖.
Олена Бондаренко,
заступник директора з НВР

гордими за рідне місто. Діти
милувалися
приміщенням
музичної школи, колишньої
синагоги,
центральною
площею. Кожне
століття наклало на неї відбиток часу. Задля
величі площі доклав багато зусиль Юрій
Коптєв, меценат,справжній син своєї малої
Батьківщини.
Діти зупинилися також біля пам'ятника, який не лише відображає певні історичні
події, що пов'язують Прилуччину з іменем
Кобзаря, а й став окрасою міста — пам'ятник Т.Г Шевченку-художнику з палітрою в
руках. Тарас споглядає старовинне приудайське місто з перехрестя головної вулиці.
Кожна людина мріє, щоб про неї пам'ятали, однак скільки ж це потрібно зробити й сказати, щоб тебе почули й згадали,
коли ти залишиш цей світ.
Валентина Драгун,
класний керівник 1-А класу

Я цього хочу. Значить, це буде.

Г.Форд
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Гіннес по-українськи
Птахи-рекордсмени
Найменший лісовий птах — корольок. Його маса 4-5 грамів.
Найвищий птах — журавель сірий. Висота сягає до 120 см, а маса — 7 кг.
Найважчий птах — дрохва. Її маса може досягати 20 кг.
Найшвидше літає сапсан. Він мчить за здобиччю зі швидкістю 300 км год.
Найвище літає орел. Він піднімається на висоту 7500 метрів.
Найрухливішу голову має сова. Вона може повертати її на 220-270 градусів.
Рекордсмен серед птахів-довгожителів — сокіл, який живе до 162 років.
Найдовший дзьоб має лелека — 19 см.

Найдовший
язик
має зелений дятел — 14 см. Він
висувається на
відстань, що перевищує довжину дзьоба в 4 рази.
Найбільші крила має беркут. Розмах їх сягає 3
метрів.
Найсильніший голос має бугай. Весняний крик
цього птаха, який нагадує ревіння бика, чути
за 2 км.
За матеріалами мережі Інтернет

Знай наших

тат — упевнені перемоги на міській та
обласній олімпіадах із хімії. А далі тривала ще більше наполеглива підготовка опанування вузівського курсу загальної
та неорганічної хімії, якісного аналізу
аналітичної хімії.
Я вдячна долі, що дарує мені таких учнів, а їм - за те,що мої та їхні бажання та праця йдуть в унісон. Наші спільні зусилля увінчалися перемогою. Успішно виконавши завдання двох теоретичних та експериментального турів, Віталій виборов диплом ІІІ ступеня на 53 Всеукраїнській олімпіаді, яка проходила в Дніпропетровську.
Наталія Губар, учитель хімії

Пишаюся своїми учнями
Герасименко Віталій, учень 8
-Б класу, успішно продовжує
шлях на олімпіадній ниві, який
розпочав його старший брат
Максим, учасник IV етапу 47
та 48 Всеукраїнських олімпіад
з хімії. Хлопець наполегливо
йшов до своєї першої олімпіадної перемоги. Випереджальне навчання дозволило йому опанувати шкільну
програму 8-10 класів та алгоритми розв'язків
олімпіадних задач ще в І семестрі. І як резуль-

Це цікаво
Значення кількості
квітів у букеті
Якщо в букеті менше десяти
квіток, то їхня кількість повинна бути непарна, оскільки саме
непарні числа наділяють букет позитивною
життєвою енергією й гармонією. Мовою квітів і
у цифр є секретне значення.
1 квітка – Ти все, що в мене є!

3 квітки – Хочу поїхати з тобою на край світу.
5 квіток – Я тебе люблю!
9 квіток – Я тебе поважаю як друга.
10 квіток – Хочу що-небудь для тебе зробити.
11 квіток – Ти мій друг.
12 квіток – Нам важко, але думаю, що все буде добре.
13 квіток – Я ненавиджу і зневажаю тебе!
14 квіток – Ти все, що в мене є!
15 квіток – Ти заслужив мою щиру вдячність і
повагу.

Бідний, невдалий, нещасливий і нездоровий — це той, хто часто використовує
слово “завтра”. Р.Кійосакі
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