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ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

 Тарас Григорович Шев-
ченко — великий поет, геній 
українського народу. Поет зро-
бив неоціненний вклад у духовну 
скарбницю людства. У своїй твор-
чості митець сягнув світового рів-
ня. Його довершені твори сіють 
зерна світла й добра, палахкотять 
незгаслим полум'ям безкомпро-
місної справедливості, прони-
кливої мудрості. Тарас Шевченко 
народився кріпаком, тож йому, 
як нікому іншому, були близькі й 
зрозумілі страждання бідноти. А 
тому все своє життя поет присвя-
тив служінню ідеї національного 
та соціального визволення лю-
дей. Він вірив, що і на нашій землі 
настане щасливе, прекрасне жит-
тя: 

Земляки

Я народилася в місті, 
Що височить над Дніпром.

Тут у людей душі чисті,
Душі зігріті теплом.

Їх зігріває та думка,
Що і Кобзар тут бував,

Силу велику й натхнення
З круч він Дніпровських дістав.

Саме ось ці краєвиди
Може і снились йому,
Там на далекім Аралі

В Богом забутім краю.

Може ось цей кущ калини,
Очі заплющив, згадав,

Потім в солдатській казармі
Потай його малював.

Може той дуб, що в Соснівці,
Біля дороги стоїть,

Бачив його наче вчора
Без двох якихось  століть.

Саме Стрілецьким узвозом 
Може спускавсь до Дніпра,

Щоб надала йому сили
Наша джерельна вода.

Дуже пишаюсь, що маю
З ним Батьківщину одну:

І Батьківщину велику,
І батьківщину малу.

Я не одна цим пишаюсь,
Саме тому недарма,

Кращий бульвар мого міста
Носить Поета ім’я!
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Шевченко — це народ, і як народ, він буде вічно жити
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І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, 

А буде син, і буде мати, 

І будуть люде на землі. 

 Тарас Григорович Шев-
ченко... Без його імені не можна 
уявити нашої літератури, нашої 
культури, нашої країни. Його 
творчість невмируща. Життя Коб-
заря можна вважати справжнім 
подвигом у мистецтві, бо він від-
дав усі свої сили, щоб врятувати 
український народ, українську 
культуру та відкрив перед ними 
шлях у майбутнє. З плином часу 
все більше переконуєшся, що по-
езії нашого Кобзаря — то одкро-
вення, які він висловив на адресу 
минулих, сучасних і прийдешніх 
поколінь українців. І не одне по-
коління українців звіряє своє 
життя іменем і творчістю Кобза-
ря. 
 Т. Г. Шевченко — це вічний 
вогонь, що ніколи не згасне в сер-
цях народу. Творчість Т. Г. Шевчен-
ка — це святиня, якою дорожить 
і гордиться український народ. 
Ми, нащадки, будемо завжди бе-
регти у своєму серці той вогник 
любові до України, який запалив 
поет своїми безсмертними тво-
рами. 

                                               редакція 
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НАША ТВОРЧІСТЬ

 Ще з дитин-
ства, в початко-
вій школі, ми всі 
вивчали твори 
Тараса Григоро-
вича Шевченка. 
Це дійсно ге-
ніальна людина! 
Його уміння во-
лодіти словом, 

передавати страждання та доносити 
почуття до читачів захоплюють. 
 Змалку поет бачив добро і 
зло на своїй землі, відчував єдність 

з народом та Вкраїною. Це стало 
часткою самого Тараса. Він жив з 
народом і підтримував його, був 
невичерпним джерелом сили духу. 
Скільки довелось пережити заради 
визнання всім світом його творчості. 
 Він закликав усіх до бороть-
би, пророчив перемогу, був про-
видцем. Шевченкове слово, його 
поетична мова запалювали серця 
мільйонів патріотичним вогнем. 
Впевнена, зараз багато людей мо-
жуть знайти віддзеркалення сьо-
годнішніх подій у творчості Шевчен-

Шевченко пророк…
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Мужская благодарность

После холодного осеннего дождя,
Когда весь город укрыт туманом,
Никто не грет лучше, чем искра

Тепла от рук любимой или мамы.
Наша жизнь – полет бескрайный птицы.

Вы – крылья, способны нас держать.
И в непогоду, когда нет силы биться,

Вы отдадите все, чтоб нас не потерять.
Способны нас поднять и не даете пасть,

С вами мы летим вопреки большим 

 Т.Г. Шевчен-
ко справжній 
патріот, наці-
онально сві-
дома людина, 
чудовий поет, 
т а л а н о в и т и й 
художник і про-
сто українець. 
За висловом П. 

Грабовського: «Шевченко зробив 
літературу великою справою життя і 
вказав їй єдино достойний шлях слу-
жіння батьківщині».
 Кобзар є нашим земляком. 
Народився в с. Моринці Черкаської 
області. Попри важкий життєвий 
шлях, нелегке дитинство ця талано-
вита людина не зламалася під тяж-
ким тягарем долі. Він займався улю-
бленою справою упродовж всього 
життя. Творча спадщина Т.Г.Шевчен-
ка має виховне значення, вона ста-

ла духовною основою формування 
сучасної української нації, тому що 
для українців всіх наступних поко-
лінь Великий Кобзар став могутнім 
джерелом національної свідомості, 
символом України. Його творчість 
викладена у книзі «Кобзар», де ви-
світлено переживання, думки та 
просто його життя. Не дивно, що 
твори Кобзаря перекладені всіма 
слов’янськими мовами, а також гру-
зинською, вірменською, казаською, 
узбецькою, німецькою, англійською, 
французькою, датською, новогрець-
кою, іспанською, хінді, японською, 
в’єтнамською, корейською, румун-
ською, італійською, угорською, ма-
лайською, бенгальською та багатьма 
іншими мовами.
 У багатьох творах спостері-
гаються роздуми про долю рідної 
землі. Він дивиться наче крізь час. 
Його думки торкають нас за живе та 

стихиям.
Парим по небу, будто оно создано для 

нас,
Без вас, мы даже оторваться от земли 

не в силе.
Пройдут года вашего труда, заботы,

Минуты счастья, улыбок и добра.
А мы все видим и будем это помнить,
Поздравим с восьмым марта с самого 

утра!

Андрій Лащ ЕА1-1

Спасибо за свободу

А нас учили не сдаваться,
А нас учили воевать,

Наши отцы, деды и братья
Клялись отчизне жизнь отдать!
И нам рассказывали в школах,

О страхах, ужасах войны,
Но кто же знал что через годы

Нам предстоит это пройти.
Не мало кто бежал домой,

Не мало кто боялся правды,

Но только на передовой,
Всегда он сильным оставался.

Наши герои, наша сотня,
Тут даже слов не подобрать
Спасибо вам за ту свободу!

Теперь ее не отобрать.
Слезами, кровью, вечной верой, 

В кольце огня и долгой лжи
Стоял Майдан, стояла Сотня!

Мы по гроб жизни вам должны!!!

Ліза Зіміна ОД2-1

ка. Протистояння, смерть, сльози, 
страждання знайшли відображення 
на Майдані. Здавалось би, 200 років 
тому жив поет, а події майже не змі-
нюються! 
 Та не забуваймо, «проллєть-
ся вража кров» - поплатяться за 
страждання всі, хто заслуговує на 
це. Нічого не затихне без наслідків. 
Та головне – віра в щасливе майбут-
нє. Буде все, якщо вірити.

Яна Слободянюк ЕК 1-1

Шевченко як джерело національної свідомості
змушують задуматися про станови-
ще України. 
 Сенсом життя Шевченка 
було служіння рідному народу, що 
свідчить про його патріотизм.
 «Учитесь, читайте, чужого 
навчайтесь, й свого не цурайтесь» - 
слова Шевченка. Вони стали крила-
тим висловом, і справді, людина ні 
за яких обставин не повинна забува-
ти свій рід, свою Батьківщину, адже 
вона у нас єдина. Україна - це земля, 
на якій живе найщиріший народ, де 
лани широкополі, де цвітуть найкра-
щі квіти, де найродючіша земля, що 
колоситься врожаєм.
 Не забуваймо, звідки ми ро-
дом! Бо тільки на нашій землі є такі 
талановиті люди - національно сві-
домі патріоти, що відстоюють свої 
права та піклуються про майбутнє.

Ірина Зайчикова ЕК1-1
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ПЕРЛИ ПОПЕРЛИ

Кросворд для знавців творчості Шевченка

ЗАПИТАННЯ:

1. Які твори Шевченка і Пушкіна мають однакові назви?
2. Яку поему Шевченко написав  під свіжим враженням від 
подорожі в Україну?
3. Що в перекладі з грецької мови означає ім'я Тарас? 
4. Ким, згідно переказів, був дід Тараса Шевченка?
5. Ім'я дівчини - першої любові Тараса Шевченка.
6. Назва селища, в якому народився Шевченко.

кросворд підготував 
Артем Бігун РА1-1

Жарти про жінок
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Тільки наші чоловіки сміються над 
жінкою за кермом, сидячи в трамваї.

- Скільки тобі років?
- Непристойно задавати жінці такі 
питання …
- Гаразд, а коли в тебе День народ-
ження?
- 24 березня.
- Якого року?
- Не повіриш … кожного!

- Кохана, де чай? Я ніяк не можу його 
знайти.
- Ах, який ти безпорадний! Чай в ап-
течці, у банці з-під какао з наклей-
кою сіль.

Жінка за кермом – що зірка в небі: ти 
її бачиш, а вона тебе ні.

Він їсть – вона готує
Він носить – вона пере
Він смітить – вона прибирає
І що б вона без нього робила?!

Справжньої жіночої дружби не бу-
ває. Це всім відомий факт.
Дружби між чоловіком і жінкою теж 
немає.
Питання: з ким дружити жінці?

Ну привіт, Ігоре.
— Взагалі-то, я Олена.
— А в мого чоловіка в телефоні ти 
Ігор.

Жінкою бути легше, ніж чоловіком: 
дитину народила, виростила, в шко-
лу відправила, на роботу сходила, в 
магазин забігла, вечерю приготува-
ла, уроки перевірила, всіх нагодува-
ла, посуд помила, білизну випрасу-
вала... І весь день вільна!

Весілля 21-го століття:
- Тепер я оголошую вас чоловіком і 
дружиною. Можете обмінятись логі-
нами та паролями.

Я ж тобі українською мовою сказа-
ла, “буду через п’ять хвилин”, чого 
ти мені тепер кожних півгодини 
видзвонюєш?!
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З 8 БЕРЕЗНЯ!

 Роль жінки у нашому житті – визначальна. Більшість 
чоловіків усе, що робить, робить в ім’я жінки. Хоча розумін-
ня цього приходить поступово, з віком. В усі часи жінка була 
і залишається Берегинею, господинею спокою і родинного 
затишку. Жінка – це святиня, взірець тепла, доброти, ніжно-
сті. Саме завдяки вам, терплячим, розумним, виваженим, 
мудрим, ми, чоловіки, почуваємося захищенішими у житті. 
Жінка завжди надихає на працю, допомагає перебороти 
труднощі, негаразди в житті, своїм особистим прикладом 
показуючи вміння жити і боротися. Зі святом Вас! 

Г.Г. Блонський

 Роль жінки у колективі теж важко переоцінити. В 
нашому навчальному закладі працює багато представниць 
прекрасної статі. Традиційно жінки зайняті на багатьох від-
повідальних і важливих ділянках роботи. Моральні і профе-
сійні якості цих прекрасних жінок заслуговують не тільки 
поваги, їх цілком можна назвати такими, що є прикладом 
для наслідування. Жінки – окраса життя. Своєю мудрістю ви 
обминаєте гострі кути, терплячістю зберігаєте мир і спокій 
вдома і на роботі, любов’ю до людей і до праці будуєте май-
бутнє. Вітаю вас з початком весни, з першим святом нової 
пори року! 

Д.В. Галат

 У нашому навчальному закладі багато хороших жі-
нок: розумних, вродливих, кмітливих. Найкращі жінки Чер-
кащини працюють саме у нас. Хочу, щоб ви, дорогі співро-
бітниці, завжди з радістю ходили на роботу, нехай вона буде 
задоволенням. Бо робота – невід’ємна реалія нашого життя, 
оскільки більша і краща його частина проходить саме на 
робочому місці за виконанням службових обов’язків. Наші 
жінки справляються з найскладнішими життєвими завдан-
нями, примудряючись поєднувати сімейні справи з профе-
сійними. Бажаю всім жінкам ЧПТ здійснення світлих надій та 
мрій, звичайного людського щастя!Ви завжди дуже потрібні, 
адже саме ви несете у собі те незгасиме світло тепла і добро-
ти, завдяки якому існує життя на Землі!

С.Г. Сердюк

 Свято 8 Березня ми сприймаємо як прихід весни, як 
дань любові і поваги до Жінки, свято, яке стало найроман-
тичнішим і найприємнішим з усіх свят року. Свято мам, ба-
бусь, коханих, колег, сестер і подруг, свято, коли абсолютна 
більшість чоловіків з усіх сил намагаються бути люблячими і 
турботливими, уважними і щедрими, а абсолютна більшість 
жінок відчувають себе коханими, єдиними і неповторними. 
Вся "сильна" половина людства у цей день схиляється перед 
"слабкою".

В.І.Колібабчук
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