Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
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Збережемо пам'ять про подвиг
Усе далі і далі відходить війна,
Пам’ять тихо горта сторінки…
Обеліски… На них – імена, імена…
І роки, і зірки, і вінки…
Єдині нев’янучі вінки – це вінки нашої Пам’яті. Приторкнеться чиясь небайдужа душа до цих поетичних рядків, і спалахне в ній полум’я Пам’яті.
Щороку навесні, як тільки вберуться
в чарівні білі квіти сади, а вся земля
починає випромінювати нестримну
жагу до життя, в один із таких прекрасних днів, 9 травня, ми відзначаємо
велике свято – День Перемоги! Це
потрібно не тільки для того, щоб поклонитися силі духу й мужності захисників Батьківщини, а й для того, щоб
прийняти від них естафету великої
відповідальності за долю своєї Вітчизни, за майбутнє наступних поколінь.
З 2015 року Україна розпочала нову
традицію святкування 8 та 9 травня в
європейському дусі, адже в 2004 році

Генеральна Асамблея ООН проголосила ці дні Днями пам’яті та
примирення як данину пам’яті
всім жертвам Другої світової війни.
Символ відзначення Дня пам’яті
та примирення — червоний мак.
В Україні цю квітку як символ пам’яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів вперше використано в 2014 році.
Дизайн українського червоного
маку розроблено за ініціативи
Українського інституту національної пам'яті та Національної телекомпанії України.
Автором символу є харківський
дизайнер Сергій Мішакін. Угорі
розміщено дати початку й закінчення Другої світової війни
1939-1945 та гасло «Ніколи знову», адже саме в наших руках не
допустити повторення жахіть війни.
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Незабутнє

Збережемо пам'ять про подвиг

Мандруємо Україною
Першокласники подорожують
11 травня учні 1-А класу відвідали КідсВіль — дитяче місто професій у Києві. Кожна дитина змогла на деякий час стати дорослою й самостійною: влаштуватись на роботу, заробляти гроші на фермерському
господарстві, заводі по виробленню соків, в
піцерії, супермаркеті чи салоні краси, а потім витрачати їх на свій розсуд (купляти солодощі, піцу, кататися на автомобілі, грати
в різні ігри).
У КідсВіль можливо спробувати все: і службу в поліції чи в пожежній охороні, і лікарську практику, і роботу продавця чи працівника муніципальної служби. Дітям, як дорослим, довелося самостійно вирішувати, ким

Крокуємо до Європи
Ми-українці, ми-європейці
Євроклуб - форма організації молоді,
що сприяє творчій реалізації її членів, залученню молоді до участі в європейських ініціативах, інформуванню з питань європейської
інтеграції, громадянській освіті та громадській
діяльності молоді.
З 2009 року в нашій школі діє Євроклуб ―Європейський
погляд‖. Його робота охоплює різноманітні сфери суспільної діяльності й
спрямована на набуття молоддю гуманістичних європейських цінностей
та формування в неї почуття європейської

бути, яку
професію
обрати.
Також
учні відвідали пам'ятник
засновникам Києва, споруджений у 1982 році на ознаменування 1500-річчя столиці, а потім завзято
загадували бажання під деревом бажань на
березі Дніпра.
З великою кількістю позитивних вражень
школярі поверталися до Прилук, емоційно обговорюючи свою першу шкільну мандрівку.
Валентина Драгун,
класний керівник 1-А класу
єдності. Щороку євроклубівці проводять заходи,
присвячені
Дню Європи.
Це свято, що
відзначається в країнах Євросоюзу 9 травня, а в Україні
щорічно в третю суботу травня. Воно було
встановлено, «враховуючи стратегічний курс
України на європейську інтеграцію» згідно з
Указом Президента України «Про День Європи» від 19 квітня 2003 р. № 339/2003.
У рамках святкування дня Європи в
Україні членами клубу був проведений євроквест ―Ми-українці, ми-європейці‖, у якому взяли участь учні 8-10 класів.
Олена Мандзюк, керівник Євроклубу

Найкращий спосіб зробити дітей хорошими—зробити їх щасливими.
О.Уайльд
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Будні “Козацької республіки”
Прощавай, Букварику
Є святкових днів багато на листках календаря, а між ними - наше свято вшанування Букваря.
23 травня в затишній класній кімнаті 1-А класу відбулося свято, на якому діти прощалися зі
своїм
першим підручником — букварем.
З
яким нетерпінням першокл асники
чекали
цієї
події,
адже
це — перша
сходинка
зростання для найменших школярів.
Учні продемонстрували, чого вони навчилися протягом навчального року. Маленькі артисти вправно декламували вірші, співали пі-

Великдень — свято Воскресіння
У Великодній тиждень, а саме 6 травня, учні 2-а класу провели інтерактивний урок
позакласного читання "Великдень - свято Воскресіння" у міській дитячій бібліотеці ім. Білецького-Носенка.
Діти дізналися, що Великодній тиждень
– це тиждень, що триває після Великодня; що
у понеділок, наприклад, ходять один до одного
в гості, христосуються та обмінюються писанками; цей
день називається Волочільним,
бо
люди
«волочаться»,
тобто
ходять зі свяченим від
хати до хати, приносять у подарунок «волочільне», особливо діти,
свячену паску і кілька крашанок чи писанок,
вітають од-не одного і зичать всіляких гараздів; що хлопці в цей день обливають дівчат хо
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сень, а чарівна Миша нагороджувала
школярів
солодощами.
Спасибі
тобі, Букварику, за добру науку, за паличку
першу, за першу букву. За перше слово, першу казку, за діток мами щиру ласку.
Свято Букварика закінчилося, але шлях до
знань тільки розпочався. Я впевнена, що він
буде легким та радісним. Бажаю учням та
батькам класу:
Хай Бог охороняє вас від злого.
Хай світить сонце і колосяться жита.
Щоб всі були здорові і щасливі
На многії та благії літа.
Валентина Драгун,
класний керівник 1-А класу
-лодною водою (тому понеділок називається ще Обливаним) на знак старовинного
обряду
очищення; що
на третій
день
свят
збираються на
веселощі. А ще
наші
предки в ці дні обирали серед молоді отамана та отаманку, а в наступні дні вже починалася так звана вулиця.
Під час уроку діти багато співали,
розгадували загадки, розшифровували прислів’я, читали вірші, слухали гру на скрипці,
набиралися радості та позитиву. Дуже вдячні мої вихованці працівникам бібліотеки, з
якими ми вже тривалий час працюємо над
творчими розвиваючими проектами.
Ольга Бойко,
класний керівник 2-А класу

Велика людина — це той, хто не втратив свого дитячого серця. Мен-цзи
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Школо, прощавай!

Прощальний акорд
Ось і настав той день, коли ми прощаємося
зі школою. Цю подію супроводжують різні почуття:
надія сподівання, смуток прощання і радість зустрічі з незвіданим майбуттям. Школа виконала свою
місію: підготувала до майбутніх випробувань, навчила відрізняти хороше від поганого, наставила
на істинний життєвий шлях. Ми вдячні всім учителям за розуміння, терпіння й допомогу. Отож, рідна
школо, прощавай, але добре пам'ятай: не такі ми
вже й погані. Ми повернемось, ти знай!
Низький уклін Вам, любі вчителі!
Спасибі за все, рідна школо!
Лілія Боднар, Олена Карпенко, учениці 11-Б кл.

Дитинство—це коли все дивно і ніщо не викликає здивування. А.Ривароль

Шеф-редактор: В.В.Зуб
Координатор проекту: Л.М.Коломійченко
Редактор: Л.М.Федоренко
Головний редактор: С.М.Василюк
Верстка: С.М.Бондаренко

Адреса: 17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Миколаївська, 107
Телефон: (04637) 3-15-71
E-mail: school07.prulyku@gmail.com

