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Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
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Схилімо голови в скорботі
Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять
мільйонів жертв голодоморів в
Україні. Від голоду померло щонайменше 3,9 мільйона людей. Деякі
історики називають суттєво більші
цифри. Зокрема Інститут національної пам'яті припускає, що загиблих в
Україні близько семи мільйонів.
Наймасштабнішим був голодомор
1932-1933 років, який у 2006 році
Верховна Рада України офіційно
визнала геноцидом українського
народу.
Голодомор визнали геноцидом
українців 16 держав: Австралія,
Грузія, Еквадор, Естонія, Канада,
Колумбія, Латвія, Литва, Мексика,

Парагвай, Перу, Польща, США,
Угорщина, Португалія, а також
Ватикан як окрема держава. Ще
вісім країн засудили Голодомор
як акт винищення людства або
вшанували пам'ять мільйонів
знищених голодом українців.
Минають десятиліття, а трагедія 1933 року все одно хвилює
серця людей. І тих, кого вона
зачепила своїм чорним крилом,
і тих, хто народився згодом. Вона завжди буде об’єднувати всіх
живих одним спогадом, одним
сумом, однією надією.
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НУШ. Освіта по-новому
.

Тиждень початкових класів

Цікаво та насичено пройшов Тиждень початкових класів. Кожний
день був тематичним та
відповідав
певному кольору.
У понеділок під час
проведення
дня спорту в
кожному класі відбулися спортивні ранкові
зустрічі та змагання.
Вівторок
(синій колір
одягу)
був
днем
юних
математиків.
Для учнів 1-4
класів проведені математичні турніри.
У
середу
(червоний
колір одягу)
пройшов
день
досліджень.
На
уроках ЯДС
діти проводили різні цікаві
досліди. Третьокласники взяли участь у конкурснорозважальній програмі «Крокує осінь українським
краєм». Усі охочі
мали
змогу
переглянути
виставку творчих
робіт
«Природа,
фантазія
і
ми», на яку
діти принесли найрізноманітніші ви-

роби
з
природних матеріалів.
День
довкілля
(зелений
колір одягу) проводився
в
четвер. Учні активно обговорювали правила
поведінки на природі та долучилися до акції

«Парад квітів біля ліцею», під час якої висадили кущі троянд.
Завершився тиждень днем патріота (жовтоблакитний колір одягу). Під час творчого конкурсу «З Україною в серці» учні декламували
патріотичні вірші та співали українські народні пісні.

Усі учнівські
колективи 1-4
класів нагороджені грамотами
за
активну
участь
та
виявлені креативність,
завзятість
і
наполегливість.

Олена Бондаренко,
заступник директора з НВР

Учитель — людина, яка може робити важкі речі легкими. Ральф Емерсон
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Святковий календар
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
9 листопада по всій Україні пройшов наймасовіший флешмоб осені – ХХІ Всеукраїнський
радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови. Цей день встановлений указом Президента України 6 листопада
1997
року на підтримку ініціативи
громадських
організацій і
відзначається в день
вшанування
пам'яті Преподобного
НестораЛітописця, послідовника творців слов’янської
писемності Кирила і Мефодія Диктант складається зі 100—120 слів. Текст для нього замовляється спеціально. Автором та читцем текс-

Україна — територія гідності та свободи
21 листопада вся країна відзначає День
Гідності та Свободи. Цього дня ми віддаємо належну шану патріотизму й мужності
громадян, які восени 2004 року і в листопаді 2013 - лютому 2014 року стали на захист
демократичних цінностей, прав і свобод
людини та національних інтересів нашої
держави, її європейського вибору.

ту цьогоріч був культовий український письменник Юрій Андрухович. Кількість учасників
радіодиктанту постійно зростає, а географія — поширюється. Як і рініше, учні та педагоги нашого ліцею долучилися до написання
радіодиктанту.
Загалом щороку щонайменше три десятки
учасників — це іноземці. Усі надіслані роботи
перевіряє спеціальна фахова комісія. Автори
робіт, написаних без помилок, отримають
подарунки
від
партнерів
проєкту.

держави.
З нагоди відзначення Дня Гідності та
Свободи в Ліцеї проходив бібліотечний
захід «Вахта пам’яті: Україна – територія Гідності та Свободи», творчий флешмоб «Вільні творять майбутнє», години спілкування, присвячені подіям, які
відбувалися в країні та на Майдані Незалежності в 2004 та 2013-2014 роках.
Ніна Левун,
заступник директора з ВР

Це було важке випробування для нашої
країни, але українці довели, що єдність і
свобода роблять нас гідними дітьми своєї
Гідність держави зрештою залежить від гідності особистостей,
які її створюють.
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Будні «Козацької республіки»
Учнівське самоврядування в дії
Напередодні Всесвітнього дня дитини в
«Козацькій республіці»
Ліцею № 7 відбулося
розширене
засідання
Малої козацької ради,
на якому було вирішено
кілька важливих питань.
В урочистій обстановці
пройшла
посвята новообраного отамана Андрія Коковіна та
підписання Угоди про
співпрацю, партнерство, довіру та взаємоповагу між адміністрацією,

педагогічним колективом та учнівським самоврядуванням.
Важливою подією також стало
затвердження
Положення про учнівське самоврядування
ліцею.
Побажаймо новообраному отаману та його команді успіхів у вирішенні серйозних питань, які потребують віддачі, відповідальності, енергії та наполегливості, а
також натхнення, цікавих ідей та
надійних помічників-однодумців.
Лариса Коломійченко,
педагог-організатор

Цікавинки звідусіль
День саксофона
6
листопада
весь світ відзначає Міжнародний
день саксофона.
Дата ця була приурочена дню народження Адольфа Сакса, який
винайшов та сконструював саксофон на основі кларнету
в 40-х роках ХІХ сторіччя. Це один із основних інструментів джазу, проте підходить майже під усі музичні стилі. Саксофон має велику технічну рухливість,
співучий тембр та потужне звучання,
добре поєднується з іншими музичними
інструментами. Цікаво, що сам Адольф
Сакс назвав свій винахід «мундштучним
офіклейдом», а відома всім назва
«саксофон» прийшла пізніше, запропонував її Гектор Берліоз.

Всесвітній день без Wi-Fi
8 листопада мешканці
різних країн відзначають
Усесвітній день без Wi-Fi.
На добу людству пропонують відмовитися від користування
безпровідним
підключенням до інтернету. Мета свята — підвищити обізнаність світового суспільства
щодо вірогідних ризиків для організму через постійне використання глобальної мережі, спрямувати людей до «живого» спілкування та хоч на день відволікти від сайтів, блогів, месенджерів тощо. Відзначати
свято запропонувала в 2016 році Міжнародна федерація захисників довкілля FAI,
що зареєстрована у Венесуелі. Цей день
дозволяє користувачам безпровідних технологій зробити фізичне, розумове, емоційне «перезавантаження».
Канцелярія інформації

Україна розпочинається з тебе!

Координатор проєкту: Л.М.Коломійченко
Коректор: Л.М.Редька
Верстка: С.М.Бондаренко
Над випуском працювали учні 9-А класу Л.Пироженко, О.Серпутько,
С.Фурса, А.Шашкова

Адреса: 17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Миколаївська, 107
Телефон: (04637) 3-15-71
E-mail: znz7@uopmr.gov.ua

