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Зробимо  життя  яскравим! 

Свою Україну 

любіть 
Свою Україну    

                      любіть. 

Любіть її… во  

              врем'я люте, 

В остатню, тяжкую  

                      мінуту 

За неї Господа  

                      моліть. 

Розкуйтеся, братай- 

                         теся! 

У чужому краю 

Не шукайте, не пи-              

                       тайте 

Того, що немає 

І на небі, а не тілько 

На чужому полі. 

В своїй хаті своя й  

                      правда, 

І сила, і воля… 

           Т.Г.Шевченко 
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     У  березні  наша  школа  

долучилась до 

національної патріотичної 

хвилі з підтримки 

української льотчиці, 

активної учасниці бойових 

дій в зоні проведення АТО 

Надії Савченко, яку  

започаткувала  «Укрпош-

та».  Учні  нашої  школи  

писали  листи  Надії, яка 

стала   символом нескоре-

ності українського духу.  

Листи  були  як   особисті,  

так  і  колективні. Дехто 

бажав не здаватися, дехто 

захоплювався її сміливі-

стю. Але всі надіслали  

Надії краплинку себе.  Всі  

листи  було  відправлено  

Надії. 

Випуск  №  7 

     Надзвичайно талано-

витий український поет 

і художник, прозаїк і 

етнограф, Тарас Григо-

рович Шевченко, наро-

дився 9-го березня (за 

старим стилем 25-го 

лютого) 1814-го року в 

сім’ї кріпосного селя-

нина, який мешкав у 

селі Моринці, Київської 

губернії, що нині є Чер-

каською областю. Не 

важко здогадатися, що 

за народженням він був 

таким же рабом, як і 

його батьки, які незаба-

ром покинули його, за-

лишивши цей світ на 

суд Божий. 

    Чи міг тоді хто пе-

редбачити, що ім’ям 

цього хлопчиська ко-

лись стануть називати 

деякі кораблі, друкува-

ти його зображення на 

державних грошових 

купюрах, поштових 

марках, ставити йому 

розкішні пам’ятники й 

численні меморіальні 

таблички, випускати на 

його честь ювілейні мо-

нети й засновувати 

всілякі премії? Але так 

вже влаштований цей 

грішний світ ... 

    Про  життя Шевченка 

написано немало,   і ми 

не будемо повторюва-

тися. Зауважимо лише, 

що за своє коротке жит-

тя, а прожив він чима-

ло, 47 років і один день, 

Шевченко сповна наси-

тився стражданнями, 

серед яких були й ре-

зультати власних поми-

лок, але він не міг не 

жадати того, до чого 

прагнемо всі ми - життя 

й свободи, саморе-

алізації та благопо-

луччя, миру  й поваги, 

простих людських цін-

ностей. Його творчість 

це його душа, в ній він 

був чесний і добрий, 

ярий і нескінченно ба-

гатий. З Днем народ-

ження Тараса Григоро-

вича Шевченка! 

Листи   Надії 

ВЕСЕЛКА  



Важко  перео-

цінити    зна-

чення  творчо-

сті  Т.Г. Шев-

ченка  для  

нашої  Украї-

ни.  «Він був 

селянський син і став князем  в 

царстві  Духа…  Він був кріпа-

ком—і   став велетнем у царстві 

людської культури...»  -    так  

про  Шевченка  сказав  І.Я.  Фра-

нко.   А  ще  Тарас  Григорович    

був  українцем.  Українцем, який  

закликав  усіх:  «Свою  Україну   

любіть…».  І  сам  любив  її.  

Безмежно любив. Страждав за 

неї.  Страждав і любив.  А  ще  

писав  про неї.   Писав   Шевчен-

ко  про  красу  української  при-

роди,   про  сильних,  красивих,  

волелюбних  людей,  про   слав-

не  історичне  минуле   нашого  

народу.  А  ще  писав  про  стра-

ждання народні,  про   тяжку  

долю,  про  важку  неволю.  Пи-

сав  так,   що   царський уряд  

боявся  тих  творів.  Боявся й  

забороняв.  

   А  поетові   так  хотілося    

мати власний «садок вишневий 

коло  хати».    Так хотілося   жи-

ти в Україні , щоб  «серце одпо-

чило».  Мріялося поетові, що 

Україна стане вільною, щасли-

вою. Палко хотілося, щоб ненька 

Україна пригорнула до себе сво-

їх дітей.   Щоб   діти  не  зріка-

лися її, не  корилися  ворогові,  

щоб  боролися   за волю! 

 У   творах  Шевченка  ві-

дчувається  його  душа.   Душа  

справжнього,   сильного,  незла-

много  українця.   Душа   україн-

ського  народу.   Тож  читайте  

твори  поета,  щоб  зрозуміти  

свою  країну,  щоб  зрозуміти  

свій  народ,    щоб  зрозуміти  

себе.    Читайте Шевченка,  ду-

майте,  робіть  висновки,   пле-

кайте в собі українське.    І  не-

хай    здійсняться  мрії  Тараса 

Григоровича,   нехай  «встане 

славна мати Україна  щаслива і 

вільна»… 

  Бондаренко Н.В, вчитель  укр. 

мови й літератури. 
  

 

Читайте  Шевченка! 

У  творчій майстерні  вчителя:                   Готуємося до ЗНО 

       В умовах 

збільшеного ін-

тересу суспільс-

тва до ЗНО ви-

никає низка за-

питань, що сто-

суються, як пра-

вило, створення відповідної ме-

тодики підготовки.  

       Як підготуватися до ЗНО?           

        Я вважаю, що системна під-

готовка до зовнішнього незалеж-

ного оцінювання  повинна здійс-

нюватися шляхом поглибленого 

засвоєння й систематизації знань 

та вмінь з української мови та 

літератури, набутих у школі. Та-

ка робота буде ефективною про-

тягом двох років (10 та 11 кла-

сах). Але учні мають отримувати 

навички роботи з тестами ще в 

основній 

школі.  

        Мої одинадцятикласники 

працюють над тестами під гас-

лом «Все в твоїх руках». 

        Працюючи над тестами з 

мови, акцентую увагу над систе-

мним підходом до всього матері-

алу, а саме: групую матеріал за 

тематичними розділами, підби-

раю тести посиленої уваги, особ-

ливу увагу приділяю роботі над 

культурою мовлення та вправа-

ми зі стилістики, роботі над  вла-

сним висловлюванням, викорис-

товую словники та практикуми з 

правопису  української мови. 

Підготовка з української літера-

тури теж має свої особливості: 

знання текстів, матеріал з теорії 

літератури,  аналіз творів, розви-

ток сучасної літератури. 

        Таким чином, урізноманіт-

нення завдань у процесі підгото-

вки до ЗНО дозволить учням пе-

ревірити й оцінити рівень знань 

з кожної теми, сформувати нави-

чки роботи з тестовими завдан-

нями. 

         Кілька рекомендацій мо-

їм одинадцятикласникам. 

 Виконання тестів – це не 

страшно. Підготуйтеся, налаш-

туйте себе на успішну роботу. 

 Не готуйте шпаргалок. 

 Скористатися ними Ви не змо-

жете. 

 Під час підготовки звер- 

тайтеся до мене. Я зацікавлена  в 

успішних результатах Вашого 

тестування. 

           Бажаю всім успіху! 

Літвінова  В.О., вчитель укр. 

мови й літератури 

Стр. 2 
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Тиждень  української  

мови  та  лїтератури   в  нашій  

школі  цього року  проходив  з   

14 по 18 березня.    Розпочався  

він  14.03.2016 р.  з  урочистого   

ранку  «Мова – душа народу».  

Протягом  усього  тижня  про-

ходили  різноманітні  заходи,   

під  час  яких  школя-

рі поглиблювали свої знання з 

гуманітарних дисциплін.       

Участь у  позакласних захо-

дах  взяли  учні  всіх  класів.  

   Учні з 1  по 9 класи  взя-

ли  участь  у  конкурсі малюн-

ків  «Твори  Тараса Шевченка 

очима  дітей».   Малюнки ви-

явилися  дуже  цікавими  та  

різноманітними.   Тож  журі  

дуже  важко  було  визначити 

переможців  Всі    учасники  - 

молодці! 

Протягом  тижня  учні 

школи  відвідували  виставки в 

шкільній бібліотеці «Україн-

ський  Словоспів» та «Караюсь, 

мучуся, але   не  каюсь…», що 

була присвячена Т.Г. Шевчен-

ку.  Цікавими й  пізнавальними 

були  бесіди, які  провела  біля  

виставок бібліотекар школи Се-

менюк Л.С. 

Учні 2 – Б класу  стали   

учасниками  віктори-

ни   «Літературна  спадщина  

Івана  Франка»,  яку  провела  

Козаченко Л.О.  

 Учні  з 5 по 11  кла-

си   змагалися у конкурсі         

на    кращого  читця  творів  

Т.Г. Шевченка  (5 клас),   грали 

в мовні ігри (5  клас,  8 – А   та    

8 – Б  класи), розгадували ціка-

вий    ребус     за     творами  

Т.Г. Шевченка  ( 9 – А  та 9 – Б 

класи), не залишилися байду-

жими під час  «Сентимен-

тальної  прогулянки» краєзнав-

чого характеру  (5 – 7 класи). 

Але  перлиною  цьогорі-

чного  Тижня  української  мови 

й літератури  стала  виставка  у 

шкільному музеї «Вишиванка -  

генетичний код  нації»,  яку  

організувала  й провела   Літві-

нова  В.О. 

Ось таким  насиченим  

був  наш  предметний  тиждень.  

У  проведених  заходах  взяли 

участь  більшість  учнів  нашої  

школи.  Сподіваємося, що  всім  

сподобалося,  адже  подібні за-

ходи поглиблюють знання дітей 

із української мови та літерату-

ри, сприяють розвитку творчих 

здібностей, викликають бажан-

ня примножувати  національні 

традиції, берегти материнську 

мову, виховують любов до рід-

ного краю.     

Тиждень  української  мови  й літератури 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 



12  березня  в  нашій  шко-

лі  відбулося  традиційне  свято Мас-

ляної.  Зустрічаючи  весну,  учні  на-

шої  школи  співали пісні, танцюва-

ли,    ласували  смаколиками   на 

шкільному ярмарку, а  наостанок   

спалили  опудало  Зими,   проганяю-

чи  її  та  зустрічаючи   Весну.   Свя-

то  вийшло веселе,  смачне   та яск-

раве, як сама Весна. 

Веселка,    випуск  №  7,   березень  2016 р. 
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Свято  Масляної 

21 МАРТА—ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПОЭЗИИ 

     21 марта – в день весеннего  

равноденствия -  отмечается 

Всемирный день поэзии. Уста-

новлен этот праздник решени-

ем ЮНЕСКО, впервые был от-

мечен 21.03.2000г. 

     Слово «поэзия» в переводе с 

греческого означает «создаю, 

творю». 

     Слово – удивительный дар, 

которым обладает только чело-

век. В поэзии слово должно 

быть ёмким, выразительным. 

Есть такое выражение «магия 

слова». Для нас оно – лишь ме-

тафора, но в древности его по-

нимали буквально. Люди вери-

ли в  магическую, колдовскую 

власть слова. Верили, что сло-

во может творить чудеса. Поэ-

ты были жрецами, а стихи -  

заклинаниями.  

     Откуда же человек взял ту 

особенную мерность, ритмич-

ность, которая неразрывно в 

нашем представлении связана 

с поэзией? Он взял ее у приро-

ды. Движение Солнца и Луны, 

смена дня и ночи, зимы и лета 

– все это подчинено режиму, 

гармонии, основано на законо-

мерном повторении. 

     Поэзия огромна, как небо. 

Она существует в пространстве 

и во времени. Это, если хотите, 

история мира, преломившаяся 

в человеческой душе. История, 

которую можно читать с любо-

го места, так она захватываю-

ще интересна.  

    Древнейшая письменная по-

эзия  дошла до нас через тыся-

чи лет от первых великих ци-

вилизаций Земли. С полуистле-

вшего папируса явились к нам  

строки безвестного переписчи-

ка:  
Книга нужнее построенного дома, 

Лучше гробниц на Западе, 

Лучше роскошного дворца, 

Лучше памятника в храме. 

     Загляните  в библиотеку, 

возьмите  томик  поэзии и  по-

грузитесь в её необыкновен-

ный,   прекрасный и таинствен-

ный    мир.  

   Семенюк Л.С., библиотекарь 


