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Й свого
не цурайтесь.
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Учитель,
наче диригент…
Учитель, наче диригент,
Його оркестр — маленькі діти.
Урок — це чарівний момент,
Де можна щиро порадіти.
Бо діти, ніби мудреці,
Працюють і відповідають.
І радісні хвилини ці,
Що так частенько випадають.
Учитель! Твій оркестр звучить!
І буде жити поки й віку.
Яке це щастя — просто жить...
То ж хай оркестр звучить без ліку!
Н. Красоткіна
Твій вчитель не той, хто тебе вчить,
а той, у кого вчишся ти.
Річард Бах

с. 2

“Дружн@ 7я”

Будні “Козацької республіки”
Нове поповнення в «Козацькій республіці»
Напередодні Дня українського козацтва відбулася традиційна посвята учнів перших класів в
юні козачата. Цьогоріч наша козацька родина поповнилася 42 маленькими українцями. Бажаємо їм козацького здоров'я, мудрості, спритності, уміння здобувати перемоги й бути гідними
продовжувачами традицій своїх славних предків!

Вибори отамана «Козацької республіки»
У перші дні жовтня в нашій «Козацькій республіці» розпочалася передвиборча кампанія. Кандидатами на посаду отамана були зареєстровані учень 9-а
класу Олександр Серпутько та учень 10-А класу Андрій Коковін. Обидва кандидати мали змогу представити козакам та козачкам свої передвиборчі програми, поділитися планами на майбутнє, дати відповіді на запитання виборців.
13 жовтня відбулися вибори. Більшістю голосів отаманом обрано курінного куреня ім. Івана Богуна 10-А
класу Коковіна Андрія. Бажаємо новообраному отаману наполегливості та успіхів на цій почесній та відповідальній посаді.
Лариса Коломійченко, педагог-організатор

А ви знали?
5 цікавих фактів про козаків

1.Козаки жили в куренях, які плели з хмизу й укривали кінськими шкірами. Їх завжди залишали
відкритими, щоб мандрівник чи просто перехожий міг зайти, поїсти й перепочити.
2.Улюбленими стравами запорожців були бринза (солоний овечий сир) і пастрома (в’ялене
м’ясо).
3.Козацьке військо складалося з піхоти, кінноти й артилерії. Найбільш загрозливою силою запорожців була кіннота.
4.На озброєнні в козаків були гармати-гаубиці, мортири (гармати з коротким дулом), самопали, пістолі, списи, шаблі, луки, стріли, клинки й
кинджали. Військо запорозьке було озброєне найкращою зброєю тих
часів.
5.Улюбленими розвагами козаків були пісні й танці, гра на різних музичних інструментах і показові бої, у яких кожен мав проявити свою
силу й спритність.
За матеріалами мережі Інтернет

Твої думки стають твоїм життям. Марк Аврелій
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