
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Березень видався найпоетичнішим місяцем цього навчального 

року, і не лише тому, що ознаменував прихід весни. Саме в березні ми відзначали 200 років з 

дня народження великого майстра слова українського народу – Шевченка. І саме цього 

місяця в нашій школі був проведений «шекспірівський» тиждень, приурочений визначній 

даті  - 450 років зі смерті геніального драматурга. 
 

«…І мене в сім’ї великій, сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути незлим 
тихим словом» 

 
В нашій великій сім’ї – школі, ми ніколи не забуваємо про творчість українського генія. 
Ми звертаємось до «Кобзаря», шукаючи в ньому відповіді на актуальні питання 
сьогодення, відпочиваючи душевно і збагачуючись духовно. 
 Гарним приводом згадати Шевченка і його шедеври стала лінійка 3-го березня. В нашій 
школі в цей день проводився цікавий захід – читання віршів Шевченка мовами світу. 
Вчителі та деякі учні зачитали нам його твори сімома мовами: мовою оригіналу, 
російською, англійською, білоруською, польською, азербайджанською, і навіть 
циганською! Ця лінійка довела нам, що Кобзар відомий далеко за межами України, що 
його творами зачитується багато іноземців, що вірші Шевченка є актуальними майже 
скрізь.  
На цьому ж тижні учні школи мали змогу «простежити» за життям Шевченка власними 
очима, адже всі класи були запрошені на грандіозний захід приурочений пам’яті 
Кобзаря. Наші шкільні активісти розіграли перед нами основні етапи життєвого шляху 
Тараса Григоровича. Ми бачили і маленького хлопчика, Тарасика, розмовляючого з 
матір’ю, мрію чого стати «добрим чоловіком», ми бачили і зажуреного юнака, якому «не 
дав Бог нічого» і дівчину, що витерла йому сльози, нарешті, перед нами виступив і 
зрілий «Шевченко», розказуючи про свою непросту долю, закликаючий порвати 
кайдани. Ми чули вірші Кобзаря ,покладені 
на музику, які нам виконувала вчитель 
української літератури Янишівська Антоніна 
Сергіївна. Ми бачили уривок із 
шевченківської драми «Назар Стодоля», а 
саме сватання. Я не знаю чи можливо було 
поринути в його творчий і життєвий шлях 
більш вдало.  
А завершився тиждень, присвячений пам’яті 
Шевченка флешмобом, що проходив по 
всьому  районі ,і в якому наша школа також 
взяла участь. Це були «шевченківські 
читання». В 09.03. всі класи призупиняли 
навчальний процес і за поривом душі могли 
продекламувати твори Тарас Григоровича 
прямо перед всім класом або прочитати їх зі 
збірки. Це не було примусовим, учні за 
власної ініціативи згадували безсмертні 
рядки. Пам’ятна дата пройшла, але це не означає, що тепер про Шевченка можна 
забути. «Кобзар» повинен бути в кожній сім’ї настільною книгою. Не забувайте  
«пом’янути незлим тихим словом» нашу народні гордість – Тарас Григоровича 
Шевченка.  



"Володар муз, поезії і душ" 
Конференція  

 
Шекспір — одне з тих 
чудес світу, яким не 
перестаєш дивуватися: 
історія рухається 
гігантськими кроками, 
змінюється образ 
планети, а людям усе 
ще потрібно те, що 
створив цей поет, відділений від нас декількома  сторіччями.  
2014 рік багатий на знаменні дати та літературні ювілеї. Одна з них - 450 річниця з дня 
народження геніального англійського поета епохи відродження Вільяма Шекспіра.  
Цій памятній даті був присвячений цілий тиждень вшануваня творчості поета.  
 Одним із заходів пам’яті Шекспіра була учнівська конференція на тему "Його поезія лунає крізь 
століття", що сповна відображає велич поезії видатного англійця та її значення для розвитку 
світової культури. 
Мова конференції - англійська, українська , російська. 
Учасники - учні 8-11 класів, які вже знайомі з творчістю Шекспіра  з уроків світової літератури.  
Керівник конференції - вчитель англійської мови Кацевич Н.М. 
Теми учнівських повідомлень охоплюють життєвий та творчий шлях поета, а саме: 
1. Что  мы знаем о поэте ? - підготувала учениця  10 класу Пастухова Світлана. 
2. Shakespare's life story - підготувала учениця 8 класу Мотузко Ксенія. 
3. Around Shakespare's places in Britain - підготував учень 9 класу Дегтярьов Олександр. 
4. Поетичні образи Шекспіра - підготувала учениця 8 класу Федінчик Анна. 
5. Традиції та фестивалі , пов'язані з творчістю Шекспіра - підготував учень 10 класу Лемішко 
Ігор. 
Добре ілюстровані, достатньо інформаційні учнівські презентації доповнили повідомлення 
виступаючих.  
 
 

Кацевич Н.М. 
"Що? Де? Коли?" по творчості Шекспіра 

Великий Шекспір. Хто 
він? Король поезії? 
Король театру? 
Мабуть, так … В історії 
людства знайдеться 
мало рівних йому. 
Хоча минуло 450 років 
, а твори Шекспіра  не 

припали пилом історії. Він серед нас, бо і нині його п'єси йдуть з аншлагом у театрах 
усіх країн світу. У нашій школі проходить шекспірівський тиждень. Ми із задоволенням 
читаємо його твори, слухаємо його сонети, які стали піснями у виконанні відомих 
виконавців, переглядаємо кінофільми на твори драматурга… А сьогодні у нас відбувся 
зустріч в інтелектуальному  клубі  «Що? Де? Коли?». Вчителям англійської мови 
Кацевич Н.М. та світової літератури Гармаш А.Г. у підготовці до конкурсу допомагали 
учні 10 класу, які є активними учасниками шкільної команди «Що? Де? Коли?» 
Кондрацька Олена та Еркан Денис. Питання були підібрані доречно, охопили життєвий 
та творчий шлях поета.  Змагалися 4 команди – учні 8 – 11 класів. Усі команди 
впоралися із завданнями вдало, адже багато хто з представників команд напередодні 
приймали участь в конференції по творчості поета.  

Хочеться вірити, що такі зустрічі залишать у серцях учнів часточку тієї іскорки, яку 
хотів донести до нас із глибин віків англійський поет, драматург доби Відродження – 
Вільям Шекспір.  

Гармаш А.Г. 

 



Зустріч у читацькому клубі  

І на завершення тижня відбулось зібрання Читацького клубу – 
найактивніших читачів школи та найбільших цінителів творчості 
Шекспіра . Таких учнів знайшлось багато. Учасники згадували 
життєвий шлях поета. Читали його сонети мовою оригіналу та у 
російських й українських перекладах. Слухали пісні, покладені на 
сонети митця у виконанні відомих співців. 
Цікавим було те, що на наше  зібрання завітали навіть сам Шекспір, 
що відкрив читачам багато цікавих фактів про свою творчість. Поета 
супроводжувала «смаглява леді», якій автор присвятив чимало 
сонетів.  
Кульмінацією зустрічі стала інсценізація уривку із п’єси «Ромео і Джульєтта».  
За час цієї зустрічі ми поринули у романтичну атмосферу Шекспірівської творчості та 
проникнулись духом Відродження.  
Приємно відзначити, що спілкування проходило у невимушеній атмосфері закоханих у поезію 
людей. 
  

Шекспір не лише корифей своєї області, він, як виявилось, ще й надихає і інших вийти на 
стежину поезії. Це довів учень 10 класу Еркан Денис, що присвятив пам’яті Шекспіру сонет:  

154-е сонета он написал. 

Другу, леди и огромной боли. 

При жизни славы так и не узнал. 
Для нас же не играет это роли. 

 
Он описал ситуации плохие, 

Что бы из-за любви мы с тобою не ныли, 

Ведь знаю я, что мы сов сем другие. 

Благо драю ему мы ближних розлюбили. 
 

Сейчас в театре его пьесы есть, 
Прошло хоть очень много лет, 

Разве не это драматурга честь? 
Пролитый сквозь века душевный свет. 

 
«Читать или не читать?», -  спрашивают нас. 

Но не позволит нам язик произнести отказ. 

 


