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5 клас
Н. І. Подранецька
«Щасливий випадок». Ігровий проект
На сцені організовано виставку довідкової літератури мовно-літературного та історичного напрямків. За столами сидять учасники команд,
посередині залу — журі, що оцінюватиме конкурс. Зал прикрашений
мовними та літературними газетами, випущеними учнями, висловами,
ребусами, кросвордами.

Вислови:
1. Слово до слова — зложиться мова (Народна приказка).
2. Не бійтесь заглядати у словник… (М. Рильський).
3. Черпайте з книг науку благодатну (Г. Сковорода).
4. Книги — морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить (І. Франко).
Перебіг заходу
В е д у ч а. 9 листопада — День української писемності й мови.
Мова — це великий дар природи. І в кожного народу вона своя.
Наш народ створював мову віками. Відомий український педагог Василь Сухомлинський писав: «Мова — це віконця, через які
людина бачить світ. Багата мова — багатий духовний світ, розвинуте почуття краси слова — велика моральна культура. Убогість
слова — це убогість думки, інтелектуальної, емоційної, естетичної товстошкірості».
Наша мова не бідна й не кривоуста. Їй властиві надзвичайна
мелодійність і багатство. Незбагненна душа нашої мови, як золотоносна річка, виблискує на сторінках нашої літератури. Тож
давайте заглянемо в живу схованку людського духу.
Якщо ви з інтересом розгадуєте кросворди, берете участь
у вікторинах, любите телепередачі: «Що? Де? Коли?», «Брейнринг», LG «Еврика», «Найрозумніший», то гра «Щасливий випадок» — знахідка для вас!
Якщо ви не байдужі до мови, літератури, історії, то ця гра —
безумовно для вас!
Якщо ви не марнуєте свій вільний час, проводите його в колі
друзів і в читальному залі бібліотеки, то ця гра — ваша мрія!
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Грайте в гру «Щасливий випадок», тому що ця гра — шлях
до вдосконалення. Отож, починаємо нашу гру.
Бажаємо приємного відпочинку гостям та вболівальникам
і нехай щастить нашим командам.
У сьогоднішній грі беруть участь дві команди: команда «Круїз»
(5‑А клас) і команда «Буква» (5‑Б клас).
Перед початком гри дозвольте представити вам членів журі,
які визначать переможця гри. (Представлення журі)
Шляхом жеребкування визначається команда, яка буде виступати першою.
Команди представляють свої візитні картки. Привітання оцінюють за п’ятибальною системою. Журі звертає увагу на емблему,
зміст привітання (див. додаток 1).
В е д у ч а. Поки журі підводить підсумки конкурсу «Візитна
картка», я поясню суть гри. Гра складається з восьми геймів.
Команди повинні чітко відповісти на запитання. За правильну
відповідь журі нараховує один бал і дає один жетон.
Між геймами два блоки реклами на тему «Школа № 26» (додаток 2), реклами книг, підготовлених двома командами (додаток 3),
гра з уболівальниками.
По завершенні гри журі називає команду-переможця і вручає призи.
І гейм «Національна символіка»
Умови: упродовж 10 секунд команда знаходить відповідь, яку
оцінюють одним балом (жетоном).
Прапор Руси повіває
Синьо-жовтий, златом тканий,
А на нім завіт сіяє
Мономахом ще нам даний.
Мстислав Рус

Запитання І команді
1. Столиця України. (м. Київ)
2. Назва Гімну України. («Ще не вмерла України…»)
3. Автор слів Гімну. (Павло Чубинський)
4. Перший Президент України. (М. Грушевський)
5. Що означає слово «хохол»? (Жовто-блакитний)
6. Назвіть малий Державний Герб України. (Тризуб)
Запитання ІІ команді
1. Назва міста, в якому живемо. (м. Рівне)
2. Назвіть найбільшу святиню українського народу в музичній
символіці? (Гімн)

5 клас
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3. Автор музики Гімну. (Михайло Вербицький)
4. Назвіть ще один із Гімнів України. («Ой у лузі червона калина»,
(«Боже великий, єдиний…», «Заповіт» та інші)
5. Колір нашого Прапора. (Жовто-блакитний)
6. Що означає слово «сфінкс»? (Тризуб)
Рекламна пауза.

ІІ гейм «Наш Луг — батько, а Січ — мати …»
Умови: упродовж 10 секунд команда знаходить відповідь, яку
оцінюють одним балом (жетоном).
Є нам про що згадати …
Пісне, душу возвелич,
Ой була в нас ненька-мати —
Запорізька славна Січ …

Запитання І команді
1. Як називалося поселення козаків у ХVІІ–ХVІІІ ст., вільне від
податків та панщини? (Слобода від слова — «свобода»)
2. Як називали головного воєначальника, що обирався на один
рік козацькою радою, тобто загальними зборами січовиків?
(Кошовий)
3. Як називали козаки торби, які кріпилися до крил сідла?
(Тороки)
4. Старовинна, відома ще з часів Київської Русі поетична назва
Дніпра. (Славута, Славутич)
5. Січовий козак, який перекинувся до польської шляхти, став
руйнувати православні церкви, ловити, катувати й убивати
козаків і гайдамаків, що карали панів за знущання над українським селянством. (Сава Чалий)
6. Невеликі сторожові загони, сторожа в степу чи лісі. (Пікети)
Запитання ІІ команді
1. Будівля в Січі, де жили козаки. (Курінь)
2. Хто такий характерник? (Чаклун, чарівник)
3. Як називалися козацькі чоботи з тонкої м’якої шкіри, пофарбованої в різні кольори? (Сап’яни, сап’янці)
4. Острів на Дніпрі, де знаходилася одна з фортець Запорізької
Січі. (Хортиця)
5. Кошовий отаман Запорізької Січі, видатний полководець,
який брав участь у визвольній війні 1648–1654 років. (Іван
Сірко)
6. Козацький слуга-товариш, зброєносець. (Джура)
Рекламна пауза.
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ІІІ гейм «Українські народні казки»
Умови: упродовж 5 секунд команда знаходить відповідь, яку
оцінюють одним балом (жетоном).
Заглядає в шибу казка сивими очима,
Материнська добра ласка в неї за плечима.
В. Симоненко

Запитання І команді
1. За яку ціну дід купив собі козу в казці «Коза-дереза»? (За три
копи)
2. Як звали найбалакучішу жінку в українських казках? (Хвеська, казка «Язиката Хвеська»)
3. Згадайте назву казки й ім’я героїні, якщо відомо, що вона,
маючи качалочку, обміняла її на курочку, курочку на качечку,
качечку на гусочку, гусочку на ягнятко, ягнятко на невісточку, замість якої їй підсунули собаку? (Лисичка в українській народній казці «Лисичка-сестричка».)
4. Ви, мабуть, пам’ятаєте казку «Солом’яний бичок»? Безумовно,
знаєте, що бичок-третячок із соломи зроблений, смолою засмалений упіймав ведмедя, вовка, лисицю й зайця, які у викуп
за своє життя принесли бабі та діду меду вулик, овець отару,
усякої птиці, а ще стьожок сережок, намиста доброго. Дід
із бабою забагатіли з цього майна. А що ж після цього сталося з самим бичком? (Розтнув на сонці.)
5. Який звичайний іменник наприкінці казки «Названий батько»
написаний із великої букви? (Правда)
6. Хто розв’язав суперечку селян за лоша в казці «Мудра дівчина»? (Маруся)
Запитання ІІ команді
1. У якій казці битий небиту возив? («Лисичка-сестричка і вовкпанібрат», вовк возив лисичку)
2. Хто подарував селянину яйце-райце в однойменній казці?
(Орел, якого вигодував селянин за три роки ціною двох корів
і одного вола.)
3. У казці «Лисичка та Журавель» ходили один до одного в гості.
(Лисичка дала їсти з тарілочки, а журавель — із глечика.).
Які страви були на тих гостинах? (У тарілочці — манка
з молоком. У глечику — рис із маслом (або м’яса підсмажив
із картопелькою, бурячком та всілякою дрібничкою.)
4. Хто готував обід для чоловіка лисички Пана Коцького з однойменної казки? Що то були за звірі? (Вовк, ведмідь, дикий
кабан, заєць)

5 клас
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5. У якій казці дійові особи мріють: «Якби до доброго чоловіка
в найми попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухалися і за рідного батька його мали б»? («Названий батько»)
6. Яка з казок розпочинається словами: «Було собі два брати —
один убогий, а другий багатий. От багатий колись ізласкавився
над бідним…»? («Мудра дівчина»)
Рекламна пауза.

IV гейм «Чорний ящик»
Умови: у ящику знаходиться предмет. Ваше завдання —
за описом відгадати, що це. Завдання дається спочатку для однієї команди, потім для іншої. Якщо впродовж хвилини команда
не дає правильної відповіді, то можливість заробити додаткові
бали отримують суперники. (5 балів)
1. Англійський моряк, що подорожує казковими країнами. Його
ім’я використовує Полтавська кондитерська фабрика. (Гулівер)
2. В одній із байок у цей предмет мудра птаха кидала камінці,
в іншому творі зла невістка нещадно била ці предмети рогачем. (Горщик)
Музична пауза.

V гейм «Конкурс капітанів»
Умови: необхідно продовжити почате прислів’я. За кожну
правильну відповідь нараховують 1 бал (жетон).
Запитання капітанові І команди
1. Хліб наснажує тіло, а книга… (розум).
2. Книга — міст у … (світ знань).
3. Книга не пряник, а … (дітей до себе манить).
4. Книгу читай, … (розуму набирай).
5. Кому книга — розвага, а кому … (навчання.)
6. Книгу прочитав — … (на крилах політав).
Запитання капітанові ІІ команди
1. Книги читати — … (усе знати).
2. Книга корисна, коли … (її читати).
3. Ученому — світ, а … (невченому — тьма).
4. Книга — твій друг, … (без неї як без рук).
5. Книга — … (джерело знань).
6. Книга корисна, коли … (її читають).
Музична пауза.

VІ гейм «Загадки»
Умови: упродовж 5 секунд команда знаходить відповідь, яку
оцінюють одним балом (жетоном).
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Загадки для І команди
1. Біле поле, чорне насіння, хто його сіє, той розуміє. (Книга)
2. Чорний Іванчик, дерев’яна сорочка, де носом поведе, замітку
кладе. (Олівець)
3. Книжки читаю, а грамоти не знаю. (Окуляри)
4. Два пани наділи одні штани. (Ножиці)
5. Малий коник із чорного озерця воду бере та біле поле поливає. (Перо і чорнило)
6. Що іде, не рухаючись із місця? (Час)
Загадки для ІІ команди
1. Мовчить, а сто дурнів навчить. (Книга)
2. Розумний сівач по білому полю бігає. (Олівець)
3. Своїх очей не маю, а іншим бачити допомагаю. (Окуляри)
4. Лежу — одна нога, іду — вже дві, а на ногах стою, то дві
голови. (Ножиці)
5. Не вмію читати, а весь вік пишу. (Перо і чорнило)
6. Біжить, біжить, не оглядається. (Час)
VІІ гейм «Гра з глядачами»
Умови: поки буде йти гра з глядачами, команди повинні розгадати кросворди на тему «Усна народна творчість» (додаток 4).
Загадки-запитання, загадки-жарти
для уболівальників І команди
1. Що тепліше одного кожуха? (Два кожухи)
2. На небі одно, на землі нема, у баби двоє, у дівки нема. (Літера Б)
3. Коли дурень розумний? (Коли мовчить)
4. Що в хаті щодня цілують? (Чашку)
5. Що це за гість, що сам себе їсть? (Свічка)
6. Жило триста котів і один чоловік. Скільки було там ніг? (Дві)
Загадки-запитання, загадки-жарти
для уболівальників ІІ команди
1. У якому місяці люди найменше хліба їдять? (У лютому)
2. Що в людині найшвидше ? (Думка)
3. Що за трава, що й сліпий знає? (Кропива)
4. На що борошно в млині падає? (На купку)
5. Що посеред землі стоїть? (Літера М)
6. Сидять три коти, проти кожного кота сидять два коти, скільки
всього котів? (Три)
VІІІ гейм «Далі-далі»
Умови: упродовж хвилини команда отримує запитання. Правильну відповідь оцінюють одним балом (жетоном). Наступне
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запитання читають лише після слова «далі». Відповідає будьхто з команди.
І серія запитань
1. Яке слово складав Кай зі шматочків льоду в царстві Снігової
королеви? (Вічність)
2. Ім’я Шевченка. (Тарас)
3. Свято Покрови. (14 жовтня)
4. Літературні твори, які описують вигадані події. (Фантастика)
5. Скільки картоплин у горщик улізе? (Картопля не лазить)
6. Як звали коня Олександра Македонського? (Буцефал)
7. Четвертий ступінь основного музичного звукоряду. (Фа)
8. Невіршована мова, літературний жанр. (Проза)
9. Слово «фольклор» у перекладі з англійської означає. (Мудрість
народу)
10. Який гостинець приготувала Маруся («Мудра дівчина») для
пана? (Горобця)
11. Якою на зріст була Дюймовочка? (1 дюйм = 2,54 см)
12. Як звати героя української казки, якому в скрутну хвилину
допомогло гусеня? (Телесик)
13. Як називаються народні обрядові величальні пісні зимового
циклу? (Колядки)
14. Назвіть об’єкт полювання Дуремара у казці «Золотий ключик». (П’явки)
15. Головні члени речення. (Підмет і присудок)
16. Розділ науки про мову, де вивчається речення. (Синтаксис)
18. Слово, що відповідає на запитання, поставлене від головного
слова в словосполученні. (Залежне)
19. Похвальна пісня. (Гімн)
20. Дитина, яка має виняткові здібності, талант. (Вундеркінд)
ІІ серія запитань
1. Який кінь, коли його миють? (Мокрий)
2. Що дістане потилицю зубами? (Гребінець)
3. Свято Різдва. (7 січня)
4. Розділ науки про мову, де вивчається словосполучення. (Синтаксис)
5. Засіб установлення змістового зв’язку між словами. (Запитання)
6. Що в перекладі з грецької означає слово «Біблія»? (Книга)
7. Невеликий твір, у якому в прихованій формі описують предмет, котрий потрібно назвати. (Загадка)
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8. Прилад, що давав можливість запорожцям дивитися вдалечінь, мав назву. (Дзеркала)
9. Що зробив молодший брат («Названий батько») для порятунку
невідомого старця? (Спалив хату)
10. П’ятий ступінь основного музичного звукоряду. (Соль)
11. Полиці на кілька ярусів для книг. (Стелаж)
12. Скільки є заповідей Божих? (10)
13. Про кого йдеться: «За три копи куплена»? (Коза-дереза)
14. Де була створена перша на Русі бібліотека? (Софіївський Собор.
Київ, 1037 р.)
15. Хто написав казки: «Кресало», «Гидке каченя»? (Г.-Х. Андерсен)
16. Визначний твір літератури, мистецтва. (Шедевр)
17. Винагорода за визначні успіхи в галузі мистецтва, літератури.
(Премія)
18. Заклад, що видає книги для читання. (Бібліотека)
19. Музичний ансамбль із 4‑х виконавців. (Квартет)
20. У якому творі розповідається про перетворення баби на маленьку дівчинку? («Чудодійна криниця»)
Слово надають голові журі. Підбивають підсумок гри «Щасливий
випадок». Переможцям вручають призи. Звучить музика.

В е д у ч и й. Бажаю кожному з вас стати борцем за відродження
рідної історії, мови, культури. Любіть Україну, шануйте її народ.
Будьте гідними називатися українцями.
Додаток 1
Візитна картка команди «Круїз»
Усіх вас вітає в грі «Щасливий випадок» команда «Круїз»,
а «Круїз» — це К — книги, Р — радять, У — учать, і З — знайомлять.
Наш девіз:
До перемоги, «Круїз»,
І ні кроку вниз.
Щоб усе було гаразд,
Прикладіть старання.
Виконайте, просим вас,
Всі наші бажання:
Хочем, щоб противник наш
Другом був завжди для нас — раз!
У болільників сім’я,
Щоб веселою була — два!
Справедливість для журі —
Це вже — три!
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Привітання журі (на мотив пісні «Очі чорнії…»)
Судді добрії, судді милії,
Неприступні та красиві,
Як ми любимо вас,
Як боїмося вас,
Розсудіть ви нас
В цей нелегкий час.

Привітання вболівальникам (на мотив пісні «Атас»)
За нас!
Ви болійте лиш за нас!
За нас!
Любі болільники,
Милі болільники,
Ви хвилюйтесь лиш за нас!
За нас! За нас! За нас!

Привітання супернику
(на мотив пісні «Соловей-розбійник»)
Наш суперник милий,
Наш суперник гарний,
А ну-мо, спробуй виграть в нас!
Наш суперник бравий,
Наш суперник славний,
З тобою дружити ми гаразд!

Візитна картка команди «Буква»
Сьогодні з вами в грі «Щасливий випадок» команда «Буква».
Разом: Б — будемо, У — уважними, К — кмітливими, В —
веселими, А — азартними.
Привітання супернику
Суперник сьогодні
Серйозний у нас!
О, друзі поважні,
Вітаємо вас!
Щоб усе було гаразд,
Прикладем старання.
Хочем, щоб суперник наш
Другом був завжди для нас.

Привітання вболівальникам
Уболівальникам вірним
Великий привіт!
Сміливо за нами
В незнаний світ!
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Ми хочемо дуже
Сподобатись вам!
І вірим, що ви
Допоможете нам!

Привітання журі
Повага вам, судді,
Привіт вам, журі!
Та тільки суворо ви нас
Не журіть.
Ой, журі, журі,
Дуже просимо вас:
Поможіть же нам
У цей нелегкий час.

Додаток 2
Блок реклами на тему «Школа № 26»
Команда «Круїз»
1. Школа № 26 випускає не найгірших учнів зі своїх стін. Відвідуйте заклад без пропусків. Досить вагатися і спокій вам
гарантовано.
2. Якщо ви вчитеся без 1, 2, 3, то школа № 26 гарантує вам
отримання атестатів зрілості.
3. При школі № 26 працює бібліотека. Якщо ви хочете бути
розумними, кмітливими, дотепними, відвідуйте бібліотеку
школи, і ви не пожалкуєте. Ваші мрії стануть дійсністю.
4. Я чую аромат, я бачу аромат, я вдихаю аромат — «Дивний
запах» їдальні школи № 26.
5. Коли ви їсте борщ або суп, ваш шлунок наповнений слабо.
Жуйте сало з часником, і тоді ви відчуєте, що наїлись. Натурпродукти. Ваше здоров’я і довголіття.
Команда «Буква» (учні розігрують сценку)
Біля під’їзду на лавочці сидять баба Параска і баба Палажка.

Б а б а П а р а с к а. Куди це ти йдеш, Дмитрику?
Д м и т р и к. У школу. Сьогодні змагання з баскетболу.
Б а б а П а р а с к а. А в якій школі ти навчаєшся?
Д м и т р и к. У найкращій — № 26!
В а д и м. Бабо Параско! Бабо Палажко! Наш клас отримав грамоту за конкурс малюнків на асфальті.
Б а б а П а л а ж к а. Молодці! Катю, а ти куди? Уроки ж уже
закінчились!
К а т я. Я йду в школу на конкурс «Королева краси»! Якщо
виграю, то отримаю класний приз!

5 клас

15

Б а б а П а л а ж к а. Знаєш, Андріївно, я свою онуку теж віддам
у школу № 26.
Б а б а П а р а с к а. А мій онук уже там навчається.
Додаток 3
Реклама книг команди «Круїз»
Артур Конан-Дойль
«Оповідання про Шерлока Холмса»
А в т о р. Одного зимового вечора, коли на небі світив місяць,
а по всіх домівках у містечку вимкнули світло, Оленка, учениця
5‑го класу, при свічці вирішила вивчити правила з рідної мови.
Оленка сидить за столом, учить правила, засинає. Тихо заходить
незнайомець у чорній масці і забирає з собою підручник.

О л е н к а (зранку, збираючи ранець.). Де мій підручник? Що
робити? (Читає оголошення в газеті.) «Шерлок Холмс — приватний детектив. Завжди до ваших послуг».
З’являються Шерлок Холмс і доктор Ватсон.

Ш е р л о к Х о л м с (до учениці). Ваша справа не дуже важка,
але не позбавлена інтересу. Не будемо гаяти часу! Що ви думаєте,
Ватсоне, про особу, яка вкрала підручник?
В а т с о н. Я нічого не думаю і не бачу ніяких версій.
Ш е р л о к Х о л м с. Навпаки, Ватсоне, ви бачите все, але не
робите висновків із того, що бачите.
В а т с о н. Скажіть тоді мені, які версії маєте ви?
Ш е р л о к Х о л м с. А ось які. Злодій на підлозі залишив свої
сліди. Вони від кросівок, забруднених крейдою. Із цього ми
можемо визначити, що злодій — школяр і йому вкрай потрібен
підручник із рідної мови. Можливо, саме його він не має, а двійку
виправити потрібно. Ось він і взяв без дозволу підручник однокласниці. (До учениці) Згадай, чи ніхто з вашого класу не отримав двійку з рідної мови?
О л е н к а. Та це ж Петрик, мій однокласник, і живе він у моєму
будинку на першому поверсі. (Кличе Петрика)
П е т р и к. Так, це я. А як ви здогадались, що це я взяв підручник?
Ш е р л о к Х о л м с. Це елементарно, друзі!
О л е н к а. Нам допомогли Шерлок Холмс і доктор Ватсон.
А в т о р. Якщо у вас зник підручник або інші цінні речі —
не впадайте у відчай, а звертайтесь до книги англійського письменника А. К.-Дойля «Оповідання про Шерлока Холмса».
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Іван Франко
«Фарбований Лис»
Автор. Авжеж, кмітливість і хитрість — найголовніше в житті
Лиса Микити.
Л и с М и к и т а. Приступіть ближче, я вам усе розповім. Слухайте, любі мої, і тіштеся! Сьогодні рано Святий Миколай виліпив мене з небесної глини — придивіться, яка вона блакитна!
І, ожививши мене своїм духом, мовив: «Звіре Остромисле! У звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій.
Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю
і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді і не допускай
нікому кривдити моїх звірів!»
С л у х а ч і. А далі? Що було далі?
Автор. А дізнатись, чим закінчилось царювання Лиса Микити,
ви зможете, якщо прочитаєте літературну казку українського
письменника Івана Франка «Фарбований Лис».
Реклама книг команди «Буква»
«Гаррі Поттер»
В а д и м. Акціум, рестерномі, горнофус, нокс.
Д м и т р и к. Отері, сент, кенджбал.
К а т я. Акеті, оліїмус, континокілал.
М а р і й к а. Вадиме, що з тобою?
В а д и м. Я не Вадим. Я — Гаррі!
М а р і й к а. Дмитре, що з тобою?
Д м и т р и к. Я не Дмитрик, я — Рон!
М а р і й к а. Катю, а що з тобою?
К а т я. Я не Катя, я — Герміона!
М а р і й к а. Яно! Можливо, ти знаєш, що з ними?!
Я н а. Здається, що так. Їм дуже сподобалася книга про Гаррі
Поттера.
М а р і й к а. А що це за книга?
Я н а. Як? Ти не знаєш? Уже всі діти прочитали цю книгу!
Якщо хочеш, то й тобі принесу.
М а р і й к а. Обов’язково принеси!
«Що? Як? Чому?»
К а т я. Що вам відомо про риб, які цілуються, про змій, що
нявчать, про ящірок, які стріляють кров’ю, про тварин, які співають? Про цих дивовижних тварин ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте «Що? Як? Чому?»
Д м и т р о . Хочете відкрити цікаві сторінки життя нашої
України, її історії, культури, літератури, мистецтва, духовної
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спадщини? Усі, хто бажає поглибити свої знання, читайте «Що?
Як? Чому?»
М а р і й к а. Хочете здійснити цікаву подорож у чарівний світ
відкриттів і винаходів усім нам добре знайомих речей? Читайте
«Що? Як? Чому?»
Додаток 4
Кросворд на тему «Усна народна творчість»
1. Казки про фантастичні події.
(Фантастичні) 2. Кошовий отаман Запорізької Січі. (Сірко)
3. Що у світі найжирніше.
(Земля) 4. У воді росте — кохається, кинь у воду — злякається.
(Сіль) 5. Головний воєначальник, що обирався на один рік
козацькою радою. (Кошовий)
6. Яка старовинна назва Дніпра?
(Славута) 7. Як називалися
воїни турецького чи татарського
війська? (Ординці) 8. Як звали
головну героїню казки «Мудра
дівчина»? (Маруся)

1
2
3
4
5
6
7
8

У виділених клітинках читаємо слово «фольклор».
Кросворд на тему «Усна народна творчість»
1

5
2
3

6

7

4

По горизонталі: 1. Народне оповідання про незвичайні, часом
фантастичні події. (Казка) 2. Ім’я
баби, яка живе в хатці на курячих
ніжках. (Яга) 3. Ім’я, яким назвав
себе фарбований лис Микита. (Остромисл) 4. Що, на думку мудрЬь664935ої дівчини, наймиліше для
людини? (Сон) 7. Герой однойменної казки, дідок-чарівник із зеленою бородою. (Ох)
По вертикалі: 1. Герой казки, який
переміг змія і визволив із неволі
свою сестру Оленку. (Котигорошко) 5. Ім’я дерев’яного хлопчика
з довгим гострим носиком. (Буратіно) 6. Зброя, за допомогою якої
проста дівчина перемогла хитрого
пана. (Мудрість)

6 клас
Л. М. Дворецька
«О мово, музико, калино — бальзам цілющий
для душі». Літературно-музична композиція
формувати розуміння того, що українська мова —
наш скарб; розширювати знання про красу і багатство української мови; пробуджувати почуття національної гідності; виховувати любов до рідної мови,
рідного краю, його традицій.
Обладнання: вишивані рушники, хліб, калина, плакати з висловлюваннями про мову, акустична система, фонограми.
Мета:

Перебіг заходу
Святково прибраний зал. На бокових стінах — висловлювання про
мову.
Та не молися мовою чужою,
Бо, на колінах стоячи, умреш.
Д. Павличко
Мови нашої слова —
Наче музика жива…
С. Бархоменко
Я прошитий травою густою,
Я пролитий Дніпром до кісток.
Рідна мово, без тебе ніхто я,
Мов відірваний вітром листок.
П. Перебийніс
Мова росте разом з душею народу.
І. Франко
Лунають позивні.

У ч и т е л ь. Зі святом вас, шановні друзі! Зі святом вас, шанувальники рідного слова. Розпочинаємо літературно-музичну композицію «О мово, музико, калино — бальзам цілющий для душі».
Голос із гучномовця
Як гул століть, як шум віків,
Як бурі подих, — рідна мова
Вишневих ніжність пелюстків,
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Сурма походу світанкова,
Неволі стогін, волі спів,
Життя духовного основа
М. Рильський
На сцену виходять ведучі.

1 ‑ й в е д у ч и й. Коли співаю чи слухаю українську пісню,
думаю про нашу Україну, яка віками тяжко несе хрест своєї долі,
і вірю в її воскресіння. Нехай воскресне в зорі третього тисячоліття страдниця Україна.
2 ‑ й в е д у ч и й. Помолімося рідним материнським словом,
помолімося піснею. Слово — це Бог, і жити воно має вічно, бо
разом із мовою вмирає й народ, а коли вмирає пісня, то гине душа.
Звучить фонограма церковного дзвону. На сцену виходять три учениці в національних костюмах зі свічками в руках.

1 ‑ ш а у ч е н и ц я. Мово! Пресвятая Богородице мого народу!
Із чорнозему, любистку, м’яти, рясту, євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народжена.
2 ‑ г а у ч е н и ц я. Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснуть земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному
олімпі волелюбності, слави і гордого духу.
3 ‑ т я у ч е н и ц я. Мово! Велична молитва у своїй нероздільній
трійці, що ти єси і Бог Любов, і Бог Віра, і Бог Надія. Мово, що
стала біля вівтаря нашого національного храму і не впускала туди
злого духа виродження, злого духа скверноти, ганьби.
1 ‑ ш а у ч е н и ц я. Мово наша! Дзвонкова кринице на дорозі
нашої долі! Твої джерела б’ють десь від магми, тому й вогненна
така. А вночі купаються в тобі ясні зорі, тому й ласкава така.
2 ‑ г а у ч е н и ц я. Тож зцілювала ти втомлених духом, давала
силу і здоров’я, довгий вік і навіть безсмертя тим, що пили тебе,
і невмирущими ставали ті, що молилися на дароване тобою слово.
Бо споконвіку було Слово і Слово було у Бога, і Слово було Бог.
3 ‑ т я у ч е н и ц я. Прости! Воскресни! Повернися! Возродися!
Забуяй вічним і віщим словом від лісів — до моря, від гір —
до степів. Освіти від мороку і освяти святоруську землю, Русь
Україну возвелич, порятуй народ її повіки! (Катерина Мотрич
«Молитва до мови».)
Голосніше звучать дзвони. Дівчата готуються до танку «Рушничок».
(Муз. О. Харитонова, сл. В. Єрова «Україно, любов моя».)
На сцену виходять чотири танцюристки й Українська Мова — дівчина в українському вбранні. Читають вірші про мову. На сцені дівчата
виконують танок із рушниками, по закінченні читають слова.

1 ‑ ш а д і в ч и н а. Купана-цілована хвилями Дніпровими.
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2 ‑ г а д і в ч и н а. Люблена-голублена сивими дібровами.
3 ‑ т я д і в ч и н а. Із колоска пахучого, з кореня цілющого.
4 ‑ т а д і в ч и н а. Із усмішки й сльози, сонця, вітру і грози —
У с і. Наша мова!
1 ‑ ш а д і в ч и н а. Яко смута матерів.
2 ‑ г а д і в ч и н а. Думи сивих кобзарів.
3 ‑ т я д і в ч и н а. І дівочі переспіви синіх вечорів.
4 - т а д і в ч и н а. Виплекана веснами і серцями чесними.
У с і. Наша мова!
Українська мова
Як путівець між нивами, проста,
Барвиста, наче далеч веселкова,
Так увійшла до вас в уста
І в долі заясніла ваша мова.
З роси, проміння, шуму колосків
Я вам дарую чисте першослово,
Аби з ясних слов’янських берегів
У світі засвітилося дніпрово.

1 ‑ й в е д у ч и й. Мова — то цілюще джерело, і хто не припадає до нього устами, той сам усихає від спраги. Століттями мова
народу була тією повноводною річкою, яку ми називаємо поезією. Поетична грань живе в слові, і слово немислиме без неї,
як немислима річка без води.
2 ‑ й в е д у ч и й. Рідна мова! Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів. Саме Котляревському вдалося добитися визнання української мови як літературної. Українська мова в його творах, мов коштовний самоцвіт,
заіскрилася тисячами барв.
1 ‑ й в е д у ч и й. Як до ладу лягає слово до слова в «Енеїді»
І. П. Котляревського. Еней, прийшовши до пекла, зустрів троянців.
Виходять троє хлопців, декламуючи уривки з «Енеїди».

1‑й учень
Педька, Терешка, Шеліфона,
Панька, Охріма і Харка,
Леська, Олешка і Сізьома,
Пархома, Їська і Феська,
Стецька, Ониська, Опанаса
Свирида, Лазаря, Тараса,
Були Денис, Остап, Овсій
І всі троянці, що втопились.

2 ‑ й в е д у ч и й. Діяння богині помсти Прозерпіни в пеклі Котляревський передав так.
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2‑й учень
Вона без всякого обману
І щиро без обиняків
Робила грішним добру шану,
Ремнями драла, мов биків;
Кусала, гризла, бичовала,
Кришила, шкварила, щипала,
Топтала, дряпала, пекла
Порола, корчила, пиляла,
Вертіла, рвала, шпиговала…

1 ‑ й в е д у ч и й. А рай у Котляревського переповнений усілякими ласощами.
3‑й учень
І ласощі все тільки їли,
Сластьони, коржики, стовпці,
Варенички пшеничні білі,
Пухкі з кав’яром буханці;
Часник, рогіз паслін, кислиці,
Козельці, терн, глід, полуниці,
Крутії яйця з сирівцем;
І дуже вкусную яєшню.
І. Котляревський

2‑й ведучий
Промовляє на фоні пісні «Реве та стогне Дніпр широкий», звучання
якої поступово наростає.
І цвіт весняний — літній овоч
На дереві життя давав,
І Пушкінові Максимович
Пісні вкраїнські позичав,
І де сміявсь Іван Петрович, —
Тарас Григорович повстав.
М. Рильський «Рідна мова»

1 ‑ й в е д у ч и й. Батьком української літературної мови вважаємо Тараса Григоровича Шевченка. Уперше у творах Шевченка
українська мова забриніла з величезною силою. У ній Тарас Григорович своїм величезним талантом розкрив невичерпні багатства народної мови, осягнув і, як ніхто, відчув чудову, чарівну
музику українського слова.
Звучить пісня «Зоре моя вечірняя».

2 ‑ й в е д у ч и й. Мова — це неоціненний божественний дар,
який дано людині. Наша рідна українська мова за милозвучністю
визнана другою (після італійської) серед європейських мов.
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2‑й ведучий
Українську мова
Знає цілий світ, —
Як трава шовкова,
Як калини цвіт.
Не соромся, доню, нею говорити —
Від Карпат до Дону мова ця дзвенить.
Не соромся, сину, мовонька твоя —
Як під небом синім пісня солов’я.
Українська мова — то великий дар.
Мовою тією створений «Кобзар».
Виходять учні-другокласники.

1‑й і 2‑й читці
Мова українська — це і степ широкий,
Це сади вишневі, і гаї, й ліси.

3‑й читець
Мова українська — океан глибокий
Мудрості народу — вічної краси.

4‑й читець
Мова українська — берегиня наша,
Пісня материнська, голос немовлят.

5‑й читець
Мова українська — це достатку чаша
І найбільше свято із відомих свят.

1‑й читець
Хто сказав, що мова наша груба?

2‑й читець
Груба лиш тому, кому нелюба.
Де іще від матінки-матусі
Ти почуєш «спатоньки-спатусі»?
Ну яка на світі знає мова
Зменшувальні форми дієслова?
Хоч у нас і кажуть, що невістка
Буцімто чужа у хаті кістка,
Та недавно у одній господі
Чув таке я, що повірить годі.
Каже до невістоньки свекруня:
«Ти вже хочеш їстоньки, Віруню?»

3‑й читець
Хто сказав, що наша мова груба?

4‑й читець
Груба лиш тому, кому нелюба.
Ні, скоріше, — незбагненна мова,
Лагідно-чарівно-загадкова.
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Де ще в світі є така країна,
Як терпляча ненька Україна?
Щоб і тих, хто їй завдав руїни,
Звали незлобливо — воріженьки?
Звучить пісня «Україночка» у виконанні учениці.

1-й читець
Я знаю: мова мамина — свята
В ній вічний, незмінний дух свободи,
Її плекали душі і вуста
Мільярдів. Це жива вода народу.
Її зневажить — зрадити народ,
Котрий до сонця зводився крізь муки,
Це — забруднити плеса чистих вод,
Це — потопити материнські руки,
Які нас від напасті берегли,
Останню крихту хліба віддавали,
Щоб ми нівроку дужими були
Й матусиних пісень не забували.
Зневажить мову мамину — біда,
Котра пустими робить наші душі,
І ми нащадкам зможем передать
Лиш те, що корені калині сушить.
Зневажить мову — зрадити себе
(А зрадників хто може поважати?),
І стане чорним небо голубе,
Вмиратиме у муках рідна мати.
М. Адаменко
Звучить «Пісня про маму».

В е д у ч и й. Зі слова народилася пісня. Існує легенда про пісню.
Розповідають, що якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу
талантами. Обдарувавши всіх, підвівся Бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була одягнена у вишиту
сорочку, руса коса переплетена синьою стрічкою, а на голові
багрянів вінок із червоної калини.
— Хто ти? Чого плачеш? — запитав Господь.
— Я — Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої
крові й пожеж. Сини мої на чужій роботі, а вороги знущаються
з удів та сиріт, у своїй хаті немає правди і волі.
— Чого ж ти не підійшла до мене? Я всі таланти роздав. Як же
зарадити твоєму горю?
Дівчина хотіла вже йти, але Господь підняв правицю, зупинив її:
— Є у мене неоціненний дар, що прославить тебе на весь світ.
Це — пісня.
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Узяла дівчина Україна подарунок і міцно притиснула його
до серця. Поклонилася низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ.
На авансцену виходять учасники літературно-музичної композиції і
стають поряд із читцями. Співають гімн «Боже, великий, єдиний».

2-й читець
Ми без пісень безкрилими були б,
Каліками тинялися б по світу.
Нас би вогонь пожадливо палив
Й пилюкою би засипав нас вітер.
А так, коли на сонце ляже тінь,
Коли колючий шлях ляга під ноги,
Ми піснею освітим далечінь
І піснею відгонимо тривоги.
І ми весняно духом оживем,
В любов пречисту стежку прокладаєм,
І вже, налиті силою, пливем
І вже ясної долі виглядаєм.

Голос із гучномовця
Свято наше закінчено.
А життя іде далі.
У ч и т е л ь. Дорогі друзі! До вас наше слово. Саме до вас! Це
від вас залежить зараз, чи перерветься золота нитка тисячоліть,
а чи оживе й заграє на сонці! Це від вас залежить, чи джерело
рідної мови замулиться у ваших душах, а чи пружно й вільно
дихатиме. Океаном дихатиме! Тільки від порога рідної мови ви
можете виходити на широкі магістралі світу. Слово довірилося
вам і повірило у вас. Не сполохайте рідного слова, захистіть
його, притуліть до серця, наповніть ним своє життя, щасливої
вам далі (І. Драч).
Учасники композиції стоять, доки завіса закриє сцену.

У композиції використані слова А. Адаменка, Н. Білоцерківець, І. Драча, І. Котляревського, К. Мотрич, М. Рильського.
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І. І. Мудра
Син свого часу. Літературно-музичний вечір
Мета:

виховувати національну духовність школярів на
прикладі життя видатного українського кінорежисера і письменника О. П. Довженка; виховувати
любов до рідної землі.

Перебіг заходу
Звучить пісня «Зачарована Десна».

У ч е н ь - Д о в ж е н к о. Я син свого часу і весь належу сучасникам
своїм. Коли ж обертаюсь я часом до криниці, з якої пив колись
воду, і до моєї привітної хатини, я посилаю їм далеке минуле
своє благословення.
1-й читець
Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно…
Знов серце запрагло в обійми твої…

1-й читець
…І стояв чоловік з побілілим волоссям,
Та крутий і незламний — як мур;
І стояв чоловік, мов дитина, дорослий,
І Десна усміхалась йому.
Звучить пісня «Зачарована Десна».
Розшумілися луги
Рясними калинами,
І верби старі
В задумливих снах,
Де ходили з тобою
Крутими стежинами,
Рідним маревом хвиль
Чарувала нас тиха Десна.
Вечір кликав дівчат
Далекими зорями,
З долин і дібров
Пливла сивина,
І співала про щастя
Ночами прозорими
Світла юність моя —
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Зачарована тиха Десна.
Промайнули літа
Вітрами суворими,
Вогнями калин,
Як мрія ясна,
Та співає про щастя
Заквітчана зорями,
Мов дівчина-краса,
Зачарована тиха Десна.

2 - й в е д у ч и й. Вірш «Пролог» Андрія Малишка.
Пролог
Хлопчику русявенький, задеснянський кореню,
За тобою птиці плинуть в молодім прискоренню.
Очі твої світяться молодими снагами,
Руки твої зводяться, сповнені відвагами.
Чолик тобі криється мудрістю і м’ятами,
Над живими в вічності і над розіп’ятими,
Не зберуся думкою, не віддам прикметою,
А зірниця сосницька світить над планетою.

2 - й в е д у ч и й. Вірш «Радість» Андрія Малишка.
Радість
Твого б вділити оптимізму
Через прозоро-синю грань,
Через людську звичайну призму
Страждань, шукань і виглядань.
Той день приходить добрим літом,
Сьогодні дух його живий,
То йде Сашко з своїм привітом,
То йде Петрович гожим літом,
То йде Довженко віковий!

1-й читець
Низький уклін Чернігівській землі
І Сосниці над тихою Десною,
Він тут, з душею мрійною, ясною,
Родивсь і ріс у цім простім селі.

2-й читець
Він тут ходив на зорі світанкові,
Вдихав життя, духмяний запах трав,
Тут щирим серцем, сповненим любові,
Він чари мови рідної вбирав.

1 - й в е д у ч и й. Вірш «Любив ти землю» Андрія Малишка.
Любив ти землю, теплу і рясну,
У яблуках багряноспілих, зліта
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Налитих медом сонця. Ще любив
Стрункі дощі і сизуваті крила
Осінніх нив із рунню молодою,
Покільченою, пружною, в соку,
Як власне серце.
Ще ж таки любив
Снігів замети, білі та горбаті,
І поморозі куті візерунки
На зеленуватій руті.
Й вітру свист,
Мов клич суремний в ночі й заметілі.
Твоя земля! Щедрота і турбота
Людської ниви, де ти сам стояв,
Мов колос велетенський у зерні,
Налитому і стиглому на диво.
Звучить пісня «Довженкова стежина».
Стежина в’ється в лузі над Десною,
По ній колись малий Сашко ходив.
Вчарований з дитячих літ красою,
На все життя він край свій полюбив.
Тепло стежини відчуваю й квітку,
З Довженком розмовляю кожну мить.
Він шанувать навчив і мову рідну
Стиглий колос, і ясну блакить.
Стежина в’ється в лузі над Десною,
По ній колись малий Сашко ходив.
Гаряче серце, сповнене любов’ю,
На все життя він людям залишив.

1-й ч и т е ц ь. Яскравим автобіографічним твором О. П. Довженка є повість «Зачарована Десна» — твір про дитячі та юнацькі
роки Сашка, про його сім’ю.
2 - й в е д у ч и й. Послухайте уривок із повісті «Зачарована
Десна». Морква.
— Більш за все чомусь любив я моркву. Вона росла в нас рівними кучерявими рядочками скрізь поміж огірків. Я оглянувся,
чи не дивиться хто. Ніхто не дививсь.
Тут ми з Піратом і кинулись до моркви. Вириваю одну — мала.
Гичка велика, а сама морквина дрібненька, біла і зовсім несолодка.
Я за другу — ще тонша. Третю — тонка. А моркви захотілося, аж
тремчу весь! Оглянувся — що робить? Тоді я посадив усю моркву
назад, хай, думаю, доростає, а сам подався далі шукати смачного.
Коли ж дивлюсь: баба снує коло моркви, дідова мати.
Я — бігом. А вона — зирк, та за мною. А тоді — куди його
тікати? — повалив соняшника одного, другого.
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1 - й в е д у ч и й. Куди ти, бодай тобі ноги повсихали!
2 - й в е д у ч и й. Я в тютюн. Побіжу, — думаю, — в малину,
та рачки попід тютюном. Пірат за мною.
1 - й в е д у ч и й. Куди ти тютюн ламаєш, бодай тобі руки і ноги
поламало! А бодай би ти не виліз з того тютюну до хторого пришествія! Щоб ти зів’яв був, невігласе, як ота морквочка зів’яла
від твоїх каторжних рук!
2 - й в е д у ч и й. Отже, кинувшись через тютюн у сад, прабаба
бухнулась з розгону на коліна. Отак, як дід любив сонце, так його
мати, що її, як я аж потім довідався, звали Марусиною, любила
прокльони. Вона проклинала все, що попадалось їй на очі — свиней, курей, поросят, щоб не скугикали. Пірата, щоб не гавкав
і не гидив, дітей, сусідів. Кота вона проклинала два-три рази так,
що він трохи згодом був якось захворів і здох десь у тютюні.
Вона була малесенька й така прудка, і очі мала такі видючі
й гострі, що сховатися од неї не могло ніщо в світі. Їй можна було
по три дні не давати їсти. Але без прокльонів вона не могла прожити й дня. Вони були її духовною їжею.
— Мати божа, царице небесна, — гукала баба в саме небо, —
голубонька моя, святая великомученице, побий його, невігласа,
святим твоїм омофором! Як повисмикував він з сирої землі оту
морквочку, повисмикуй йому, царице милосердна, і повикручуй
йому ручечки й ніжечки, поламай йому, свята владичице, пальчики й суставчики. Царице небесна, заступнице моя милостива,
заступись за мене, за мої молитви, щоб ріс він не вгору, а вниз,
і щоб не почув він ні зозулі святої, ні божого грому. Миколаюугоднику, скорий помочнику, святий Юрію, святий Григорію
на білому коні, на білому сідлі, покарай його своєю десницею,
щоб не їв він тієї морквочки, та бодай його пранці та болячки
з’їли, та бодай його шашіль поточила…
Баба хрестилася в небо з такою пристрастю, аж торохтіла вся
од хрестів.
Не знаю, чим би закінчились бабині молитви. Може, мені
тут би повикручувало руки й ноги, коли б раптом не почувсь
з погребні лагідний голос діда, що прокинувся од бабиних молитов.
Читець. Довженко-воїн… Найбільше в ті буремні дні Довженко
писав про страждання і героїзм народу, запалював серце людей
до боротьби, до благородної помсти.
Ведучий. Прослухайте уривок із новели «Мати» О. Довженка.
Хто серед трупів ворожих біжить по селу, що вже догорає? Хто
це стогне, біжучи? Чиє серце стугонить у грудях, мов вистрибнути хоче вперед?
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Це Василь з автоматом і бомбами. Марії Стоянихи син. Хто
мертвий висить коло хати під небом? Оце його мати.
— Мамо, де ви? Це я, Василь, живий! Івана вбито, мамо,
а я живий… Я вбивав їх, мамо, коло двох сотен… Де ви?
— Мамо, матінка моя, де ви? Рідна моя, чому ж ви не стрічаєте мене? Чому не чую вашого тихого голосу? Де ви, голубко,
матінко моя сива?
Спинивсь Василь коло хати, а хати немає. Василь у двір — нема
двору. У сад — нема саду. Тільки одна стара груша, а на груші
мати.
Два тижні ховала Марія гостей. Стерегла хату, годувала,
а коли все вийшло, ходила по селу просити милостині, та не абиякої, а молока та сала.
Та не судилося Марії вберегти дітей. Одного ранку наблизився
раптом гарматний рев. В село ввалилась на відпочинок пошарпана в боях частина. Заметушилася, забігала німота. Марія глянула та в хату:
— Діточки! Йдуть! Німці на порозі.
— Що за люди?
— Сини мої.
— Брешеш!
— Не брешу, клянуся!
— Обшукати хату!
— Не трогайте, вони хворі. Поламані… Боже!
— Гальт! Ваша мати?
— Мати, — сказав Рябов.
— Брешеш, комісаре! — та за зброю. Стала мати перед дітьми,
обох затулила.
— Не дам! Бийте мене… Не дам людоїди! Голубчики, не трогайте, не вовчиця ж вас родила, а людина, мати, — заплакала
Стояниха.
— Нащо ж ти ховала?
— Боялася. Ви такі страшні! Нема ж нічого на світі, мо’,
страшнішого од вас!
Через дві години зігнали німці на майдан усе село, на очну
ставку.
— Люди добрі, адже мої діти Василь і Іван! Погляньте-бо,
хіба ж не взнаєте? — билася Стояниха, мов чайка об дорогу.
— Кажіть же, що мої! Чого ви мовчите? Чи ж жалько їх признати? Людоньки!.. — благала мати німців і людей.
Люди плакали й признали, навіть староста і поліцаї не посміли
сказати «ні».
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1-й читець
Кінчилася світова війна! Стою з автоматом на порозі нової
епохи й думаю: яку могутню силу ми перемогли. Будь вона проклята!
2-й читець
Ровеснику!
Належить нам зробити квітучим садом
Українську землю.
На мільйони літ — землю Довженка,
Який жив для людей, для них творив,
Думав і працював.

Бесіда за поданою схемою
Характеристика творів, які супроводжують подану схему.
Олександр Довженко

художник

письменник

кіномитець

У виконанні хору звучить пісня «Чи були ви у нас на Десні?»
Чи були ви у нас на Десні,
Чи дивились на хвилі прозорі?
Чи співали ви наші пісні
Про її зачаровані зорі?
Якщо ні, навесні приїжджайте до нас,
У своїй стороні привітаємо вас.
Чи ви слухали мову гаїв,
Шепіт верб на зорі над водою?
Чи бродили по хвилях льонів,
Що синіють у нас над Десною?
Якщо ні, навесні приїжджайте до нас,
У гаї, у льони поведемо ми вас.
Чи ви чули, як ранком звучать
Солов’їні пісні у дібровах?
Чи стрічали таких ви дівчат,
Як у нас, чарівниць чорнобрових?
Якщо ні, навесні приїжджайте до нас,
Полісянок струнких віддамо ми за вас.
Чи ходили коли по росі
Ви в світанки барвисті, чудові?
Чи ловили такі карасі,
Як у нас золоті, півпудові?
Якщо ні, навесні приїжджайте до нас,
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Смачну юшку із них приготуєм для вас.
Чи були ви на наших ланах,
Де жита піднялися стіною,
І пшениці з зерном в колосках
Відшумовують буйним прибоєм?
Якщо ні, восени приїжджайте до нас,
Коровай запашний ми спечемо для вас.
Якщо серце відкрите у вас
І супутником вашим є пісня,
Приїжджайте тоді ви до нас,
В наше рідне, кохане Полісся!
Навесні ви тоді приїжджайте до нас,
Хлібом-сіллю усіх привітаємо вас!

7 клас
О. В. Савенкова
Козацька берегиня. Сценарій привітання
прищеплювати повагу до минулого України, підвищувати інтерес до традицій рідної землі, виховувати творчу особистість, яка з повагою ставиться
до минулих історичних надбань України.
Обладнання: джерело з каміння, підсвічене ліхтариком, а в фіналі — вогонь (вентилятор на подовжувачу в коробці
з прив’язаними червоними стрічками, теж підсвіченими ліхтариком — один загальний і п’ять —
за кількістю дівчат.

Мета:

Перебіг заходу
Звучать сурми «За Україну». Звук струмка.
Виходить дівчинка зі скрипкою під звук струмка, п’ятеро дівчат
в українських костюмах.
Звучить скрипка.

1‑ша учениця
Було колись — в Україні
Ревіли гармати;
Було колись — запорожці
Вміли панувати.
Панували, добували
І славу, і волю.

2 ‑ г а у ч е н и ц я. В історичному минулому українського народу була неповторна й легендарна Запорізька Січ. Це про неї
М. В. Гоголь у своєму творі «Тарас Бульба» писав: «Так ось вона,
Січ. Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як Леви!
Ось звідки розливається воля й козацтво на всю Україну!»
3 ‑ т я у ч е н и ц я. Запорізька Січ! Козацтво… Найлегендарніше
минуле українського народу, його святиня. Синонім свободи людської й національної гідності, талановитості.
4 ‑ т а у ч е н и ц я. Та хто ж вони, ці козаки? Мабуть, через віки
ви відчули шелест козацьких знамен, брязкіт козацької зброї,
стогін української землі від копит навали ординців, бій, як блискавка, як межа між минулим і майбутнім нашого народу.
Звук струмка.
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Дівчата йдуть за сцену, виходять п’ять хлопців‑козачків із шаблями,
гетьман — із прапором та булавою.

Г е т ь м а н. Сини мої, козаки! Я — гетьман козацького війська,
наказую провести змагання двох куренів, щоб підняти бойовий
дух і мудрість нашого козацтва. Курінь, шикуйсь!
Наш курінь:
У с і. «Козацька шабля».
Г е т ь м а н. Наш девіз:
Усі
«Степ широкий — то мій сват,
Сивий коник — то мій брат!»

Г е т ь м а н. Наше привітання:
Усі
Нехай знає рідна мати — вільна Україна:
Козаки ми ще маленькі — зате гідна зміна!»

Гетьман
Козак, як вихор з шаблею в руках,
Козацьку силу покажи — танцюй гопак!
Танок «Гопак».

Гетьман
Ну ж бо, хлопці молодці, і як побратими,
Пограймо в «Козака» — поміряймось силой.
Перетягування каната.
Звучить музика, під яку хлопці перетягують канат.

Г е т ь м а н. Що то за козак, коли він не любить співати?! Заспіваймо разом.
Співають пісню «Розпрягайте хлопці коней». Пісня + танок із дівчатами (1 куплет + 1 приспів).
Лунає тривожна музика. Горн.

Г е т ь м а н (розмахуючи прапором). По конях! Готуємось до бою!
(Молиться.) Молимо, покрий нас чесним твоїм покровом, Пресвята Богородиця, і ізбави од усякого зла.
Козаки повертаються до задніх лаштунків сцени, а дівчата тримають їх за руку, відпускають кожна після своїх слів (хлопці йдуть до
«задника», а дівчата — за лаштунки, щоб запалити свічки.
Виє вітер.

1‑ша учениця
Ой, три шляхи широкії
Докупи зійшлися.
На чужину з України
Брати розійшлися.
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2‑га учениця
Покинули стару матір.

3‑тя учениця
Той жінку покинув.

4‑та учениця
А той сестру,

5‑та учениця
А найменший — молоду дівчину.
Світло вимикають. Лунають звукові ефекти (копита).
Козаки прощаються та йдуть на війну (на «заднику» воюють та
гинуть, їх підсвічують дівчата ліхтариками так, щоб були тіні козаків
на весь «задник».
Звук джерела, дівчата йдуть за свічками. Звучить пісня «Дивлюсь
я на небо». Дівчата виносять по дві свічки та віддають одну козакам.
Усі виходять на авансцену.

1‑й учень
Ми любимо сонце і квіти,
І ранок нам шле свій привіт.
Ми роду козацького діти,
Землі української цвіт.

2‑й учень
В яку не пішли б ми дорогу —
Ти, пісне, над нами злітай!
Крокуючи гордо і в ногу.
Ми славимо рідний наш край.

3‑й учень
Наш приятель — сміливий вітер,
Відвага — це наш заповіт,

Усі
Ми роду козацького діти,
Землі української світ.
Звучить пісня «Ти моя Україна», запалюють феєрверк.
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С. І. Луканець
Доля моя рушникова. Сценарій вечора
Обладнання: виставка рушників, плакати з надписами: «Хата
без рушників — родина без дітей», «Не лінуйся,
дівонько, вишивати — буде чим гостей шанувати»;
кужіль, щіть, прядка.
Перебіг заходу
В е д у ч и й. Хліб і рушник — одвічно людські символи. Хлібсіль на вишитому рушникові — то висока ознака гостинності
українського народу. Усім, хто приходив із чистими помислами,
підносили цю давню слов’янську святиню.
1 ‑ й ч и т е ц ь. Рушники на стіні. Не було, здається, жодної
оселі в Україні, котру б вони не прикрашали. Хоч би яке убоге
життя судилося господарям, а все ж усюди рушники палахкотіли
багатством кольорів, були обличчям оселі й господині.
2 ‑ й ч и т е ц ь. Гарно оздоблений рушник висів біля порога на
кілочку в кожній сільській хаті, ним витирали руки й посуд,
накривали діжу з тістом, спечені паляниці, діжу після випікання
хліба, яку ставили під образами на покуті, з ним ходили доїти
корову. Із рушником та хлібом приходили до породілі, ушановували появу немовляти в родині, одружували дітей, зустрічали
рідних і гостей, проводжали людину в останню путь, виряджали
в далеку дорогу батька і сина, чоловіка й коханого.
В е д у ч и й. Отож і не дивно, що найкращою з‑поміж Малишкових пісень, якій судилося довге життя, стала «Пісня про рушник», написана 1959 року до кінофільму «Літа молодії»
Звучить «Пісня про рушник» (слова А. Малишка, музика П. Майбороди).

3 ‑ й ч и т е ц ь. Ми сприймаємо цю пісню як символ материнської любові. Сонячний, прекрасний пейзаж відповідає світлому,
радісному, хоча й пройнятому сумом розлуки почуттю. І рушник
вишиваний, і дорога далека, і щастя-доля, і зелені луги — усе це
взяте із щедрого арсеналу народної творчості.
А. Малишко любив показувати друзям намальований на стіні
свого будиночка в Конча-Заспі рушник. Бо ж коли обкладали
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майстри хату і дізнались, що тут живе автор відомої пісні про
рушник, то тоді самі оте диво зробили!
4 ‑ й ч и т е ц ь. У різних районах України рушник називали
по-різному, залежно від його призначення. Приміром, рушник
для витирання рук і обличчя — втирачем, для посуду стола
й лави — стирач, або стирок, для пов’язування сватів — плечовий, плечовик…
Відповідно для призначення рушники різнились і технікою
виконання. Утирачі і стирники найчастіше ткали з цупких ниток.
Покутники, подарункові, плечові — з тонкого, гарно вибіленого
полотна (для пов’язування сватів). Цікава деталь: коли засновували снівниці обрядових та весільних рушників, чоловікам заборонялося заходити до хати. Жінки починали ткати рушники тільки
в середу, п’ятницю або суботу — у так звані жіночі дні.
5 ‑ й ч и т е ц ь. Перший витканий рушник призначався для
гостей. Він завжди висів на видному місці. Господиня на знак
поваги до гостя давала йому рушник на плече чи руку, брала кухлик із водою і люб’язно пропонувала свої послуги. Про рушникутирач мовиться в народній пісні:
Вода у відеречку, —
Братику, вмийся,
Рушник на кілочку, —
Братику, втрися.

6 ‑ й ч и т е ц ь. Найбільше обрядових сюжетів, пов’язаних із
рушником, збереглося у весільному обряді. Рушники подавали
й брали, коли йшли свататися, ними пов’язували молодих, прикрашали гільце на дівич-вечорі, на рушничок ставали. Кращі
узори запозичувалися, переходили з покоління в покоління.
7 ‑ й ч и т е ц ь. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня
була повна рушників. Їх дбайливо оберігали, гостям і сусідам
неодмінно показували посаг, виготовлений дівчиною на виданні.
«Дати рушники» — традиційно означало готуватися до весілля.
А в коморі сполок,
На цьому рушників сорок.
Біжіте, внесіте
Та боярів прикрасіте.

Кульмінацією весілля, власне, закріплення шлюбу, було «стати на рушник».
1 ‑ й ч и т е ц ь. Рушники в українських обрядах, побуті та звичаях детермінували певні сфери суспільного життя, узаконювали
мистецькі вподобання народу.
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Коли зводили житла, рушниками застеляли підвалини, рушниками піднімали сволоки (потім рушники дарували майстрам).
Коли вже стіни були зведенні, вгорі в кутку вішали ікону,
а на ній —рушник.
Не обходились без рушника і в хліборобських обрядах. У перший день огляду озимини, на Юрія, йшли в поле гуртом або
цілим родом. Попереду — батько з хлібом-сіллю на рушнику,
мати викладала на нього їжу, пригощалися. Потім дівчата водили
хоровод, співали обрядових пісень. Так робили і в перший день
оранки, сівби і жнив.
Рушниками скріплювали купівлю-продаж домашніх тварин
(щоб велись у господарстві).
2 ‑ й ч и т е ц ь. Рушники бувають вишивані й ткані. Для українських вишиваних рушників характерні спільні ознаки, проте
кожен регіон має свої відмінності як за формою, так і способом
виготовлення, оздобленням кольоровою гамою.
У вишиваних рушниках Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, приміром, переважає рослинний візерунок, розташований вертикально, який має вигляд вазона, — так званого дерева
життя. Часто під візерунком була горизонтальна орнаментальна
смуга вздовж краю тканини, яка символізувала землю.
3 ‑ й ч и т е ц ь. На Поділлі були традиційними геометричні
та геометризовані рушники з малюнками жіночих фігурок, пташок, тварин. Малюнок укладають паралельними смугами, горизонтальними, вертикальними, скісними, однією розеткою, а також
вазоном.
Давні рушники Поділля, одно- і двоколірні, багатобарвні, часто
вишиті вовняною ниткою «качалочками», гладдю. А от волинські
рушники оздоблювались однією горизонтальною смугою геометричного орнаменту, виконаного занизуванням, хрестиком…
4 ‑ й ч и т е ц ь. Кожен район має і свої кольорові гами. Якщо
для Галичини, Буковини та Закарпаття властиві яскраві, барвисті відтінки, то на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині переважали рослинні орнаменти червоного, чорного та синього кольорів.
А от для корінного Полісся здебільшого характерний червоний
та чорний.
У «Повісті временних літ» розповідається про антифеодальне
повстання древлян у Київській Русі. Відомо, що жителі під проводом удільного коростенського князя Мала дали рішучий бій Ігоревим воям, котрі стягували непосильну данину, а самого князя
розірвали навпіл на зігнутих березах. 946 року, зібравши численне
військо, Ольга — дружина Ігоря, вирушила походом на древлян,
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підступно захопила місто, і жорстоко розправилася з його жителями — Коростень був повністю спалений, а всіх чоловіків перебито, підлітків і юнаків забрано в полон. На кілька століть перестала існувати колись могутня древлянська столиця. Саме тому
чорна гама на рушниках символізувала жіночу тугу за своїми
вірними охоронцями — упродовж століть вишивка древлянок
була чорною з незначними червоними відтінками.
Як тут не згадати поетичний образ із відомої пісні Д. Павличка: «Два кольори мої, два кольори: червоне — то любов,
а чорне — то журба».
Звучить пісня «Два кольори» у виконанні дівочого ансамблю.

В е д у ч и й. Мистецтво виготовлення рушників досить давнє
в Україні. Нині українську вишивку експонують у США, Канаді,
Франції, ФРН. Двох найвизначніших майстрів рушникових виробів Г. Василащук (Івано-Франківщина) та Г. Верес (Київщина)
удостоєно Державної премії.
Література

1. Дмитренко М. К., Дмитренко Г. К. Уроки з народознавства. — К.:
Редакція газети «Народознавство», 1995. — 222 с.
2. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: історикоетнографічний нарис. — К.,1966.
3. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І. Наулко,
Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. — 2‑е вид., доп. і перероб. — К.:
Либідь,1993. — 288 с.
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А. М. Терех
Згубність лихослів’я.
Позакласний захід з української мови
сприяти виробленню в учнів розуміння лайки як
аморального, духовно й фізично небезпечного, шкідливого явища, чужого й ворожого українському менталітетові, формувати потяг до мовної досконалості.
Обладнання: роздавальні матеріали, словники, довідники з мови.
Мета:

Ніколи на уста мого народу
Іржа не ляже, навіть і на мить.
Мов течія швидкого чистоводу,
Народна мова сяє та бринить.
Валентин Бичко

Перебіг заходу
У ч и т е л ь. Поети часом ідеалізують дійсність, видають бажане,
омріяне за справжнє, реальне. Так і з цими словами відомого
українського літератора. Адже, на превеликий жаль, сором наш
ще більший, сама сучасна дійсність спростовує ці його рядки,
бо дедалі більше наш народ заглиблюється в брудну яму нецензурщини. Так звана несловникова лексика нині настільки поширена, що виникають побоювання, чи не витіснить вона з ужитку
нормативні слова. Нецензурщиною нині грішать ледь не всі. Діалоги підлітків щедро пересипані матюками. Торговки на базарах
з’ясовують стосунки між собою, а нерідко і з покупцями за допомогою нецензурних слів. Одіозні артисти, політики «криють»
по телевізору всю державу. У виставах і кінострічках лайка —
ніби обов’язковий атрибут, який є запорукою касового успіху.
Чи завжди так було, чи це лише віяння нового часу? Чи є лайка
звичайним елементом мовлення, а чи за нею прихована глибша
сутність? Чи минається вона безкарно для тих, хто її використовує, чи полишає слід у їхньому бутті? Чи треба себе берегти від
лайливості і як саме це зробити? Ці та дотичні до них питання
ми й розглянемо на сьогоднішньому заході, який матиме назву
«Згубність лихослів’я».
Кожен із‑поміж нас усвідомлює: лаятися, вживати нецензурні
слова — недобре. Але водночас, як уже зазначалося, словесну
брутальність спостерігаємо ледь чи не на кожному кроці. Що ж
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примушує людину вдаватися до лайки? Які є психологічні передумови використання ненормативної лексики? Учені встановили,
що є близько тридцяти причин, чому людина використовує лайку.
Спробуймо й ми з’ясувати та проаналізувати ці причини.
Вправа № 1 («Аукціон»)
Клас поділяється на групи, які одержують спільне завдання:
упродовж 10 хвилин установити найбільшу кількість можливих
причин використання людиною лайки.
Функція образи (прагнення образити, принизити скривдити
словом іншу людину).
Функція захисту (лайкою людина відповідає на образу).
Функція соціалізації (людина за допомогою лайки входить
до якоїсь соціальної групи — кримінальної, молодіжної абощо).
Емоційна функція (людина виражає лайкою свої позитивні
чи негативні емоції).
Функція мовної компенсації (лайку людина вживає через бідність словникового запасу).
Функція провокації (часом людина вживає лайку з метою спровокувати на певну реакцію інших людей).
Функція мобілізації (людина за допомогою лайки в чомусь
переконує інших) та інші.
У ч и т е л ь. Сучасні вчені доходять висновку, що схильність
до мовної агресії, брутальності людина успадкувала від природи.
Детальніше про це ми довідаємося, виконуючи нижче наведені
вправи.
Вправа № 2 «Літературний редактор»
Учні одержують тексти, насичені суржиковими елементами;
їхнє завдання полягатиме у виправленні всіх припущених помилок.
Чи ругаються тварини? Да, біологи встановили, що людина —
далеко не єдине живе существо, способне ображати інших. Американські вчені поставили за ціль навчити горилу мові жестів, якою пользуються глухонімі. Змалечку ця горила (її звали
Коко) росла серед людей, які в її присутствії не говорили жодного слова, а общалися лише за допомогою жестів. До жестикуляції привчилася й Коко: від перших слів‑жестів до коротких
і простих фраз на кшталт «Дай конфету!», «Дай попити!» тощо.
Коли мавпі було 7 років, вона вже знала 645 знако-жестів. Між
горилою та вченими проісходили короткі діалоги, які записували
на відеомагнітофон.
Якось вихователька показала Коко її велике фото, яке чомусь
тій дуже не понравилося — горила неймовірно розлютилася. «Ти

8 клас

41

птиця», — показала вона жестами. «Я не птиця», — возразила
вихователька. «Ні, ти птиця, птиця, птиця!» — заторохкотіла
Коко. Цей епізод заінтересував дослідників. Як вони з’ясували,
у розумінні горили птаха була существом низшого ряду. Отже,
назвати когось птахою було рівноцінно тому, що в людей обізвати
свинею чи собакою. Іншим разом, коли вихователька упрікала
Коко за знівечену ляльку (як згодом з’ясувалося — не зовсім
справедливо), та її просто-таки виругала. «Ти, — показала вона
на пальцях, — поганий грязний туалет».
Думка, а головне, настроєніє було висловлено чітко і понятно.
Отже, можна предположити, що у свідомості горил наявний
якийсь ряд принизливих понять: птиця,туалет… Можливо, ще
щось… Пов’язуючи когось (у цьому случаї людину, яка її обідила) з цим поняттям, горила ніби унижає об’єкт своєї ненависті.
Це, очевидно, і являється формулою образи — об’єкт ненависті
повязати, порівняти з чимось негативним, неприємним, негідним. За цією ж схемою діє й людина, коли хоче когось унизити,
образити (О. Грабовський).
Ми поки що слово «лайка» вживаємо абстрактно, але ж
лайка — це також і конкретний лексичний матеріал, певні слова,
які нині суспільство вважає ненормативними. Зрозуміло, що ці
слова не з’явилися самі по себі — їх хтось створив або надав уже
відомим словам відповідного додаткового значення. Щодо питання
про походження лайливих слів у нашій мові ще й досі дискутуються мовознавці. Спробуймо узагальнити найпоширеніші точки
зору на це питання.
Вправа № 3 «Перекладач»
Учні одержують тексти, написані іноземними мовами (у цьому
випадку — російською), їх вони мають перекласти українською
мовою. Після виконання завдання тексти зачитують і звіряють
з оригіналом.
Текст № 1
О происхождении нецензурщины до сих пор не утихают споры.
Одни ученые утверждают, что во всем виноваты развратные
иноземцы, которые-де обучили наш неискушенный люд своим
отборным ругательствам. Есть версия о татаро-монгольском происхождении матерщины. Ее приверженцы утверждают, что русичи
переняли иностранные словеса, как говорится, «від лютої ненависті» к захватчикам! Некоторые языковеды убеждены, что большинство нецензурных выражений пришло к нам из Греции вместе
с новой религией — христианством. Но нецензурные у нас, в греческом языке они звучат вполне прилично и представлены во всех

42

Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Випуск 2

его словарях. Значительная часть используемых в Украине ругательств попала к нам из польского языка — нынче это доказано
наукой (З газети).
Текст № 2
Большинство исследователей полагают, что мат — продукт
национальный, порождение нашей же с вами славянской культуры.
По мнению некоторых ученых, своим рождением ненормативная
лексика обязана языческим ритуалам, во время которых наши
предки молились богине плодородия Мокоше, отвечающей за нижнюю часть мироздания. Другими словами, мат был чем-то вроде
специального языка, на котором наши давние предки общались
с потусторонними силами. Ничего срамного в этих словах для
них не было. Однако с приходом христианства все изменилось.
Новая религия накладывала строжайший запрет на культ тела
и отвергала все, связанное с языческими святынями, а посему
половая сфера жизни человека стала постыдной. Именно она легла
в основу всех ныне существующих непристойностей (З газети).
Такі, як бачимо, результати досліджень. Хоч важко в це повірити, але нині провадять серйозні студії над лайкою, а самі ці
«перли» укладають у словники. Правда, традиція така склалася
в давніші часи. Наприклад, третє, посмертне видання знаменитого тлумачного словника В. Даля готував до друку відомий польський та російський мовознавець І. Бодуен де Куртене. Прагнучи
втілити первісний задум Даля, він залучив до видання головний
набір російських міцних виразів, однак реакція суспільства на це
виявилася вкрай негативною, і вже в п’ятому виданні ці слова
було прибрано. А в нас в Україні з 1986 року видається найповніший семитомний «Етимологічний словник української мови», де
поруч із нейтральними словами з’ясовують і походження лайливих слів. Видає цей словник солідне видавництво НАН України
«Наукова думка», на сьогодні вже надруковано чотири томи.
Запитання
1. Як ви гадаєте, чи треба вивчати такі слова, їхню історію, побутування серед народу? Чому?
2.Чи слід витрачати кошти на видання словників, у яких фіксується лайка?
3.Чи є в цьому практична користь?
4. Які соціальні характеристики людей, що застосовують лайку?
5. Чим мотивується їхнє звернення до нецензурщини? Чому вони
не можуть обходитися без неї?
6. Спробуйте уявити й описати таку людину (після виконання
завдання зачитують зразки робіт).

8 клас

43

Вправа № 4 «Запитання»
Прочитайте текст, складіть до нього запитання.
***
Ще наприкінці ХХ століття засновник Інституту квантової
генетики, біолог Петро Гаряєв узявся за дослідження, які дозволили створити апарат, що перетворює людські слова в електромагнітні хвилі. Він простежив, що ці хвилі впливають на молекули
спадковості — ДНК. З’ясувалося, що деякі слова можуть бути
страшнішими за вибухівку: вони просто «вибухають» у генетичному апараті людини, спотворюючи її спадкові програми, викликаючи мутації, які врешті-решт призводять до виродження. Під час
відбірної лайки хромосоми просто рвуться. Матюк володіє здатністю блокування творчих процесів в організмі людини, завдаючи
здоров’ю непоправного лиха. Лихослів’я має чітко виражену культову функцію в слов’янському язичництві. Воно широко представлене в обрядах і має ритуальний, явно виражений антихристиянський характер. У давньоруських літописах матюк розглядають
як рису бісівської поведінки. Матірщина — це фактично язичницьке заклинання. У давніх слов’ян вона виконувала функцію
прокляття. Одна з лайок слов’янського походження так і перекладається — «проклинаю». Інша в давньоруській мові означала
волхва, а також його дії, пов’язані з викликанням духів предків,
тобто саме цим вигуком у язичницьких ритуалах викликали душі
померлих. Решта лайливих слів — це імена язичницьких богів,
тобто бісів. Людина, що промовляє ці слова автоматично, прикликає цих бісів на себе, своїх дітей і свій рід.
Із лайливими словами пов’язане ще одне цікаве спостереження. У країнах, де в національних мовах відсутня лайка, що
вказує на дітородний орган, набагато рідше виявляють хворобу
Дауна і ДЦП. Цікаво також, що у тварин немає багатьох захворювань тільки тому, що вони не вміють розмовляти і, тим паче,
лихословити. Матюк уживають із метою виразити відверте зло,
яке містить гнів та опоганення. Від лихослів’я псується пам’ять
людини. А звідси — склероз, загальна атрофія, серцева недостатність та інші хвороби. Те, про що говорять уста, залежить
від стану серця. «Бо чим серце наповнене, те говорять уста» (Мт.
12:34). «Що ж виходить із уст, те походить із серця, — воно опоганює людину» (Мт. 11:18) (С. Бойко).
Завдання
Складіть гасло, яке щонайкраще відображало б повчальність
опрацьованого тексту.
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Лайка є згубною не тільки для фізичного здоров’я, але й для
духовного — вона виснажує запас позитивної енергетики людини.
Поки що ми розглядали теоретичні аспекти побутування лайки
в мові. Наступне наше завдання — осягнути можливі способи усунення всіх позасловникових елементів із мовлення. Матеріалом
вправи слугуватимуть речення, взяті з повісті «Кайдашева сім’я»
видатного українського письменника І. Нечуя-Левицького. Головні персонажі твору — родина Кайдашів — стали уособленням
лайливості, брутальності, грубості, їхні висловлювання з повісті
ми й спробуємо відкоригувати.
Вправа № 5
У наведених фрагментах замініть ненормативну лексику на
нормативну, відстежте, чи відбулися суттєві зміни у вираженні
змісту в цих висловлюваннях.
— А, ти, паскудо! То ти смієш мені таке говорити! Хіба ти
моя свекруха?
— Гвалт! Гвалт! — закричала Мелашка. — Якого ти дідька
чіпляєшся до мене, сатано!
— Ідіть ви собі к нечистій матері та, про мене, повибивайте
й очі, не тільки вікна, — сказав волосний.
— Чи ти людина, чи ти звірюка, — сказала Кайдашиха, втираючи сльози.
— Одривай хату од цих злиднів! — говорила Мотря в своїй
хаті Карпові.
— Ти — змія люта, а не свекруха! — кричала Мотря. — Буду
я чортова дочка, коли не розіб’ю тобі кочергою голови.
— Бач, іродова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені
шкоду роблять, — крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. — Твої
діти такі самі зміюки, як і ти. Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки.
— Овва, через таке паскудство та оце тікала б за границю.
Тікай сама хоч під шум, під греблю! — ґвалтувала Мотря. — Ти
злодюга, ти відьма! (З тв. І. Нечуя-Левицького).
У ч и т е л ь. Багато на сьогоднішньому заході було сказано про
це прикре й небезпечне для людини й суспільства явище — лайку.
Який можна зробити висновок із усього сказаного? Нехай висновки прозвучать у ваших самостійних судженнях.
Вправа № 6 «Нескінченність»
Учні одержують початок речення, яке протягом п’яти хвилин
мають доповнити певними елементами; перемагає той, хто доповнить основу більшою кількістю потрібних частин.
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Основа: Вживати лайку не слід, бо…
У ч и т е л ь. Кожен, певно, усвідомлює: лайка — явище вкрай
негативне, з нею треба боротися, її треба викорінювати. У який
спосіб це робити? На сьогодні накопичено чимало зразків такого
досвіду. Скажімо, 2004 року Конгрес США ухвалив закон, який
передбачає накладання штрафних санкцій на осіб, що лаються
в радіо- та телеефірі, в розмірі 275 тисяч доларів. У Росії Державна
Дума ухвалила закон «Про російську мову», який теж передбачає штраф за прилюдну лайку, хоч це й не заважає російським
депутатам лаятися на засіданнях свого парламенту. Трапляються
й цікаві приватні ініціативи. Наприклад, американський пенсіонер Раймонд Барбер, беручи книжки в одній із бібліотек НьюЙорка, викреслював чорнилом усі лайливі слова в них і дописував
при цьому кілька релігійних фраз про неприпустимість лайки.
Спробуймо в цій галузі свої сили й ми.
Завдання додому
Розробити програму викорінення лайки з буття нашого суспільства. Є кілька варіантів цього завдання:
 розробка програми заходів на державному рівні;
 розробка програми дій на приватному рівні (для особи, яка
самотужки вирішила боротися проти брутальності суспільства);
 розробка програми дій для людини, яка вирішила більше
не лаятися;
 розробка програми заходів для окремого закладу, організації, установи, у яких вирішено подолати лайливість працівників.
У ч и т е л ь. У нашому житті багато негараздів, труднощів,
проблем, і на їхньому тлі проблема поширення лайки в суспільстві
видається не такою гострою й страшною. Але хто знає — цілком
можливо, аби успішно налагоджувати своє життя та розбудовувати нашу державу, варто перш за все позбутися мовного сміття,
нав’язаного чужинцем, і почати позитивно говорити та мислити,
щоб на рідній землі запанували злагода й добробут.
Слушно пише з цього приводу сучасний поет Дмитро Полонський:
Не вдягаймо розмови
Вкраїнських синів
У лайливий непотріб
Розгніваних слів.

Намагаймося дотримуватися цієї поради!
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С. І. Луканець
Хліб наш насущний.
Сценарій вечора
Перебіг заходу
На сцені стоїть стіл, накритий скатертиною, на столі — на рушнику хліб, сіль. У залі — виставка виробів із борошна. Сцена оформлена
як сільська хата. На лаві — діжа. Виходять ведучі.

Ведучий
Отче хлібе насущний, в щоденній потребі
Хай же святиться ім’я твоє стоязико,
І на полі, й на морі, на шахті, і в небі
Буде воля твоя, наш безмовний владико.
Батько твій — чорнозем з українського степу,
А за матір — Марія селянського роду.
Притули свою щоку рум’яну і теплу
До людини — малої частини народу.
Корінь глибоко твій; глянеш темно у вічі —
Коло нього там тіні і скіфа, й дуліба,
Перемочений кров’ю не раз і не двічі,
Бо історія людства — історія хліба.

Ведуча
О, щаслива година, зливаються шуми,
І зсипаються в бункери степу огроми.
Сходить вчинений хліб — сходять радісні думи,
І зітхає діжа, як душа після втоми.
Встань, товаришу, людство у хвилі урочій
Поклонися зернині — цій дивній данині.
Біле борошно днів, чорне борошно ночей
Перемішане працею в кожній хлібині.

В е д у ч и й. Почнемо наш вечір із молитви.
Усі встають і за ведучим читають «Отче наш».

У цій молитві є сім прохань, з якими людина звертається до
Бога. Одним із них є: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні».
В е д у ч а. Хліб наш насущний. У Біблії це не лише універсальний продукт харчування, а ще й — дивовижний небесний дарунок. Для наших предків вирощування хліба було духовною працею, яку супроводжували красиві обряди.
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В е д у ч и й. І їли хліб побожно. Перехрестившись до образів,
батько різав хліб і роздавав своїй родині.
За столом сидить родина. Батько ріже хліб, роздає кожному членові
родини. Перехрестившись, вони беруть хліб і їдять.

Б а т ь к о. Раніше на Україні щодня пекли житній хліб, а якщо
борошна до нового врожаю не вистачало — домішували товчену
картоплю, гарбуз тощо. Виготовляли його на заквасці. Місили
у дерев’яній діжці. Випікався хліб за правилами, які були, по суті,
цілим обрядом. Порожню діжу, прикриту рушником, ставили
на покуті. Хліб у кожній хаті обов’язково стояв на столі, а поряд
із ним — сіль.
М а т и. У неділю і свята з житнього або пшеничного борошна
пекли пампушки, пиріжки з сиром, маком, картоплею, коржики,
млинці. Їжею й окрасою на кожному святі був хліб. А на весіллі —
коровай (на Закарпатті — перец). Це ж і в нас, доню, скоро
весілля.
Д о н ь к а. Треба вже коровайниць запрошувати. А кого ми
запросимо?
Мати. Запросимо заміжніх жінок із нашої родини, сусідок, але
таких, які добре живуть, добропорядні, хороші матері, дружини.
Я вже приготувала борошно з семи млинів, масло від семи корів.
Д о н ь к а. Мамо, а непочату воду з семи криниць наберемо,
щоб моє життя було чистим та гарним?
М а т и. Знаєш, доню, коли я виходила заміж, то дуже турбувалася, яким вийде коровай! Його спекли пишним та гарним. Воно,
мабуть, правда: яким вийде коровай — таким і буде подружнє
життя.
Д о н ь к а. Мамо, а як це?
Мати. Якщо коровай спечений удало — то життя буде хорошим, якщо тріснутий — це означає незгоду, сварки. Дуже погано,
коли верх короваю западе — станеться якесь лихо в родині. Якщо
підгорить — свекруха попадеться сварлива.
Д о н ь к а. Дай Боже, щоб наш коровай удався! Щоб він був,
як сонечко.
Б а т ь к о. Важливе значення має проста хлібина. Її беруть
із собою, йдучи на весілля. Нею зустрічають дорогих гостей, молодих, сватів. Із двома хлібинами іде молодий по свою суджену.
Невістка до свекрухи переходила жити теж із хлібом.
Учні виконують сценку «Сватання».

В е д у ч и й. Духовно красивим уживання хліба робило ще й сумлінне дотримання одноденних і календарних постів. Хліб уживають
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у церкві у вигляді проскурок (на Закарпатті його називають —
дора). Хліб приносять у церкву, коли подають на службу Божу
за упокій душі померлого.
В е д у ч а. У передвеликодній тиждень печуть паски. Паска —
це обрядовий святковий хліб, круглий, як сонечко. Щоб цей
хліб став паскою, зверху його прикрашають красиво виробленим тістом у вигляді рівнобічного хреста, фігурок, що зображують зірки, місяць.
В е д у ч и й. На різдвяні свята печуть пиріжки. На Масляну
готують млинці, на Маковія —коржі з маком.
Б а т ь к о. Дуже гарними обрядами супроводжувалася сівба
та збирання врожаю хліба. Вони вимагали чистоти тіла, одягу,
слова й думки. Із великою побожністю йшов у поле господар
у білій сорочці.
Ведуча. Хліб на столі. Хліб у серці. «Хліб — усьому голова», —
кажуть у народі.
В е д у ч и й. До хліба звикають із дитинства, щоб потім до останніх днів своїх не розлучатися з ним. Хліб дорожчий за золото.
І ще кажуть, що хліб — це шматочок сонця на нашій планеті.
В е д у ч а. То скільки ж літ хлібові? Поблизу єгипетського міста
Асуана знайшли зерна ячменю, вік яких — близько 15 тисяч
років. Коли в Єгипті вперше з’явився перший печений хліб, його
подавали як окрему вишукану страву.
В е д у ч и й. А на письмі хліб зображали тими ж знаками, що
й сонце і золото, — кружечком із крапочкою посередині.
В е д у ч а. Хто і коли спік першу хлібину — точно ніхто не знає.
Але в музеї міста Цюриха зберігається хліб, випечений 6 тисяч
років тому. Круглу хлібину, випечену 3400 років тому, можна
побачити в музеї мистецтв Нью-Йорка.
Б а т ь к о. Бережімо хліб насущний. Хліб та вода — це найдорожче, що дала нам матінка Природа. Не витрачайте, діти, хліба
марно, бо дорогою ціною він обходиться.
М а т и. Ще за часів Київської Русі з пекаря, який недбало спік
паляницю, стягували штраф. Крім того, його карали у такий спосіб: клали у великий кошик, вивозили на середину Дніпра й занурювали привселюдно кілька разів у воду. Після цього виганяли
з цеху пекарів із супровідним рішення: «Він не шанує хліб і зневажливо ставиться до нього».
В е д у ч и й. Який же хліб на смак? Ні з чим незрівнянний, аромат хліба бентежить, від нього стає радісно і добре на душі.
М а т и. Хліб можна їсти свіжим, коли він зачерствіє, з нього
можна зробити смачні грінки чи сухарики. Відомо, що сухарі добре
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тамують голод. Зачерствілий хліб можна освіжити. Для цього
хліб замотують у вологий чистий рушник і ставлять у теплу піч.
Б а т ь к о. Коли скибочка хліба впаде з рук, підніміть її, поцілуйте. Це немов вибачення перед хлібом, який ненароком опинився під ногами…
Ведуча. Золота пшениця — символ нашої України. Недарма ж
частина нашого прапора символізує сонце або золоті пшеничні
лани. Шануйте й бережіть наш святий, насущний хліб, бо він
закріпив нас на цій землі.
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Т. П. Шевченко
Найрозумніший філолог школи.
Інтелектуальне шоу
популяризувати українську філологію серед учнів,
дати змогу знавцям рідної мови застосувати свої
знання і вміння в нестандартних умовах, презентувати себе широкому загалу.
Обладнання: секундомір, сигнальні картки з варіантами відповідей для кожного учасника («А», «Б», «В», «Г»),
таблички з назвами розділів спеціальних запитань
(«Фонетика й орфоепія», «Графіка й орфографія»,
«Лексикологія», «Морфеміка і словотвір», «Синтаксис», «Пунктуація»), тем морфології («Іменник»,
«Прикметник», «Числівник», «Займенник», «Дієслово», «Прислівник»), слів для конкурсу «Дешифрувальник» («ЛІНАВСКИГІТ», «ФОМОГОРЛІЯ»),
тем розділу «Риторика» («Зовнішнє незалежне оцінювання — шлях до ВНЗ чи крах ілюзій», «Чи
потрібна шкільна форма», «Що важливіше: гроші
чи знання»).
Експерти:
учителі-філологи школи.
Мета:

Перебіг заходу
Вікторина проходить чотирма турами.
1‑й тур — «Загальні запитання». Участь беруть усі бажаючі.
Після запитання, прочитаного ведучим, підіймають сигнальну
картку з варіантом правильної відповіді. 6 учнів, які набрали
найбільшу кількість балів, переходять у 2‑й тур.
(Оцінювання 1 запитання — 1 бал.)
2‑й тур — бліцтурнір «Спеціальні запитання з мовознавчих
дисциплін». Учні за 1 хв повинні дати відповідь на більшу кількість запитань. Щоб вирішити почерговість обрання тем і відповідей учасників, їм пропонують зіграти в гру «Дешифрувальник». У фінал переходять 3 учні, які набрали найбільше балів
за результатами 2‑го туру.
(Оцінювання 1 запитання — 1 бал.)
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Дешифрувальник
Із поданих літер скласти слово «лінгвістика».
ЛІНАВСКИГІТ

3‑й тур — «Спеціальні запитання з теми «Самостійні частини
мови». Учасникам по черзі ставлять 20 запитань про ту частину
мови, яку вони оберуть. Час на обдумування — 5 секунд. Теми обирають у 2 кола. Щоб вирішити почерговість обрання тем і відповідей учасників, їм пропонують зіграти в гру «Дешифрувальник».
(Оцінювання 1 запитання — 1 бал.)
Дешифрувальник
Із поданих літер скласти слово «морфологія».
ФОМОГОРЛІЯ

4‑й тур — «Риторика». Виступ на обрану тему. Час на підготовку — 3 хв, час виступу — 1 хв. Почерговість обрання тем —
відповідно до балів, набраних у 3‑му турі.
(Оцінювання виступу — 5 балів.)
Теми виступів: «Зовнішнє незалежне оцінювання — шлях
до ВНЗ чи крах ілюзій», «Чи потрібна шкільна форма», «Що
важливіше: гроші чи знання».
Загальні питання
1. Скільки частин мови в українській мові?
А 6;
Б 8;
В 10;
Г 12.
2. У якому слові спрощення не відбувається?
А Натщесерце;
Б обласний;
В контрастний;
Г проїзний.
3. Яке зі слів утворене префіксальним способом?
А Вгорі;
Б несильний;
В по-нашому;
Г безрукавка.
4. У якому реченні спостерігаємо явище метонімії?
А Надворі я бачу вирізьблене мереживо сніжинок.
Б Сіре пальто вибігло з під’їзду.
В Ми прогуляли фізику.
Г У калюжах стрибають краплі дощу.
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5. Слова, подібні за звучанням і частковим збігом морфемного
складу, але з різним лексичним значенням:
А омоніми;
Б пароніми;
В синоніми;
Г антоніми.
6. Розділ мовознавства, який вивчає теорію й практику укладання
словників:
А лексикографія;
Б лексикологія;
В ономатологія;
Г семасіологія.
7. Подовження не відбувається у слові:
А Поволжя;
Б Побужжя;
В Вінниччина;
Г Хмельниччина.
8. Який із наведених фразеологізмів є зрощенням?
А Ні пари з вуст;
Б ляси точити;
В віддати кінці;
Г гайки прикрутити.
9. Яке явище лежить в основі антитези?
А Синонімія;
Б омонімія;
В полісемія;
Г антонімія.
10. Знайдіть односкладне неозначено-особове речення:
А Насипало снігу в лісі багато;
Б Чесне діло роби сміло;
В Нас зустрічають хлібом-сіллю;
Г Милуюся горами й водоспадами.
11. Апостроф пишемо в прізвищі:
А Ньютон;
В Мольєр;
В Ренье;
Г Монтеск’є.
12. Основною одиницею словотвору є:
А слово;
Б морфема;

9 клас

53

В словосполучення;
Г склад.
13. У якому рядку всі слова — архаїзми?
А Уста, боян, ректи;
Б повітря, степ, гора;
В гетьман, прялка, бунчук;
Г вой, писар, камінь.
14. Яке зі слів утворене безафіксним способом?
А Всюдихід;
Б прихід;
В сходивши;
Г переходжений.
15. Визначте числівник:
А двійка;
Б по-друге;
В двоє;
Г удвічі.
16. За допомогою чого здійснено смисловий зв’язок у словосполученні?
А За допомогою запитання;
Б за допомогою закінчення;
В за допомогою прийменника;
Г за допомогою прийменника й закінчення.
17. Визначте кількість звуків у слові джерельний:
А 5;
Б 7;
В 8;
Г 9.
18. Визначте різновид омонімів, використаних у каламбурі Будуть
під дощем плакати плакати:
А омофони;
Б омографи;
В омоформи;
Г повні омоніми.
19. У якому словосполученні є підрядний зв’язок керування?
А Золота осінь;
Б любити осінь;
В гуляти восени;
Г осіннє листя.
20. У якому реченні буде відокремлюватися порівняльний
зворот?
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А
Б
В
Г

Сергійко плаче як дитина;
Хлопець міркує зовсім як дорослий;
Роса посипалась, як дощ;
Андрій як студент намагався триматися солідно.

21. Який із прислівників пишуть через дефіс?
А Утроє;
Б по троє;
В по-третє;
Г натроє.
22. Проміжною ланкою між текстом і реченням є:
А слово;
Б словосполучення;
В складне синтаксичне ціле;
Г абзац.
23. Розділ науки про мову, який вивчає значущі частини слова:
А морфеміка;
Б морфологія;
В лексикологія;
Г словотвір.















Фонетика й орфоепія
Найменша неподільна одиниця мовлення. (Звук)
Скільки голосних звуків в українській мові? (Шість)
Який приголосний звук завжди м’який? (й)
Скільки звуків у слові джміль? (Чотири)
Що таке фонетична транскрипція? (Запис вимови)
Які звуки творяться за допомогою лише шуму? (Приголосні
глухі)
Уподібнення звуків у вимові. (Асиміляція)
Розділ науки про мову, який вивчає наголос і наголошення
складів? (Акцентологія)
Випадіння з групи приголосних одного звука для милозвучності й полегшення вимов. (Спрощення)
Який фонетичний процес спостерігаємо в словах вокзал, якби,
анекдот? (Асиміляція за дзвінкістю)
Скільки в слові наголошених складів? (Один)
Які звуки творяться за допомогою голосу? (Голосні)
При чергуванні [о], [є] з [і] літеру і пишемо у відкритому чи
в закритому складі? (У закритому)
Яке чергування відбувається в словах журавель — журавля?
([е] з нулем звука)
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 Після голосного перед приголосним вимовляємо [у] чи [в]?
([в])
 Що вивчає орфоепія? (Правильну вимову звуків і слів)
 Чи відбувається на письмі спрощення у слові виїзний? (Так)
 Скільки складів у слові перерозподіл? (5)
 Із кількістю яких звуків співпадає кількість складів у слові?
(Голосних)
 Виділення у слові складу за допомогою артикуляційних засобів, властивих певній мові. (Наголос)
 Чи є у слові береза закриті склади? (Немає)






















Графіка й орфографія
Сукупність літер, розміщених у певному порядку. (Алфавіт)
Назвіть знаки письма. (Букви, дефіс, апостроф)
Як пишемо слово червоногарячий? (Разом)
Яка літера не позначає жодного звука? (ь)
Скільки літер у слові щасливий? (8)
Як пишемо прислівник сам на сам? (Окремо)
Перед якими літерами пишемо префікс с‑? (к, п, т, ф, х)
Що вивчає графіка? (Знаки письма)
Які частки пишемо через дефіс у неозначених займенниках?
(будь-, небудь, казна-, хтозна-)
Які літери завжди позначають два звуки? (щ, ї)
5‑та літера алфавіту. (ґ)
32‑а літера алфавіту. (ю)
Правильне написання слова, яке потрібно вибрати з ряду
запропонованих. (Орфограма)
Як пишемо прислівник віч-на-віч? (Через 2 дефіси)
Назвіть літери на позначення губних звуків, після яких
пишемо апостроф. (б, п, в, м, ф)
Які літери в залежності від позиції можуть позначати то один,
то два звуки? (я, ю, є)
Розділ мовознавства, що вивчає правопис слів. (Орфографія)
Як пишемо слова макрокосм, мікроінфаркт? (Разом)
Скільки літер у слові ґедзь? (5)
Як пишемо слова міні-спідниця, максі-ефект? (Через дефіс)
Слово прем’єра пишемо з апострофом чи з м’яким знаком?
(З апострофом)

Морфеміка і словотвір
 Найменша значуща частина слова. (Морфема)
 Яким способом утворено слово написати? (Префіксальним)
 Скільки префіксів у слові розповсюджувати? (Два)
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Морфема, яка стоїть відразу після кореня. (Суфікс)
Яким способом утворено слово НЛО? (Абревіація)
Скільки суфіксів у слові близенько? (Два)
Як називають основу, що не поділяється на морфеми? (Непохідна)
Морфема, яка стоїть в абсолютному кінці слова. (Постфікс)
Яка частина слова містить його граматичне значення? (Закінчення)
Яким способом утворено слово безрукавка? (Префіксальносуфіксальним)
Із скількох морфем складається слово стіл? (Два)
Чи є закінчення у слові пальто? (Так)
Морфема, яка стоїть перед коренем. (Префікс)
Яким способом утворено слово одягатися? (Постфіксальний)
Читала і читай — це форми слова чи спільнокореневі слова?
(Форми)
Яким способом утворено слово перехід? (Безафіксний)
Морфема, яка виражає загальне значення спільнокореневих
слів. (Корінь)
Сон і сонний — це форми слова чи спільнокореневі слова?
(Спільнокореневі слова)
Назвіть префікс у слові зшити. (з‑)
Яким способом утворено слово лісостеп? (Основоскладання)
Назвіть закінчення у слові смієшся. (-єш).
















Лексикологія
 Сукупність слів, словниковий склад мови. (Лексика)
 Розділ науки про мову, що вивчає стійкі сполуки слів. (Фразеологія)
 Як називаються слова, які мають декілька лексичних значень? (Багатозначні)
 Уживання слів у переносному значенні за подібністю явищ,
дій, ознак. (Метафора)
 Слова, однакові за звучанням чи написанням, але різні за лексичним значенням. (Омоніми)
 Що вивчає етимологія? (Походження слів)
 Із якої мови запозичені слова валюта, адажіо, алегро? (Італійська)
 Чи використовується емоційно забарвлена лексика в публіцистичному стилі? (Так)
 Слова вузького територіального вжитку. (Діалектизми)
 Грубі чи лайливі слова, не прийняті в літературній мові. (Вульгаризми)
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 Стійкі, лексично неподільні сполуки слів. (Фразеологізми).
 Дібрати абсолютний синонім до слова полісемія. (Багатозначність).
 Слова, протилежні за значенням. (Антоніми)
 Слова, що вийшли з активного ужитку. (Застарілі)
 Точний (поморфемний) переклад складових частин слова з якоїсь мови. (Калька)
 До якої лексичної групи належать слова адресат і адресант?
(Пароніми)
 Слова, які відрізняються звучанням і написанням, але близькі
за значенням. (Синоніми).
 Дібрати антонім до слова далеко. (Близько)
 Слова, які вживає група людей, об’єднаних спільними інтересами, звичками, родом занять. (Жаргонізми)
 Із якої мови запозичені слова пансіон, амплуа, будуар? (Французька)
 Нові слова, які ще не набули поширення серед усіх груп мовців. (Неологізми)
Синтаксис
 Смислове й граматичне об’єднання 2‑х чи більше повнозначних слів, що більш точно називає дії, предмети, ознаки, ніж
окреме слово. (Словосполучення)
 Вид присудка в реченні Ні, я буду крізь сльози сміятись. (Простий дієслівний)
 Означення, виражене іменником, яке дає предмету чи особі
другу назву. (Прикладка)
 Скільки граматичних основ у реченні Сонце заходить, гори
чорніють, пташечка тихне, поле німіє? (Чотири)
 Речення, що складається лише з граматичної основи. (Непоширене)
 Чи будуть однорідними означення, які виступають епітетами?
(Так)
 Тип зв’язку в словосполученні веселі канікули. (Узгодження)
 Слово або сполучення слів, яке називає адресата мовлення.
(Звертання)
 Яким членом речення виступає вставне слово? (Не є членом
речення)
 Вид односкладного речення Раптом повіяло прохолодою. (Безособове)
 Речення, яке має всі необхідні для певного типу речення члени.
(Повне)
 Чи можуть головні члени речення бути відокремленими? (Ні)
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 Другорядний член, який відповідає на питання непрямих відмінків. (Додаток)
 Тип зв’язку в словосполученні, при якому незмінюване залежне слово зв’язується з головним лише за змістом. (Прилягання)
 Вид підрядної частини в реченні Чом ти не прийшов, як місяць
зійшов. (Часу)
 Чим ускладнено речення Ти, я бачу, хочеш хитрувати?
(Вставним компонентом)
 Тип зв’язку в словосполученні занадто голосно? (Прилягання)
 Місце додатка при прямому порядку слів. (Після присудка)
 Вид присудка в реченні Тричі по п’ять — п’ятнадцять. (Складений іменний)
 Синтаксична роль дієприслівникового звороту. (Відокремлена
обставина)
 Головне слово в словосполученні дуже весело. (Весело)
Пунктуація
 Який розділовий знак ставимо в кінці спонукального неокличного речення? (Крапку)
 Яким розділовим знаком починається репліка діалогу? (Тире)
 Коли дієприслівниковий зворот не відокремлюємо? (Коли він
входить до складу фразеологізму.)
 Який розділовий знак ставимо в реченні Лиш боротись — значить жить? (Тире)
 Скільки в українській мові розділових знаків? (10)
 Який розділовий знак ставимо між підметом і присудком,
вираженими іменниками? (Тире)
 Для відокремлення яких членів речення може використовуватися тире? (Означення, прикладка)
 Яким розділовим знаком виділяємо препозитивне звертання,
вимовлене підвищеною й підсиленою інтонацією? (Знак оклику)
 Чи може вставне речення виділятися тире? (Так)
 Який розділовий знак ставимо між частинами складного безсполучникового речення при часово‑наслідкових відношеннях?
(Тире)
 Який розділовий знак використовуємо для оформлення прямої мови? (Лапки)
 Чи ставимо кому в реченні Він біг не чуючи ніг? (Ні)
 Дефіс — це розділовий знак? (Ні, знак письма)
 Який розділовий знак ставимо між частинами складного безсполучникового речення, якщо друга частина доповнює першу?
(Двокрапка)
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 Який розділовий знак ставимо після узагальнювального слова
перед однорідними членами речення? (Двокрапка)
 Чи можна виділяти вставне слово за допомогою дужок? (Так)
 Який розділовий знак ставимо в реченні Бажаю вам ні пуха
ні пера? (Ніякого)
Стилістика
 Для якого стилю характерне використання термінів, однозначних слів, складних речень? (Науковий)
 Жанрами якого стилю є закони, накази? (Офіційно-ділового)
 Основними ознаками якого стилю є емоційність, експресивність, використання тропів, багатозначних слів? (Художнього)
 Стиль спілкування в державно-політичному житті людей.
(Офіційно-діловий)
 Для якого стилю характерне використання просторічної, діалектної, жаргонної лексики, неповних речень? (Розмовнопобутовий)
 Жанрами якого стилю є репортаж, есе, інтерв’ю? (Публіцистичний)
 Сфера використання наукового стилю. (Наукова діяльність,
освіта)
 У якому стилі найбільше використовується звертань і неповних речень? (Розмовно-побутовому)
 Основними ознаками якого стилю є стандартизація, документальність, шаблонність? (Офіційно-ділового)
 Скільки основних стилів виділяють мовознавці? (П’ять)
 Основною функцією якого стилю є комунікативна? (Розмовнопобутового)
 Жанрами якого стилю є лекція, дисертація, монографія? (Наукового)
 У яких стилях не вживають тропи? (Науковий, офіційноділовий)
 Основними ознаками якого стилю є неофіційність стосунків
між мовцями, емоційність, усна форма спілкування? (Розмовно-побутового)
 Жанрами якого стилю є повість, ода, гімн, комедія? (Художнього)
 Чи використовують у розмовно-побутовому стилі професіоналізми? (Так)
 Основна функція художнього стилю. (Естетична)
 У якому стилі використовують терміни, таблиці, графіки?
(Науковому)
 Жанром якого стилю є діалог? (Розмовно-побутового)
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 Завданням якого стилю є агітація, вплив на читача чи слухача? (Публіцистичного)
 Сфера використання розмовно-побутового стилю. (Побутове
спілкування)
 Який знак ставимо в кінці речення з незакінченою думкою?
(Крапки)
 Який розділовий знак ставимо між частинами складного безсполучникового речення, якщо частини далекі за змістом?
(Крапка з комою)
 Який розділовий знак ставимо в реченні Сергійко не прийшов
до школи: захворів? (Двокрапку)
 Чи будемо відокремлювати дієприкметниковий зворот у реченні
Задоволений собою, він повертався з екзаменів? (Так)























Морфологія
Іменник
За чим змінюються іменники? (За відмінками й числами)
Чи належить до категорії істот слово мрець? (Так)
До якої категорії належать іменники на позначення індивідуальних назв осіб чи предметів? (Власні назви)
Скільки відмін у іменника? (Чотири)
До якої відміни належать іменники чоловічого, жіночого
та спільного роду з закінченням -а, -я? (Першої)
Форма давального відмінка слова гуся? (Гусяті)
Які відміни діляться на групи? (Перша, друга)
У яких відмінках іменники III відміни мають закінчення -і?
(Родовий, давальний, місцевий)
До якого роду належить слово шампунь? (Чоловічого)
Форма орудного відмінка слова чаша? (Чашею)
Синтаксична роль іменника (Усі члени речення)
Форма кличного відмінка слова козак? (Козаче)
Форма множини слова листя? (Уживається лише в однині)
До якої групи належать слова плащ, миша? (Мішана)
Які іменники не мають роду? (Ті, що мають тільки форму
множини)
Форма кличного відмінка слова друг? (Друже)
До якої відміни належить слово щастя? (Другої)
Чи змінюються іменники за родами? (Ні)
На яке питання відповідають іменники? (Хто? Що?)
До якого роду належить слово шимпанзе? (Чоловічого)
Іменники у якому відмінку ніколи не виступають членами
речення? (Кличному)
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 До якого роду належать слова Женя, Саша? (Спільного)
 До якого роду належить слово ДАІ? (Жіночого)
Прикметник
 Лексичне значення прикметника. (Ознака, приналежність)
 Як пишеться прикметник військово‑морський? (Через дефіс)
 Назвіть розряди прикметників. (Якісні, відносні, присвійні)
 Проста форма вищого ступеня прикметника поганий. (Гірший)
 До якої групи належить прикметник довгошия? (М’яка)
 Визначте розряд прикметника Ольжин. (Присвійний)
 Чи мають прикметники спільний рід? (Ні)
 Чи діляться прикметники на відміни? (Ні)
 Форма давального відмінка прикметника білолиций. (Білолицьому)
 Від чого залежить рід, число, відмінок прикметника? (Від
роду, числа, відмінка іменника, який із ним уживають)
 Початкова форма прикметника синіми. (Синій)
 Утворіть присвійний прикметник чоловічого роду від іменника сваха. (Свашин)
 Синтаксична роль прикметника. (Означення, складений іменний присудок)
 Чи можна визначити відмінок прикметника, який має форму
множини? (Так)
 Визначте розряд прикметника у словосполученні ліричний
герой. (Відносний)
 Визначте форму прикметників ясен, зелен. (Коротка)
 Як пишемо прикметник сільськогосподарський? (Разом)
 Проста форма найвищого ступеня прикметника високий.
(Вищий)
 Утворіть відносний прикметник від слова Сиваш. (Сиваський)
 Визначте розряд прикметника у словосполученні ведмежа
послуга. (Якісний)
 Як пишемо прикметник двадцятип’ятирічний? (Разом)
 Чи можна визначити рід прикметника, який має форму множини? (Ні)
 Як пишемо прикметник військовополонений? (Разом)
 Складена форма вищого ступеня прикметника вузький. (Більш
вузький)
Числівник
 Лексичне значення числівника. (Число, кількість, порядок
при лічбі)
 Які числівники відповідають на питання котрий? (Порядкові)
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Форма орудного відмінка числівника сорок. (Сорока)
Розряд за будовою числівника одинадцятеро. (Складний)
Як пишемо числівник десятимільйонний? (Разом)
Утворіть збірний числівник від цілого вісім. (Восьмеро)
За чим змінюються кількісні числівники? (За відмінками)
Форма родового відмінка числівника триста. (Трьохсот)
Синтаксична роль числівника. (Усі члени речення)
Які числівники відповідають на питання скільки? (Кількісні)
Форма місцевого відмінка числівника сім. (На семи, на сімох)
Чи відмінюється перша частина в числівниках 50, 60, 70, 80?
(Ні)
До якого розряду кількісних належать числівники кілька,
кільканадцять, кількадесят? (Неозначено-кількісні)
Форма орудного відмінка числівника чотири. (Чотирма)
Чи можна утворити збірний числівник від цілого вісімнадцять? (Так)
Який кількісний числівник змінюється за родами, числами,
відмінками? (Один)
Розряд за будовою числівника стодвадцятип’ятитисячний.
(Складний)
Форма давального відмінка числівника шістсот. (Шестистам)
Чи відмінюється перша частина в числівниках 500, 600, 700,
800, 900? (Так)
Форма орудного відмінка числівника дев’яносто два. (Дев’яноста двома)
Розряд означено-кількісного числівника півтора. (Дробовий)
За чим змінюються порядкові числівники? (За родами, числами, відмінками)
Форма давального відмінка числівника сто двадцять третя.
(Сто двадцять третій)
Розряд за будовою числівника триста шістнадцятий. (Складений)
Займенник
Назвіть займенники, які відмінюються як числівники. (Скільки, стільки)
Яка форма орудного відмінка займенника я? (Мною)
Назвіть займенники II особи. (Ти, ви)
Розряд займенника жоден. (Заперечний)
Які частки пишемо із неозначеними займенниками разом?
(Аби-, де-, -сь)
Форма знахідного відмінка займенника хтось. (Когось)
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 Займенники якого розряду з’єднують головну й підрядну частини складного речення? (Відносні)
 Початкова форма займенника собі. (Себе)
 Розряд займенника кожний. (Означальний)
 Як пишемо частку ні- із заперечними займенниками? (Разом)
 Які частки пишемо із неозначеними займенниками через
дефіс? (Будь-, -небудь, казна-, хтозна-)
 Початкова форма займенника абичиїм. (Абичий)
 Форма давального відмінка займенника він. (Йому)
 Розряд займенника стільки. (Вказівний)
 До якої особи належить займенник вони? (Третьої)
 Початкова форма займенника хтозна з яким. (Хтозна-який)
 Чи змінюється займенник будь-хто за родами? (Ні)
 Який займенник не має форми називного відмінка? (Зворотний себе)
 Розряд займенника хто. (Питально-відносний)
 Яким способом утворено займенник котрийсь? (Постфіксальним)
 Розряд займенника наш. (Присвійний)
 Від яких займенників творяться неозначені й заперечні? (Від
питально-відносних)
 Які присвійні займенники є незмінюваними? (Його, її, їх)
 Початкова форма займенника ні з котрим. (Нікотрий)
Дієслово
 Лексичне значення дієслова. (Дія, стан)
 Вид дієслова схиляти. (Недоконаний)
 Синтаксична роль дієслівних форм на -но, -єно, -то. (Головні
члени у формі присудка односкладного безособового речення.)
 Дієслова якого способу змінюються за часами? (Дійсного)
 За допомогою яких суфіксів творяться пасивні дієприкметники минулого часу? (-н, -єн, -ен, -т)
 Чи перехідне дієслово знатися? (Ні)
 Дієприкметник разом із залежним словом. (Дієприкметниковий зворот)
 Який вид у дієслів теперішнього часу? (Недоконаного)
 Стан дієприкметника опалий. (Активний)
 Утворіть дієприкметник від інфінітива переписати. (Переписаний)
 Скільки існує дієвідмін? (Дві)
 Стан дієприкметника розгорнутий. (Пасивний)
 Спосіб дієслова, що виражає бажану або можливу за певних
умов дію? (Умовний)
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 Утворіть просту форму 1‑ї особи однини майбутнього часу
дієслова чатувати. (Чатуватиму)
 Коли дієприслівниковий зворот не відокремлюємо? (У складі
фразеологізму)
 Стан дієприкметника квітучий. (Активний)
 До якої дієвідміни належить слово цокотіти? (Другої)
 Синтаксична роль дієприслівникового звороту. (Обставина)
 Утворіть просту форму множини минулого часу дієслова мріяти. (Мріяли)
 За допомогою яких суфіксів творяться дієприслівники доконаного виду минулого часу? (-ши, -вши)
 До якої дієвідміни належить слово полоти? (Першої)
 Від якого слова утворений дієприслівник регочучи? (Регочуть)
 Утворіть просту форму 1‑ї особи множини наказового способу
дієслова знати. (Знаймо)
 Утворіть форму середнього роду однини умовного способу від
дієслова зачепитися. (Зачепилося б)
 Розряд прислівників горілиць, долілиць, голіруч. (Способу дії)
 Як пишемо прислівник кінець кінцем? (Окремо)
 Як пишемо частки будь-, -небудь, казна-, хтозна- із прислівниками? (Через дефіс)
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С. П. Канарська
Поетична синонімія.
Банк ігрових прийомів
Мета:

збагатити словниковий запас школярів, привчити
учнів користуватися словами-синонімами, шукати
й використовувати для висловлювання найточніші відповідники, розуміти роль слова у процесі
мовлення, правильно уживати слова відповідно
до їх значення, залучати дітей до сприймання поетичного мовлення.

Перебіг заходу
Учні одержують віддруковані поетичні фрагменти, у яких
замість ужитих авторами слів у дужках подано кілька синонімів.
Той, хто швидко й правильно відновить ужите автором слово,
визнається переможцем гри. Cкладність дібраних завдань залежить від рівня критичного мислення школярів, їхніх вікових
особливостей.
Використано уривки з віршів Д. Луценка.
1. Вигріваються на сонці
осокори: у (тузі, смутку, журбі),
а дуби, мов полководці,
вийшли з вітром на (дуель, двобій, поєдинок).
Відповідь: журбі, двобій.
2. А вітер завихриться в вітах,
дерева гойдне — і в ту ж (секунду, хвилю, мить)
обірване листя (лине, летить, кружляє).
Відповідь: мить, летить.
3. Мені в далекому Парижі
приснилась рідна (земля, сторона, країна):
серед любисткової тиші
дрімає хата (ошатна, чепурна, охайна).
Відповідь: сторона, чепурна.
4. Вересневі дні (з бажанням, охоче, без примусу)
стелять щедрі скатерті,
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а на них — усе, що (бажаєш, прагнеш, хочеш):
всі дари земні на стіл.
Відповідь: охоче, хочеш.
5. Осінь в саду (розхлюпалася, розіллялася, розлилася),
осінь, як повінь червлена,
вишня в багрець (прибралася, нарядилася, одяглася),
мов молода наречена.
Відповідь: розлилася, одяглася.
6. (Догорають, дотлівають, дожеврюють) літечка
(межі, кордони, краї)
і (журба, туга, смуток) ляга на (обличчя, лице, вид)…
Десь там у (багряній, червоній, пурпуровій) пожежі
(пломеніє, палає, горить) і моє деревце.
Відповідь: дожеврюють, межі, смуток, лице, багряній, горить.
7. Мережиться між травами (ручай, джерело, струмок)
Рясна калина (кетягами, китицями, гронами)
(червоніє, багриться, багровіє).
(Лине, пливе, тягнеться) туман, білявий, як димок,
долина (самоцвітами, коштовностями, діамантами) іскриться.
Відповідь: струмок, гронами, багриться, пливе, самоцвітами.
8. Весна і рання (молодість, юність, незрілість) —
(ідентичні, однакові, тотожні),
вони, як сестри,
в (пишному, багатому, розкішному) вінку.
(Час, доба, пора) (любові, кохання, залюбленості)…
Відповідь: молодість, тотожні, пишному, пора, кохання.
9. Край вікна любисток пророста весною,
(поривається, пророста, тягнеться) до сонця
(блакитне, голубе, ясно-синє) стебло.
Зароста (доріжка, стежина, шлях) ранньою травою,
де моє (кохання, любов, залюбленість) вперше розцвіло.
Відповідь: тягнеться, голубе, стежина, кохання.
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І. Г. Ведмідь
Правила пунктуаційної поведінки.
Цикл ігрових завдань
Методичний коментар
Напевно, кожному вчителю знайома ситуація: учень знає правила, а от застосувати їх на практиці не може: то ставить зайві
розділові знаки, то пропускає потрібні.
Відомо, що пунктуація базується на кількох принципах: інтонаційному, структурному, смисловому. Отож, при виконанні письмових робіт учень повинен відчувати інтонацію, розуміти зміст
висловлювання, «бачити» будову кожного речення.
У посібнику ви не знайдете правил про розділові знаки,
оскільки в ньому вміщені поради щодо застосування правил.
У посібнику йдеться про те, як за допомогою розділових знаків
передається зміст і структура речення.
Звичайно, автор охоплює далеко не всі випадки вживання розділових знаків, а лише ті, які з року в рік спричиняють типові
помилки в кожному класі.
Посібником можна користуватися, працюючи і під керівництвом учителя, і самостійно. Перевірити себе без сторонньої допомоги можна, використавши додатки-відповіді.
Засідання відділу «Товариство розділових знаків»
Спробуйте розділити складне речення на блоки: Горішник
який ще називають ліщиною це широколистий кущ.
Вони мають такий вигляд:
1) горішник — це широколистий кущ;
2) який ще називають ліщиною.
Ці блоки розташовані в реченнях, як матрьошка в матрьошці.
Але в «зовнішній матрьошці» між підметом і присудком ставимо тире. Що ж відбувається з цим знаком, коли на його території з’являється «внутрішня матрьошка»? Кома й тире нітрохи
не заважають одне одному. Тому речення матиме такий вигляд:
Горішник, який ще називають ліщиною, — це широколистий
кущ.
Сподіваємося, ви добре справитеся з розстановкою розділових
знаків і в наступних реченнях.
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1. Пташка колібрі яка живе в Південній Америці це найменша
пташка на світі. Одна з особливостей цієї дивної пташки вага
якої не більше двадцяти грамів чудовий апетит. Самець колібрі за яким спостерігали вчені за 16 годин пив воду 172 рази.
Загальна кількість води яку за цей час випила трьохграмова
пташка 25 грамів.
2. Помилки які виправляються ось справжні помилки. Той хто
правильно вказує на мої помилки мій учитель. Той хто вчасно
помічає мої правильні вчинки мій друг. Той хто вдається
до лестощів мій ворог.
Загадкова кома перед «небезпечними» сполучниками
З‑поміж усіх сполучників і сполучних слів виділяємо такі:
і, й, або, чи, та (і) (або читай), при зустрічі з якими треба бути
дуже уважними. Особливо небезпечні вони тоді, коли з’являються
поодинці. До зустрічі з небезпечними сполучниками на письмі
потрібно ставитись як до сигналу: «Обережно! Не поспішай!»
Якщо в реченні є однорідні члени (підмети, присудки, додатки,
обставини, означення), то визначаємо, чим вони поєднані.
Інтонацією, «безпечними» сполучниками, повторюваними
«небезпечними» сполучниками
і, й, та (і), або, чи

Одиничними «небезпечними»
сполучниками і, й, та (і), або, чи

Висновок:
кому ставимо

кому не ставимо

Бажання поставити непотрібну кому значне в тих випадках,
коли однорідні члени, поєднані «небезпечним» сполучником, стоять не поряд у реченні, а роз’єднані іншими словами. Чим більше
таких слів, тим більше шансів помилитися.
Ще одна складність
Розглянемо речення:
1) Узимку і влітку, вдень і вночі, в шторм і негоду виходять
в море кораблі.
Чи помітили ви, що ні перед одним зі сполучників, хоча вони
й повторюються, кому не ставимо?
Запам’ятайте
Якщо однорідні члени поєднуються «небезпечними» сполучниками у пари, то коми ставимо між парами однорідних членів
речення.
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2) Друзі служили в різних полках і зустрічалися рідко і випадково.
У цьому випадку картина дещо інша: перша пара — служили
і зустрічалися — це присудки, друга пара — рідко і випадково —
обставини. У першому реченні маємо справу з однорідними парами
і розділяємо їх комами, а в другому реченні пари неоднорідні.
Запам’ятайте
Коми між неоднорідними парами не ставимо, як і між будьякими іншими неоднорідними членами речення.
 Спробуйте не сплутати ці випадки, розставляючи розділові
знаки в реченнях:
1. Уздовж берега моря і паралельно йому тяглися рядами
болота і довгі озерця з жовтими ліліями. 2. Усюди роздавався
стукіт сокир і молотків вереск пилок і рубанків гуркіт і брязкіт.
3. Офіцери і матроси були нагорі і жадібно вдивлялися в глибину
затоки. 4. У переддень важкого і великого двадцятого століття
я зустрівся з диваком і поетом Андерсеном і навчився в нього віри
в перемогу сонця над мороком і доброго людського серця над злом.
Поспішайте повільно
Поспостерігаймо, коли «правила хорошої пунктуаційної поведінки» дозволяють нам відразу ставити кому перед і, а коли —
вимагають витримки і терпіння. Найзручніше прослідкувати це
на «відрізках» речень. Спробуймо?
Офіцер підняв пістолет і…
Чи наважитеся ви твердо відповісти, чи потрібна кома перед
і чи ні? Усе залежить від того, яке продовження речення прийшло на думку.
Якщо ви подумали так: Офіцер підняв пістолет і вистрілив, — то скажете, що кома не потрібна.
Якщо ж ви подумали так: Офіцер підняв пістолет, і пролунав постріл, — то скажете, що кома необхідна.
У якому ж випадку відповідь буде правильною? Ні в першому,
ні в другому. Ви зробите правильно, якщо передбачите обидва
варіанти й утримаєтеся від швидкого рішення. Тут може бути
лише одна правильна відповідь: треба почекати.
Інший приклад: … знали всі: і мельник, і солдат і …Це зрозуміло: однорідні члени поєднують повторюваним сполучником і.
Можна впевнено ставити кому.
 Поміркуйте, у яких випадках можна відразу ставити кому,
а в яких треба почекати.
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1. Професор Мельниченко і …
2. Тут дзвеніли найгарніші жуки і …
3. … і дорослі і діти і …
4. Хлопчик зірвав троянду і …
5. Щось клацнуло, дзвякнуло і …
6. Він їхав по найширших асфальтових вулицях і …
Засідання секції «У пошуках граматичної основи»
Граматична основа поводиться в реченні, як чудо-юдо рибакит в океані, на якій усе тримається. Якщо ви легко навчитеся
визначати граматичні основи, то не матимете проблем із розстановкою розділових знаків, які «оселяються» між простими
реченнями в складному. Чи велика мудрість — знайти граматичну основу речення?
 Випишіть граматичну основу з речень.
1. Вечір. Поле. Далека дорога.
2. Наше місто прикрашає зелений парк.
3. Яр, де протікала річка, був таким глибоким, що хлопчаки
не могли побачити ліс.
Якщо ви без помилок справились із цим завданням, можете
вважати себе розумниками. Якщо ж десь помилились — не засмучуйтеся: помилки — справа житейська. Вони для того й існують,
щоб їх виправляти.
У декого трапляються такі помилки: десь не знайшов підмета, десь загубився присудок, десь замість підмета підкреслено
додаток, а інколи як граматична основа підкреслені слова, які
не мають ніякого зв’язку між собою. Як наслідок — неправильна
розстановка розділових знаків.
Найбільш надійний шлях пошуку граматичної основи такий:
спочатку знайти присудок і поставити від нього подвійне питання
хто? що? Слово, яке «відгукнеться» на це питання, — підмет.
Спробуйте не заблукати між підметом і присудком у реченнях: Першим побачив берег юнга. Фасад будинку прикрашали
колони.
Міркуймо так: побачив (хто? що?) юнга; прикрашали (хто?
що?) колони.
Спробуйте не сплутати підмет і додаток.
1. Відстань долає кінь, перешкоди долає воля.
2. Мала лінь велике горе приносить.
3. Один язик мед принесе, другий біду накличе.
4. Добре не забувається, добре і вода не віднесе.
5. Двері породжують протяги, базіки породжують біди.
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Якщо підмет чи присудок не відгукнувся
Уявіть: ви поставили від підмета питання хто? що? Але жодне
слово в реченні не відгукнулося на них. Таких слів просто не виявилось. Наприклад: Хлопчакам не сиділось на місці. Інший
дивний випадок: ви шукаєте присудок, а його немає й близько.
На місці лише підмет, наприклад: Ось мій дім. Такі речення, граматична основа яких складається лише з одного головного члена
(підмета чи присудка), називаються односкладними.
 Визначте, які з цих речень односкладні:
1. Одна ластівка весни не робить.
2. Нема науки без муки.
3. Діло майстра величає.
4. Ніч. Темрява. Мерехтливі вогники вдалині.
5. Учитися ніколи не пізно.
Якщо ви зустрілися з такими реченнями, будьте уважними!
За відсутності підмета дуже легко помилитися і назвати підметом додаток.
 Знайдіть граматичні основи в таких реченнях:
1. Сказане слово конем не наздоженеш.
2. Зроблене вранці перевіряй увечері.
3. Друзі пізнаються в біді.
4. Клин клином вибивають.
5. Сіль їдять в усьому світі.
 Тепер знайдіть односкладні речення в складних і поясніть
уживання розділових знаків:
1. Україно моя, мені в світі нічого не треба,
Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти.
А. Малишко
2. Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!
В. Сосюра
3. Україна — країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її… (С. Васильченко).
4. Україна! Доки жити буду,
Доти відкриватиму тебе.
В. Симоненко
Багатоликий підмет
Спробуйте знайти підмет у таких реченнях:
1. Поранений, перемагаючи біль, посміхнувся.
2. Користуватися результатами праці свого товариша нечесно.
(В. Сухомлинський).
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3. Один у полі не воїн.
4. Чому це сталося?
5. Його «завтра» вже добре всім набридло.
6. Засміятися добрим, світлим сміхом може лише добра й щира
душа (М. Гоголь).
7. Не кожен веселий, хто співа.
Тепер не важко зрозуміти, які частини мови можуть виражати
підмет. Ви не помилитеся, якщо скажете: різними, якщо вони
відповідають на питання хто? що?, які ставимо від підмета.
Той, хто не враховує цього, ризикує не впізнати при зустрічі
велику кількість підметів, а в результаті — не побачити блоки
і пропустити деякі розділові знаки.
Які ж саме підмети найчастіше не впізнають? Як правило,
це займенники, що не належать до розряду особових: питальновідносні (хто, що), вказівні (той, та, те), заперечні (ніхто, ніщо),
неозначені (хтось, щось)… Такі підмети легко можуть випасти
з поля зору, а це неминуче веде за собою втрату простих речень
у складі складного, а отже, й розділових знаків.
 Щоб не допускати таких помилок, спробуйте знайти граматичні основи в таких реченнях.
1. Кому добре живеться, той і пісні співає.
2. Хто про землю дбає, тому вона повертає.
3. Прийшов хтось, та узяв щось, та пішов кудись, а я за ним,
та не знаю, за ким!
4. Усе живе тягнеться до сонця. Усе стихло.
5. Добре сміється той, хто сміється останнім.
6. Хто полював на оленя, той на зайця не дивиться.
Особливо часто зникають ті підмети в складних реченнях,
які виконують роль сполучних слів, тобто одночасно і приєднують підрядне речення до головного, і виконують роль підмета.
Ось приклад такого зникнення: Василь Іваненко поспішав у зоопарк до бегемота, який хворів. Тут підмет у другій граматичній
основі — який хворів — часто губиться, а як граматична основа
виділяється Василь Іваненко поспішав, хворів, що може призвести до втрати коми перед який.
Незвичайні члени речення
Іноді підметом, присудком чи іншим членом речення може
виявитися стійке, нерозкладне словосполучення — фразеологізм.
Із дитинства кожен із нас використовує в мовленні чимало
фразеологізмів: пекти раки, повісити носа…
Фразеологізми дуже виразні. Часто їх вимовляють із хитринкою. Їх уживання робить мовлення не лише виразнішим, але
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й веселішим, дотепнішим. Вивчити ж їх усі неможливо. Тому
необхідно вчитися впізнавати й розуміти фразеологізми.
 Спробуйте дібрати до кожного з фразеологізмів першої колонки
слова з другої, які б підходили за змістом.
1. Клювати носом
несподівано
2. Як сніг на голову
повільно
3. Вилетіло з голови
дрімати
4. Нога за ногу
забув
 Утворіть пари «фразеологізм — дієслово», які мають однакове
значення:
1. Повісити ніс
обманювати
2. Тримати язик за зубами
засмутитися
3. Ставити палки в колеса
мовчати
4. Надути губи
наздоганяти
5. Замилювати очі
образитися
6. Наступати на п’яти
наживатися
7. Набивати кишені
заважати
8. Зробити з мухи слона
так не буде
9. Цей номер не пройде
перебільшувати
Фразеологізми можуть бути і підметами, й присудками, й другорядними членами речення. При розборі речення фразеологізм
підкреслюють повністю.
1. Ця людина не лізе за словом до кишені.
2. Знову починається казка про білого бичка.
3. Василька як вітром здуло з подвір’я.
Іноді фразеологізмом буває вся граматична основа.
1. Як побачив він, що робиться на вулиці, очі в нього на лоб
полізли.
2. У мене серце завмерло, волосся дибки стало від цієї думки.
3. Довго сумували через велику втрату, та життя взяло своє.
Потренуймося!
1. Уривки речень «загубились». Допоможіть кожному знайти
свою пару.
1) Про людину, яка дуже злякалася, кажуть, що в неї…
2) Про того, хто швидко втікає, кажуть, що він…
3) Про людину, яка дуже змерзла, кажуть, що вона…
4) Якщо людина відчуває велике полегшення, то говорять, що
в неї…
5) Якщо людина потрапила в незручне становище, то говорять,
що вона…
6) Якщо людина стомилась від клопотів і біганини, то говорять, що вона…
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Відповіді. Узяв ноги на плечі; душа аж у п’ятах; гора з плечей упала; сіла в калошу; зубами дзвонить; з ніг збилася.
2. Виправте помилки в реченнях із фразеологізмами:
1) Мій молодший брат зовсім відбився від ніг.
2) Через нього ми сьогодні збилися з рук.
Особливо цікавими є обставини, виражені фразеологізмами:
як вода змила, як з неба впав, як мертвому кадило… На відміну
від схожих дієприслівникових зворотів, їх комами не виділяють.
 У поданих реченнях знайдіть обставини, виражені фразеологізмами:
1) Пустивши півня з рук, Микола ще довго милувався його
поважною ходою.
2) Пустивши півня, він спостерігав, як полум’я миттю охопило всю копичку.
3) Маруся жила за Іваном як за кам’яною стіною.
 Чому в першому реченні засукавши рукави виділено комами,
у другому кома стоїть тільки перед цими словами, а в третьому — зовсім не стоїть?
1) Батько відкрутив кран і, засукавши рукави, став мити руки.
2) Ти повинен іти в поле, засукавши рукави трудитися.
3) Ми повинні засукавши рукави взятися за створення нового
проекту.
 Прочитайте речення. Знайдіть вирази зі сполучником як. Чому
частина з них комами виділена, а частина — ні?
1) Очі у вовчиці світились, як два вогники.
2) Тітонька помітила, що ми обоє ходимо як у воду опущені,
і умовила нас залишитися.
3) За нього хвилююсь, як за зіницю ока.
4) Перев’яжіть рану і бережіть його як зіницю ока.
 Розставте пропущені розділові знаки:
1) Його в кожному селі знають як облупленого.
2) Ніхто не сидів склавши руки усі працювали.
3) З тебе користі як з цапа молока.
4) Допоможе це мені як мертвому кадило.
5) Нічого так більше не любив робити як горіхи лущити.
6) Учитися для нього як горіхи лущити.
7) Веселий настрій повернеться як миленький приїде.
8) Зробиш усе що скажу як миленький.
Засідання секції «Незрозумілою мовою»
Одного разу академік Л. В. Щерба запропонував студентам
розібрати таке речення: Глока куздра штеко будлонула бокра
і курдячить бокрятко. Спочатку студенти нічого не зрозуміли,
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але Лев Володимирович показав, що з цього речення можна дізнатися чимало інформації.
По-перше, з’ясувати, які дії виконували, тобто знайти присудок. Дії в цьому реченні позначені словами будлонула і курдячить. А хто це зробив і робить? — Куздра. Яка? — Глока. Це
явно жива істота однини жіночого роду. Куздра — велика (чи
доросла) істота, бокр, напевно, теж, зате бокрятко — маленька
істота. Із бокром вона справилась швидко — штеко будлонула,
а от із бокрятком грається — курдячить.
Усю цю інформацію зі слів із коренями, яких немає в мові,
ми взяли із суфіксів та закінчень слів, а також із синтаксичних
зв’язків між ними. Уявіть, що існує така мова, у якій усе, крім
коренів, українське. Чи зможете ви виконати розбір речення «глокою» мовою? Спробуйте знайти підмет і присудок у таких реченнях:
1) Молясний болодильник перемехав кувицю.
2) По малеї дзвяко провекнули бредолаги.
3) Повельник умашив проутажильницю.
Засідання секції «Синтаксичний рахунок»
Щоб під час письма швидко «схоплювати» поділ речень на
основні блоки, потрібно не тільки бачити кожен блок, але й відразу визначати, скільки їх у реченні. Тому уміння здійснювати
синтаксичний рахунок «про себе» — один із основних складників грамотності.
Як визначити, скільки простих речень у складному? Здається,
зовсім просто: скільки граматичних основ, стільки й речень. Але
в пунктуаційних задачах рахунок до двох, трьох чи п’яти може
виявитися значно складнішим, ніж у математичних.
 Спробуйте визначити кількість речень у таких прикладах (тексти подані без розділових знаків):
Будуть нас явори яворовим
вогнем колисати
Будуть нам вечори свої тіні
мережить в саду
Буде нас зустрічать з рушничком
українськая мати
На останній рушник
Я до тебе прийду
Л. Забашта
І от тепер коли утома
В своїх обіймах пригорта
Мені так хочеться додому
Де коливаються жита
Д. Фальківський
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Граматичний рахунок «про себе» потребує тренувань. Розвивати в собі цю здатність можна двома шляхами. Перший шлях —
самим читати в книзі й розбирати складні речення. Другий
шлях — рахунок речень, які сприймаються на слух, коли читає
хтось інший. Це, власне, і є рахунок «про себе». Він має свої
переваги. Усі вміння, яких ви набуваєте, працюючи з текстом,
що знаходиться перед очима, допоможе тоді, коли ви будете виконувати вправу з пропущеними розділовими знаками. Але значно
важливіше навчитися грамотно записувати текст, складений вами
самостійно. А до цієї грамотності надійніше приводить саме рахунок «про себе». Подумки розбираючи речення, ви мусите утримувати його в пам’яті доти, доки не закінчите роботу. А це — одна
з основних умов легкого і природного грамотного письма.
Отже, тренуючись визначати речення на слух, ви розвиваєте
свою пам’ять.
Засідання секції «Таємниче число сім»
До якої ж межі треба розвивати своє уміння рахувати речення
«про себе»? Скільки граматичних основ треба виділяти на слух?
Учені давно помітили дивну прихильність людини до числа
сім. Це число часто повторюють у прислів’ях: семеро одного не
ждуть, сьома вода на киселі, на сьомому небі, у семи няньок
дитя без ока…
Вивчивши це питання, вчені дійшли висновку, що число сім
приблизно відповідає обсягу короткочасної пам’яті людини. Здатність запам’ятати відразу (хоча, можливо, і ненадовго) певну
кількість предметів для різних людей складає 7±2, тобто від
5 до 9 одиниць. Тому, якщо ви будете правильно рахувати, сприймаючи на слух 5–7 речень, ви розвинете в собі нормальний для
людини обсяг так званої короткочасної пам’яті.
Оскільки ж практично вам рідко доводиться писати дуже
довгі складні речення, що включають більше п’яти простих, то,
вважайте, що вам вистачить уміння рахувати до п’яти. Якщо ж
ви захопитеся рахунком, то можна вибрати складні речення, що
складаються з більшої кількості простих.
Ще трохи потренуємося.
Програмування друга грамотність. Людина вчиться грамоти
не для того лише аби розбирати вивіски. Книги відкривають нам
величезний світ культури. І програмування корисне не тільки
для того щоб проводити розрахунки воно прищеплює особливу
характерну для епохи комп’ютерів культуру мислення яка
здатна підвищити ефективність будь-якої діяльності людини
загострити її думку.
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Засідання секції «Синтаксичні ліліпути»
Що таке синтаксичний «ліліпут»?
Це коротке речення, що складається з двох–трьох слів. Найбільш коротким виявляється таке речення, у якому ці два–три
слова теж короткі, наприклад: Куди ніч, туди й сон. На перший погляд важко повірити, що частинки «куди ніч» і «туди
й сон» є реченнями, а разом утворюють складне речення. Той,
хто пише, часто помиляється щодо маленьких розмірів «ліліпутів» і не ставить розділові знаки у подібному складному реченні.
Така помилка часто виникає, наприклад, у реченні Все затихло,
і все мовчить.
Якщо речення-«ліліпут» затиснуте поміж кількома більшими,
то його легко не помітити, а це призводить до втрати однієї чи
й двох ком.
 У наступному реченні розставте розділові знаки і підкресліть
речення-«ліліпут»: Сад простягався так далеко що навіть
садівник не знав де він закінчується а за садом розкинувся
чудовий ліс з високими деревами.
Найлегше заховатись серед «повнометражних» речень односкладним та неповним «ліліпутам». Наприклад, у складному
реченні Шкода, що ми знайшли мало білих грибів два простих
речення, перше з яких — шкода.
 У наступних реченнях знайдіть і підкресліть речення-«ліліпути». Розставте розділові знаки.
1. Відомо що учасників перших експедицій на Місяць після
повернення з космосу піддавали кількаденному карантину щоб
не занести на Землю «місячні мікроби» але на Місяці ніяких
мікробів не виявилось.
2. Цікаво що в ХІХ столітті в багатьох країнах Західної Європи
новорічний Дід Мороз не був таким веселим і добрим яким ми
його знаємо зараз.
3. В’єтнамці вважають що вони стають на рік старшими в день
Нового року а день їхнього справжнього народження не береться до уваги.
4. Що було далі з учителем танців невідомо.
 Працюючи з наступними реченнями, зверніть увагу, де саме
знаходяться «ліліпути». Підкресліть їх і розставте розділові
знаки.
1. Уміння орієнтуватися на слух підказує китам куди пливти.
2. Коли на небі видно зірки перелітні птахи добре знають куди
летіти.
3. Ніхто в дитинстві не знає точно ким він буде коли виросте.

78

Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Випуск 2

4. Немає річки через яку не було б переправи немає становища
з якого не було б виходу.
Якщо ви вмієте передбачати в загальному вигляді зміст і структуру речення, можна розгледіти і правильно виділити «ліліпута»
навіть у частині речення.
Спробуйте:
1. …достатньо знайомі з Сергієм щоб знать що…
2. …цікава гра що я й думати забув про свої справи а виявилось
що забувати не можна бо…
3. …був уже високо над землею коли дівчинка прокинулась
і їй здалося що вона…
«Ліліпут» може загубитися не лише поміж «повнометражних» речень. Якщо складне речення побудоване з «ліліпутів»,
то можна випадково не помітити якесь із них.
Перевірте, як ви вмієте помічати пари, трійки і цілі натовпи
«ліліпутів». Чи не плутаєте ви їх з однорідними членами?
Розставте розділові знаки:
1. Що з воза впало те пропало.
2. Роботящий знаходить лінивий втрачає.
3. Хто втратив гроші той нічого не втратив. Хто втратив здоров’я
той багато втратив.
Хто втратив мужність той втратив усе.
1. Ви задоволені і нам добре.
2. Настав серпень і ночами стало холодно.
3. Ранок теплий і ледь-ледь моросить.
4. Кожен із нас на своєму кораблі капітан і веде корабель своїм
шляхом.
Запам’ятайте правила хорошої пунктуаційної поведінки, не
прогледьте синтаксичного «ліліпута»!
Засідання секції «Синтаксичні велетні»
Синтаксичні «велетні» — це дуже поширені прості речення.
Наприклад: Щойно спечені рум’яні пиріжки вабили своїм ароматом навіть найвередливіших відвідувачів цієї невеличкої затишної кав’ярні.
У реченнях такої довжини виникає непереборне бажання втулити куди-небудь кому, найчастіше туди, де під час читання виникає
пауза. Ось тут і знадобиться особлива граматична витримка і дисциплінованість. Зупиніть руку, яка пнеться поставити кому, запитайте себе: просте це речення чи складне? Скільки воно має основ?
Якщо граматична основа одна і речення просте, поставте собі
інше питання: чи є тут спеціальні вказівки щодо вживання роз-
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ділових знаків: однорідні члени речення, вставні (вставлені) конструкції, звертання, відокремлені члени речення? Якщо нічого
цього немає, ні в якому разі не ставте кому! Інакше ви розітнете
«велетня» на дві, а може, й на три частини.
Отже, ще одне правило «хорошої пунктуаційної поведінки»:
не розтинайте «велетнів»!
Література
1. Граник Г. Г., Бондаренко С. М. Секреты пунктуации: Кн. для
учащихся сред. и ст. возраста. — 2‑е изд. — М.: Просвещение,
1987. — 128 с.
2. Заоборна М. Просте речення. Складні випадки аналізу: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. — Тернопіль: Підручники й посібники,
2002. — 126 с.
3. Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. —
К.: Рад. шк., 1991. — 400 с.
4. Усі крилаті вислови, прислів’я, приказки, загадки / Укладач Н. В. Курганова. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. —
320 с.
Відповіді до завдань
Засідання відділу «Товариство розділових знаків»
1. І блок: Пташка колібрі — це найменша пташка на світі.
ІІ блок: яка живе в Південній Америці.
І блок: Одна з особливостей цієї дивної пташки — чудовий
апетит. ІІ блок: вага якої не більше двадцяти грамів.
І блок: Самець колібрі за 16 годин пив воду 172 рази. ІІ блок:
за яким спостерігали вчені.
І блок: Загальна кількість — 25 грамів. ІІ блок: яку за цей
час випила триграмова пташка.
1. Пташка колібрі, яка живе в Південній Америці, — це найменша пташка у світі. Одна з особливостей цієї дивної пташки,
вага якої не більше двадцяти грамів, — чудовий апетит. Самець
колібрі, за яким спостерігали вчені, за 16 годин пив воду
172 рази. Загальна кількість види, яку за цей час випила триграмова пташка, — 25 грамів.
2. І блок: Помилки — ось справжні помилки. ІІ блок: які виправляють.
І блок: Той мій учитель.
ІІ блок: хто правильно вказує на мої помилки.
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І блок: Той мій друг.
ІІ блок: хто вчасно помічає мої правильні вчинки.
І блок: Той мій ворог.
ІІ блок: хто вдається до лестощів.
2. Помилки, які виправляють, — ось справжні помилки. Той,
хто правильно вказує на мої помилки, — мій учитель.
Той, хто вчасно помічає мої правильні вчинки, — мій друг. Той,
хто вдається до лестощів, — мій ворог.
«Ще одна складність»
1. Уздовж берега моря і паралельно до нього тяглися рядами
болота й довгі озерця з жовтими ліліями.
2. Усюди роздавався стукіт сокир і молотків, вереск пилок
і рубанків, гуркіт і брязкіт.
3. Офіцери й матроси були нагорі і жадібно вдивлялися в глибину затоки.
4. У переддень важкого і великого двадцятого століття я зустрівся
з диваком і поетом Андерсеном і навчився в нього віри
в перемогу сонця над мороком і доброго людського серця над
злом.
«Поспішайте повільно»
Можна ставити відразу: 3.
Треба почекати: 1, 2, 4, 5, 6.
«У пошуках граматичної основи»
1. Вечір. Поле. Дорога.
2. Парк прикрашає.
3. Яр був глибоким; протікала річка; хлопчаки не могли побачити.
1. Відстань долає кінь, перешкоди долає воля.
2. Мала лінь велике горе приносить.
3. Один язик мед принесе, другий біду накличе.
4. Добре не забувається, добре і вода не віднесе.
5. Двері породжують протяги, базіки породжують біди.
«Знайди односкладні основи…»
Односкладні: 2, 4.
«Знайди граматичні основи…»
І. 1) не наздоженеш; 2) перевіряй; 3) друзі пізнаються; 4) вибивають; 5) їдять.
ІІ. 1. Україно моя, мені в світі нічого не треба,
Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти (А. Малишко).
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2. Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!
(В. Сосюра)
3. Україна — країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її… (С. Васильченко)
4. Україна! Доки жити буду,
Доти відкриватиму тебе.
(В. Симоненко)
Засідання відділу «Багатоликий підмет»
1) Поранений; 2) користуватися; 3) один; 4) це; 5) завтра;
6) засміятися; 7) кожен; хто.
«…Спробуйте знайти граматичні основи…»
1. Живеться; той співає.
2. Хто дбає; вона повертає.
3. Прийшов хтось; узяв (хтось); пішов (хтось); я (пішов); не знаю;
(я пішов)
4. Усе тягнеться. Усе стихло.
5. Сміється той; хто сміється.
6. Хто полював; той не дивиться.
«Незвичайні члени речення»
І. 1. Клювати носом — дрімати. 2. Як сніг на голову — несподівано. 3. Вилетіло з голови — забув 4. Нога за ногу — повільно.
ІІ. 1. Повісити ніс — засмутитися. 2. Тримати язик за зубами —
мовчати. 3. Ставити палки в колеса — заважати. 4. Надути губи —
образитися. 5. Замилювати очі — обманювати. 6. Наступати
на п’яти — наздоганяти. 7. Набивати кишені — наживатися.
8. Зробити з мухи слона — перебільшувати. 9. Цей номер не пройде — так не буде.
«Потренуймося!»
I. 1. Про людину, яка дуже злякалася, кажуть, що в неї душа
аж у п’ятах. 2. Про того, хто швидко втікає, кажуть, що він узяв
ноги на плечі. 3. Про людину, яка дуже змерзла, кажуть, що вона
зубами дзвонить. 4. Якщо людина відчуває велике полегшення,
то говорять, що в неї гора з плечей упала. 5. Якщо людина потрапила в незручне становище, то говорять, що вона сіла в калошу.
6. Якщо людина стомилась від клопотів і біганини, то говорять,
що вона з ніг збилася.
ІІ. 1. Мій молодший брат зовсім відбився від рук. 2. Через
нього ми сьогодні збилися з ніг.
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І. 2, 3 речення.
ІІ. 1) дієприслівниковий зворот; 2) кома між однорідними
присудками іти, трудитися; 3) фразеологізм.
1, 3 речення — порівняльні звороти;
2, 4 речення — фразеологізми.
1. Його в кожному селі знають як облупленого.
2. Ніхто не сидів склавши руки, усі працювали.
3. З тебе користі як з цапа молока.
4. Допоможе це мені як мертвому кадило.
5. Нічого так більше не любив робити, як горіхи лущити.
6. Учитися для нього як горіхи лущити.
7. Веселий настрій повернеться, як миленький приїде.
8. Зробиш усе, що скажу, як миленький.
1) болодильник перемехав;
2) провекнули бредолаги;
3) повельник умашив.
1 речення — 4; 2 речення — 3.
Програмування — друга грамотність. Людина вчиться грамоти не для того лише, аби розбирати вивіски. Книги відкривають нам величезний світ культури. І програмування корисне
не тільки для того, щоб проводити розрахунки, воно прищеплює
особливу, характерну для епохи комп’ютерів культуру мислення,
яка здатна підвищити ефективність будь-якої діяльності людини,
загострити її думку.
Сад простягався так далеко, що навіть садівник не знав, де
він закінчується, а за садом розкинувся чудовий ліс з високими
деревами.
«У наступних реченнях знайди підмет…»
1. Відомо, що учасників перших експедицій на Місяць після
повернення з космосу піддавали кількаденному карантину,
щоб не занести на Землю «місячні мікроби», але на Місяці
ніяких мікробів не виявилось.
2. Цікаво, що в ХІХ столітті у багатьох країнах Західної Європи
новорічний Дід Мороз не був таким веселим і добрим, яким
ми його знаємо зараз.
3. В’єтнамці вважають, що вони стають на рік старшими
в день Нового року, а день їхнього справжнього народження
не береться до уваги.
4. Що було далі з учителем танців, невідомо.
5. Уміння орієнтуватися на слух підказує китам, куди пливти.
6. Коли на небі видно зірки, перелітні птахи добре знають, куди
летіти.
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7. Ніхто в дитинстві не знає точно, ким він буде, коли виросте.
8. Немає річки, через яку не було б переправи, немає становища, з якого не було б виходу.
9. …достатньо знайомі з Сергієм, щоб знать, що…
10. …цікава гра, що я й думати забув про свої справи, а виявилось, що забувати не можна, бо…
11. …був уже високо над землею, коли дівчинка прокинулась і їй
здалося, що вона…
«Розставте розділові знаки»
1. Що з воза впало, те пропало.
2. Роботящий знаходить, лінивий втрачає.
3. Хто втратив гроші, той нічого не втратив. Хто втратив здоров’я,
той багато втратив. Хто втратив мужність, той втратив усе.
4. Ви задоволені, і нам добре.
5. Настав серпень, і ночами стало холодно.
6. Ранок теплий, і ледь-ледь моросить.
7. Кожен із нас на своєму кораблі капітан, і веде корабель своїм
власним шляхом.

Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Випуск 2

84

С. П. Канарська
Лінгвістичний феєрверк
Мета:

розвивати увагу й спостережливість, уміння аналізувати мовний матеріал, збагачувати словниковий
запас, тренувати мовленнєву пам’ять, ощадливо
використовувати час й інтелектуальні зусилля.

Перебіг заходу
Матеріалом для «Лінгвістичних феєрверків» можуть слугувати визначення певних мовознавчих термінів. Учні одержують
(індивідуально, у парах чи групах) аркуші з реченнями, елементи
яких розташовано в довільному порядку, хаотично, за принципом
вибуху. У завдання входитиме відновлення речень у первісному
вигляді, по змозі — якнайточніше. Виграє той з‑поміж учасників,
хто найшвидше поверне компоненти речення в початкову форму.
 За, складом, за, але, різні, слова, звуковим, не, і, значенням,
близькі, вимовою. (Пароніми)
 Різні, але, написанням, однакові, це, і, звучанням, значенням, за, слова, за. (Омоніми)
 Поняття, протилежним, виражають,слова, несумісні, з, що,
це, значенням. (Антоніми)
 Те, або, значенням, слова, саме, тотожні, це, близькі, по-різному, які, поняття, називають, за. (Синоніми)
 Групи, мовленню, слова, професійної, це, властиві, словосполучення, та, певної, людей. (Професіоналізми)
 Територією, діалекту, поширення, певного, це, обмежується,
яких, слова. (Діалектизми)
 Активного, позначувані, які, зникли, те, це, з, що, поняття,
вийшли, і, вжитку, слова, ними, реалії, через. (Історизми)
 Замінили, що, більш, що, називання, активного, це, те, виявилися, їх, для, самих, вийшли, понять, вжитку, лексеми,
слова, які, реалій, через, тих, і, придатними, з. (Архаїзми)
 Народу, які, називають, реалії, слова, й, з, поняття, це, життя,
певного. (Екзотизми)
 Разом, зберігають, мовах, тотожність, спільні, звучання, тим,
й, це, близькість, і, значення, в, які, багатьох, вживаються,
із, неблизько споріднених, слова. (Інтернаціоналізми)
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О. В. Чабан
Народна драма. Фольклорна інсценізація
Мета й завдання: сприяти активізації пошуково‑краєзнавчої
роботи; виховувати учнів на основі звичаїв рідного
краю; вивчати фольклор рідного краю; розвивати
творчі здібності учасників проекту; удосконалювати
практичні уміння учасників проекту; підвищувати
моральну культуру школярів; розвивати життєві
компетенції.
Учасники проекту: учні 9‑х класів.
Тип проекту: практично орієнтований, дослідницький, міжпредметний, груповий, довготривалий.
Актуальність: моральні цінності (правда, справедливість, доброта,
краса) споконвіку були притаманні українському
народові. Нехтування традиціями свого народу,
незнання історії рідного краю призвело до втрати
молоддю національної свідомості, патріотизму. Тому
дуже важливим для підлітків стало вивчення історії рідного краю в звичаях, легендах, поширення
знань фольклору.











Етапи реалізації проекту
Діагностико-концептуальний
опрацювати літературу з цієї теми;
розподілити доручення між керівниками та учасниками проекту;
визначити функції пошукових груп;
провести моніторинг знань учнів із цієї проблеми.
Організаційний
розробити план роботи на час проекту;
організувати виставку малюнків.
Практичний
зібрати матеріал про звичаї рідного краю, естетично оформити
та організувати виставку робіт учнів;
систематично працювати у комп’ютерному класі;
провести презентацію учнівських проектів у формі вистави
«Сватання», «Дівич-вечір».
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Очікувані результати
 розвиток пізнавальних інтересів учнів;
 набуття учнями навичок дослідницької роботи;
 удосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
 поглиблення знань про історію рідного краю;
 розвиток писемного та усного мовлення учнів, розвиток їх
акторських здібностей;
 розвиток життєтворчості учнів.
Перебіг заходу
Сценарій презентації проекту «Сватання»
Гарно вбрана світлиця. За столом сидять батько і мати. Заходить
Петро зі старостами.

1‑ й с т а р о с т а. Добрий вечір, господарі! Дай, Боже, вам
здоров’я та всякого блага. Дозвольте до хати зайти, з далекої
дороги відпочити, водиці попити.
2‑ й с т а р о с т а. Еге ж, як той казав: «Дайте прикурити, бо так
їсти хочеться, що й переночувати ніде».
Б а т ь к о. Добрий вечір! Дякуємо за добре слово. Проходьте,
сідайте та розповідайте. Із чим прийшли-пожалували, якими
вітрами занесло? Чим зможемо — допоможемо.
1‑ й с т а р о с т а. Справа наша незвична, хоч у житті дуже привична. Це була промова, а далі піде розмова. Слухайте, не заважайте і собі на ус мотайте.
2‑ й с т а р о с т а. Є у нас у роду юнець — і жнець, і стрілець,
і співець, і в дуду грець.
1‑ й с т а р о с т а. І статний, і знатний, і вродливий, і багатий,
але досі не жонатий.
2‑ й с т а р о с т а. Любить полювати на лисиць. Чи куниць? Але
більше на красних дівиць.
1‑ й с т а р о с т а. Але й досі не знайшов собі ласої дичини, а до
серця — дівчини. Шукав по лісах та озерах, по містах та селах.
2‑й староста. Ось одного разу під вечір випала гарна година —
побачив наш Микола лисицю. Чи куницю? А, ні, прекрасну
дівицю.
1‑ й с т а р о с т а. Личко кругленьке, сама рум’яненька, очі —
як волошки, брови — як волоски, зубки — як намисто, губоньки
пречисті, а сама, як пава чисто!
2‑ й с т а р о с т а. Із того часу наш парубок змінився, наче блекоти об’ївся!

9 клас
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1‑ й с т а р о с т а. Не їсть, не п’є, не гуляє, не співає, а дівчину
свою шукає.
2‑ й с т а р о с т а. Ну і згодилися ми з Петром походити від хати
до хати, дівчину пошукати.
1 ‑ й с т а р о с т а. Кажуть люди, що і ваша хата красунею багата.
Б а т ь к о. Є у нас у світлиці сонце — красна дівиця. Іди, доню,
не зівай, хоч піч поколупай.
Дівчина заходить, стає біля печі і починає колупати її пальчиком,
поглядаючи на юнака та посміхаючись. Один староста встає, підходить
до дівки і розглядає її.

2‑ й с т а р о с т а. Та це та самая дівчина, що життя Петрові
заполонила, світ білий застелила.
1‑ й с т а р о с т а. Ну, що, свате, нам свою дочку віддасте, чи
нехай ще підросте?
Б а т ь к о. Ой, як важко край серця віддавати, але несила і тримати.
1‑ й с т а р о с т а. Якщо, донечко, недужа і не хочеш мати такого
мужа, то піднеси їм гарбуза. А чи є у нас гарбуз? Миколко, там
за пічкою гарбуз є?
М и к о л а. Еге ж!
Б а т ь к о. Ну, що, донечко, згодна чи ні?
Д і в ч и н а. Та я, батьку, так як ви, як скажете, так і буде.
Б а т ь к о. Е, ні. Нам з ним не жити, ти кажи.
Дівчина на знак згоди киває головою.

1‑ й с т а р о с т а. А що, дочко, ти сказала, ми не чули?
Д і в ч и н а (тихо). Так.
2‑ й с т а р о с т а. Ану-ану голосніше.
Д і в ч и н а. Так!
1‑ й с т а р о с т а. Ну ось і добре, ну і добре.
Б а т ь к о. А що, доню, чи пов’язати наших гостей?
М а т и. Щоб усі люди всюди знали, за що ми їх пов’язали.
Молода пов’язує старостів і молодого.

2‑ й с т а р о с т а. А що, свате, це діло треба заладнати.
Б а т ь к о. Сідайте ж до столу, сідайте.
В е д у ч и й. Ось так на Україні починався один із найцікавіших і найвеселіших обрядів — обряд весілля. Мине місяць чи два
і будуть святкувати саме весілля. А починалося воно з дівич-вечора.
Сценарій презентації проекту «Дівич-вечір»
Та ж сама сільська хата. Наталя і батько застеляють лави. Мати
перекладає речі в скрині. Знадвору чутно пісню. Забігає Микола (брат
молодої).
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М и к о л а. Наталочко, уже дружки ідуть. Швидше одягайся!
М а т и. Слава богу! Діждалися і ми великого свята. Іди,
Наталко, переодягайся. Миколо, лізь на піч.
Батько в цей час запрошує до хати дружок.

1 ‑ ш а д р у ж к а. Помагай, Боже, вам. Добрий вечір у вашій
хаті. (Кланяється батькам.)
2‑га дружка. Добрий вечір у хату! А де ж Наталочка! Наталю,
а йди сюди!
Н а р е ч е н а (Наталка). Добрий вечір, подруженьки. Проходьте, прошу вас, проходьте!
1‑ ш а д р у ж к а. Чи чекала нас, подруженько?
Мати перев’язує старшу дружку.

Н а р е ч е н а (Наталка). Як же мені вас не чекати? Це ж останній вечір мого дівування. Як добре, що ви прийшли сьогодні
до мене.
2 ‑ г а д р у ж к а. Прийшли, чому ж не прийти. Адже не будемо
більше з тобою на вечорниці ходити.
1 ‑ ш а д р у ж к а. Та досить приплакувати! Чи забули, чого
сюди прийшли?
Х р е щ е н а м а т и. Справді, Маріє (до матері), давай сюди
хлібну діжку.
Заносять діжку, на неї кладуть подушки і саджають молоду.

Х р е щ е н а м а т и. Сідай, Наталко. Діжа хлібом пахне, щоб ти
була багата, доню.
М а т и. Я діжі ніколи не мила, аби хлібний дух не виходив.
Х р е щ е н а м а т и. Ану, дівчата, не баріться, одягайте нашу
княгиню, щоб була серед вас найкраща, найвидніша.
1 ‑ ш а д р у ж к а. А де ж наш брат подівся? Миколко, іди сестрі
косу чесати, бо ми заплітати її будемо.
Хрещена мати подає на підносі гребінь, кланяється. Микола кланяється, бере гребінь і починає чесати косу сестрі.

Х р е щ е н а м а т и. Благословіть, батьку й мати, косу розчесати.
М а т и. Хай вас Бог благословить.
Х р е щ е н а м а т и. І вдруге.
М а т и. Хай вас Бог благословить.
Х р е щ е н а м а т и. І втретє.
М а т и. Хай вас Бог благословить.
Поки Микола розчісує косу сестрі, дівчата співають пісень. Старша
дружка заплітає косу. Дівчата співають.

9 клас

89

1‑ша дружка. Мамо, чи ж прибрали ви для Наталочки вінок
весільний, барвінковий?
Мати
Ой, віночку-барвіночку,
В лавці тя не купувала,
А у лісі тя збирала.
Ой, у лісі тя збирала.
На головочку поклала.
Бере вінок, кладе його на хлібину. А вже з хліба святого — молодій на голову. Дівчата співають. Дружки одягають вінок. Хрещена мати
чіпляє стрічки.

1 ‑ ш а д р у ж к а. Дівчата, давайте стрічки.
2‑га дружка. Першу пришиємо коричневу стрічку, бо вона —
символ землі-годувальниці. Будь же, Наталочко, багата, як
земля!
3 ‑ т я д р у ж к а. Дарую тобі, подруго, до весільного вінка жовті
стрічки. Вони — символ сонця. А без нього життя неможливе.
Довгого ж тобі віку, Наталко!
4 ‑ т а д р у ж к а. Пришиваю тобі голубі стрічки. Вони — символ чистоти. Бажаю тобі, щоб почуття до Петра завжди були
чисті та гарячі.
1 ‑ ш а д р у ж к а. Дарую тобі жовтогарячі стрічки — символ
достатку, щоб ти багатою та щедрою була!
2 ‑ г а д р у ж к а. А я принесла тобі, сестро, зелені стрічки, які
означають життя на землі. Живи ж у парі довго і щасливо!
3 ‑ т я д р у ж к а. Прив’яжу тобі, Наталко, червоні та рожеві
стрічки. Вони означають любов та достаток. Нехай же любов
завжди з тобою буде.
Підходить хрещена мати і мати Наталчина, розглядають молоду.

Х р е щ е н а м а т и. Княгиня! Справжня княгиня!
Мати (плачучи). Гарна, як калина, у лузі.
Молода підводиться. А дружки спішать сісти на місце молодої.
Наталка підходить до батька й кланяється. Дівчата співають. Батько
починає плакати і виходить із хати. Молода підходить до матері і кланяється. Дівчата співають матері. Мати плаче.

Х р е щ е н а м а т и. Не мочи сльозами дочку, розплакалася.
Н а р е ч е н а. Дякую вам, дівчата, за пісні. А де ж квіти на
гільце?
1 ‑ ш а д р у ж к а. Та ось вони. Тільки щось князя довго немає.
Б а т ь к о (входить). Молодий іде!
Х р е щ е н а м а т и. А де ж молодий?
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П е т р о входить, кланяється батькам, потім хрещеній матері, а вже
після того Наталці і стає поряд неї. Стиха грає музика.

1 ‑ ш а д р у ж к а. Ой, яка гарна соснина. Андрію, давай сюди,
ми будемо її прикрашати.
Боярин гільця не дає. Дружка сердиться. Парубок її переймає. Танцюють.

Н а р е ч е н и й. Ой, і добре старша дружка танцює. Хлопці, віддайте соснинку.
Боярин ставить сосну у відро з житом. Дружки його прикрашають.
Хрещена мати всім порядкує. Дівчата співають.
Що у нашому селі нова новина.
Зацвіла у лузі, ой, да калина.
Та не так у лузі, як у селі.
В молодої Наталки на столі.
Боярин бере гільце і починає танцювати. Усі танцюють.

10 клас
І. Г. Ведмідь
Подорож до країни образних слів.
Засідання поетичної студії
поглибити уявлення учнів про виражальні засоби
мови; формувати навички дослідження мовного
матеріалу, поглибити знання учнів про метафору
як тип переносного значення, особливості її будови
та творення, використання метафори при складанні
загадок; розвивати логічне та образне мислення,
усне мовлення, уміння порівнювати мовні явища,
робити висновки; виховувати любов до художнього
слова, бажання працювати над удосконаленням
свого мовлення.
Обладнання і матеріали: картки з текстами для дослідження.

Мета:

Перебіг заходу
І. Підготовча робота
1. Хвилинка поезії
У ч и т е л ь. Услухайтесь уважно в поетичне слово. Поміркуйте,
що приваблює, а що — часто дивує нас у поезіях.
Весна прийшла так несподівано!
Зима стояла міцно до пори.
Вітри війнули з півдня. І тоді вона
Немов у Ворсклу з’їхала з гори.
Ще сніг ковтала повідь широченна,
І рала ждав іще тужавий лан.
А під горою вишня-наречена
Вже до віночка міряє туман.
Подовшав день.
Полегшали ці тіні,
Вечірні тіні спогадів і хмар.
І дика груша в білому цвітінні
На ціле поле світить, як ліхтар.
Уже в дітей порожевіли личка.
Уже дощем надихалась рілля,
І скрізь трава, травиченька, травичка!
І сонце сипле квіти, як з бриля.
Ліна Костенко
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Учні висловлюють свої думки щодо того, які почуття викликала в них поезія Л. Костенко)
У ч и т е л ь. Що, на ваш погляд, дає змогу поетам захопити
читача? (Гранична стислість вираження думок і почуттів
на основі асоціацій, глибоких проникнень у сутність речей.)
2. Гра «Я — письменник»
Прочитайте текст. Чи можна його назвати художнім?
На березі річки стоїть дерево. Його гілки ростуть догори.
Довкола безлюдно. Тільки трава та квіти. Далі росте пшениця.
Волошки. Спека. Тиша.
Відредагуйте текст, щоб він став справді художнім. Як це
можна зробити? (Доповнити словами та виразами в переносному
значенні — метафорами, епітетами.)
ІІ. Повідомлення групи теоретиків
1‑ й у ч е н ь. Для більшої виразності мови, емоційності, для
яскравішого відтворення обставин і персонажів письменники
часто вживають слова та вирази в переносному значенні. Такі
слова та вирази називаються тропами (від гр. tropos — «поворот»).
В основі тропів лежить зіставлення двох чи кількох явищ, чимось
схожих між собою. При цьому ознаками одного явища користуються для глибшого розкриття і яскравішого відтворення певної риси іншого явища. Тропи поділяються на прості й складні.
До простих тропів належать епітети та порівняння. До складних — метафора, метонімія, синекдоха, алегорія, іронія, гіпербола, літота.
2 ‑ й у ч е н ь. Метафора (від гр. metaphora — «перенесення») —
слово чи словосполучення, що розкриває ознаки одного предмета чи явища через перенесення на нього схожих ознак іншого.
Дехто називає метафору скороченим порівнянням. Мистецька
сила метафори стисліша, лаконічніша, хоча метафори бувають
короткі й поширені.
Короткі: час спливає, серце ниє.
Поширені, або розгорнуті метафори змальовують ширшу картину:
Марно ради пита
Вся засмучена,
Україна свята,
Перемучена.
П. Грабовський

Різновиди метафори — персоніфікація та алегорія.

10 клас
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ІІІ. Мотивація діяльності
Казка «Метафора»
Метафора живе в Країні Образних Слів. Любить вона все
красиве, незвичайне. Ходить вона в такому строкатому вбранні,
що важко й визначити, скільки ж на ньому кольорів. Мабуть,
стільки ж, скільки на райдузі, а може, й більше.
Метафора любить пофантазувати. Буває, закрапає дощик,
Метафора подивиться вгору, замислиться й каже: «Небо плаче». —
І знову сонячно. Метафора й докине: «Хмарки вже порозбігалися,
і сонечко нам усміхається». Вона й вірші складати вміє. Іде осіннім садом і промовляє.
Чарівниця-осінь
Фарбує листочки.
Одяглись дерева
В барвисті сорочки.

Отже, сьогодні на занятті ми будемо вчитися впізнавати метафори, використовувати їх у своєму мовленні.
ІV. Завдання для допитливих
1. «Будь дослідником»
Прочитайте загадки. Які тропи для них характерні?
І група
А відгадайте-но: що я таке?
Всі хочуть, як народиться дитина,
Щоб я було красиве і дзвінке,
Бо носить все життя мене людина.
Д. Білоус

ІІ група
Вийшла звідкись гарна дівка,
На ній стрічка-семицвітка;
А де з річки воду брала,
Там коромисло зламала.

ІІІ група
Ішов довгов’яз, у землю ув’яз, із землі всіх повиганяв.
ІV група
Сидить дід за подушками і стріляє галушками.
2. Перевірка роботи в групах
Учні роблять висновок, що в основі загадки лежить метафора.
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3. «Поетичні лабіринти»
Знайдіть у наведених нижче рядках метафори. Свою думку
доведіть.
І група
Вже кров’ю кленів перші рани
Позначив вересень в лісах.
Крізь туск, крізь ранішні тумани
День хилиться від сонця п’яний
І на осонні — загаса.
Є. Маланюк

ІІ група
Талант — ліричне джерело.
То ж не-поет, хто лиш невпинно
Дзюркоче про добро і зло.
Поет — мотор. Поет — турбіна.
Є. Маланюк

ІІІ група
Стоїть у ружах золота колиска.
Блакитні вії хата підійма.
Світ незбагненний здалека і зблизька.
Початок є. А слова ще нема.
Л. Костенко

ІV група
Мене ізмалку люблять всі дерева,
І розуміє бузиновий Пан.
Чому верба, від крапель кришталева,
Мені сказала: «Здрастуй!» крізь туман.
Л. Костенко

V. Практикум
1. Аукціон ідей
Завдання: підібрати метафори до слів: ліс, весна, річка, очі,
вікно.
Умови проведення: двох учнів призначають консультантами,
вони будуть збирати ідеї. Команди виконують завдання. Перемагає група, яка добере більше метафор.
2. Конкурс юних поетів
Завдання: скласти вірші за поданими римами, використовуючи метафори:
…струмки …гуси
…руки …ключами

10 клас

95

…пісні …бідний
…ясні …степами
Які метафори ви використали?
3. Гра «Метаморфози»
Завдання: перетворити прислів’я та приказки на загадки.
Без роси і трава не росте.
Дурне сало без хліба.
Вода камінь точить.
Світить місяць та не гріє.
VІ. Підсумки
Учні заповнюють таблицю.
Я знав, що…

Література

Я не знав, що…

1. Невінчана Н. Теорія літератури в школі. Частина І. — К.: Редакція
загальнопедагогічних газет. — 2004.
2. Довідник з теорії літератури / Авт.-упор. У. Д. Данильцова. — К.:
А. С.К., 2001.
3. Українська література. Цитатник. 11 клас / Уклад. А. М. Фасоля. —
Харків: Веста; Видавництво «Ранок», 2003.
4. Бутрин Л. Шануймо рідне слово! Матеріали для роботи гуртка юних
знавців української мови. 5–7 класи. — Тернопіль: Підручники
і посібники. — 2004.
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К. Г. Макарук
«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те,
що не вмирає». Літературне свято
В е д у ч и й. Кожним словом, кожним променем думки, кожним
болем своїм живе в душі нашого народу людина, що ім’я їй —
Леся Українка. 138 років тому народилася вона в сім’ї Косачів,
щоб стати для світу Лесею Українкою. Своєю винятковістю і своєю
звичайністю — усім вона дорога для нас.
В е д у ч а. 25 лютого 1871 року в місті Новограді-Волинському
(тепер Житомирська область), що розкинулось на мальовничих
берегах річки Случ, народилася Лариса Петрівна Косач, що відома
на весь світ як Леся Українка.
Свій рід поетеса веде від людей гуманних і волелюбних. Її тітки
по батьковій лінії, Олександра й Олена, зазнали переслідувань
за участь у народницькому русі. Брат матері, дядько поетеси,
Михайло Драгоманов чи не вперше в самодержавній Росії гордо
підписував свої твори — Українець.
Мати поетеси Ольга Петрівна — письменниця, відома в літературі під псевдонімом Олена Пчілка. Батько Петро Антонович
Косач був не тільки добрим батьком, а й другом і вихователем.
В е д у ч и й. Новоград-Волинський, потім Луцьк, Ковель,
село Колодяжне, яке стало постійним місцем проживання сім’ї
з 1882 року, — ці місця, де минали дитячі та юнацькі роки Лесі.
Волинь була її першою життєвою і поетичною школою. Їй із дитинства милими були «Случі рідної береги», барвисті луги, таємничі
ліси із високими столітніми дубами, руїни Луцької фортеці, біля
якої вона зображала Жанну д’Арк.
В е д у ч а. Поселилися Косачі в Луцьку над самим Стиром,
близько замку. У Луцьку й далеко за його околицями існувало багато легенд про верхній замок. Передавали їх із покоління в покоління, люди вірили їм. Захоплювались ними й малі
Косачі.
Учень
В дворі старого замчища-руїни
Зібрались ми на віче…
Була в гурті маленька Жанна д’Арк.
Вона держала слово, і багато
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Великих слів у ньому поміщалось:
Братерство, рівність, воля, рідний край.
Так, так, те все було. А далі слово
Змінилося у спів, і вся громада
До дзвінкої промови прилучилась.
О, то були такі «червоні» співи,
Яких, либонь, не чув старезний замок,
І в ті часи, коли червона кров
Йому красила тверді сиві мури.
«Гартовані ножі» були в тих співах,
А в серці у співців була любов
До тих великих, що були малими
На бенкеті життя.

Ведучий. 1880 року Леся написала свій перший вірш «Надія».
Навесні 1879 року заарештували в Петербурзі другу батькову
сестру — Олену, яку Леся любила і називала «тьотя Єля». Ця
звістка дуже засмутила Лесю і вона написала свого першого
вірша «Надія».
1-ша учениця
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, —
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, на могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.

В е д у ч а. Під час подорожі батьків за кордон тьотя Єля довго
жила з Лесею і Михайликом у Звягелі. Саме вона навчила Лесю
плести вінки, вишивати. Їй присвячений вірш «Забуті слова».
2-га учениця
В її речах слова котились, наче хвилі,
Мов сльози по її замучених братах,
В вінку здавалось блідли квіти білі,
І в’янули слова журливі на устах.
То знов зривалися слова палкі, ворожі,
Мов грізні вироки всім тим, що кров лили,
В вінку палали кров’ю дикі рожі.
Шумів зелений лист, а голос той коханий
Про волю золоту співав мені, —
В вінку мінився злотом ряст весняний,
І золотим дощем лились пісні…

98

Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Випуск 2

В е д у ч и й. Коли батькова сестра Олександра приїхала до
Луцька, вона навчила Лесю грати на фортепіано. Леся страшенно любила музику, була до неї дуже здатна, здатна навіть до
«композиторства», бо часто грала свої, дуже хороші імпровізаціїкомпозиції.
1-ша учениця
На шлях я вийшла ранньою весною
І тихий спів несмілий заспівала,
А хто стрівався на шляху зо мною,
Того я щирим серденьком вітала:
«Самій не довго збитися з путі,
Та трудно з неї збитись у гурті»…
Коли я погляд свій на небо зводжу, —
Нових зірок на йому не шукаю,
Я там братерство, рівність, волю гожу
Крізь чорні хмари вглядіти бажаю, —
Тих три величні золоті зорі,
Що людям сяють безліч літ вгорі…
Чи тільки терни на шляху знайду,
Чи стріну, може, де і квіт барвистий?
Чи до мети я певної дійду,
Чи без пори скінчу свій шлях тернистий, —
Бажаю так скінчити я свій шлях,
Як починала: з співом на устах!

В е д у ч и й. Але рано зустрілася Леся з важким особистим
горем. На одинадцятому році життя захворіла на туберкульоз
кісток. Як згадує сестра Лесі Ольга, 1881 року Леся в Луцьку
пішла на річку подивитися, як святять воду, і в неї дуже померзли
ноги. Після того вона захворіла. Болі були нестерпні, терпляча
Леся навіть не плакала від болю. Із того часу почалася (як сама
Леся назвала) «тридцятилітня війна» з туберкульозом. Через
тяжку хворобу руки Леся Українка змушена була відмовитись
від занять музикою, що, як і поезія, була її творчим покликанням. В елегії «До мого фортепіано» поетеса передає біль розлуки
з давнім другом, воскрешає згадки свого дитинства про море відчуттів, картини життя, які малювала її уява, коли з клавішів
зринали чарівні звуки.
2-га учениця
Мій давній друже! Мушу я з тобою
Розстатися надовго… Жаль мені!
З тобою звикла я ділитися журбою,
Вповідувать думки веселі і сумні,
То ж при тобі, мій друже давній, вірний,
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Пройшло життя дитячеє моє,
Як сяду при тобі я в час вечірній,
Багато спогадів тоді встає!
Картина повстає: зібравсь гурточок,
Провадить речі, і співа, й гука,
На клавішах твоїх швидкий, гучний таночок
Чиясь весела виграва рука.
Та хто се плаче там, в другій хатині?
Чиє ридання стримане, тяжке?..
Несила тугу крить такій малій дитині.
Здавило серце почуття тяжке.
Чого я плакала тоді, чого ридала?
Тоді ж кругом так весело було…
Ох, певне, лихо серцем почувала,
Що на мене, мов хмара грізна, йшло!
Коли я смуток свій на струни клала,
З’являлась ціла зграя красних мрій,
Веселкою моя надія грала,
Далеко линув думок легкий рій.
Розстаємось надовго ми з тобою!
Зостанешся ти в самоті німій,
А я не матиму де дітися з журбою…
Прощай же, давній, любий друже мій!

В е д у ч и й. До школи Леся Українка не ходила. Спочатку її
навчали батьки, а потім приватні учителі Києва, де Косачі жили
взимку, щоб мати змогу вчити дітей. Талант, тепла сімейна атмосфера, наполеглива робота над собою — ось ті чинники, які піднесли Лесю Українку до рівня світової культури.
1-ша учениця
Сім струн я торкаю, струна по струні,
Нехай мої струни лунають,
Нехай мої співи літають
По рідній коханій моїй стороні.
І, може, де кобза найдеться,
Що гучно на струни озветься,
На струни, на співи мої негучні.

В е д у ч а. Вона вражала всебічною освіченістю, ґрунтовною обізнаністю в літературі й мистецтві багатьох народів світу, знанням
мов. Крім української і російської, Леся Українка досконало володіла французькою, німецькою, англійською, італійською, грецькою, латинською, польською, білоруською мовами.
19‑річною Леся Українка написала для навчання своїх молодших сестер підручник «Стародавня історія східних народів».
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2-га учениця
Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,
Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей.
А тепера я в тебе остатню надію вложила.
О, не згасни ти, світло безсонних очей!..
Тільки — життя за життя! Мріє, станься, живою!
Слово, коли ти живе, статися тілом пора.
Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,
Той не вмре, не здобувши нового добра.
Мріє, колись ти літала орлом надо мною, —
Дай мені крила свої, хочу мати сама,
Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,
А як прийдеться згинуть за теє — дарма!

В е д у ч а. Вирішальну роль у формуванні світогляду поетеси
відігравало народне життя.
У селі Колодяжне та інших місцях вона бачила злидні трудящих, чула скрізь голосіння сумні. Сльози й горе народу боляче
вражали поетесу, її добре серце, нагострювали її слово, яке закликало народ до боротьби за нове, справедливе суспільство, до кращої долі, яснішої.
1-ша учениця
Фантазіє! Ти сило чарівна…
Скажи мені, фантазіє дивна,
Як помогти в безмірнім людськім горі?
Як світ новий з старого збудувати?
Як научить байдужих почувати?
Як розбудити розум, що заснув?
Як час вернуть, що марне проминув?
Як певную мету вказати розпачливим?
Фантазіє! Порадь, як жити нещасливим!

В е д у ч а. Життя Лесі Українки — це вічна легенда про мужність і мудрість, ніжність і титанічну незламність поетеси —
жінки, рівної якій важко знайти у світовій літературі. 1 серпня
1913 року в курортному грузинському містечку Сурамі перестало
битися її серце. Домовину письменниці вкрили квіти грузинського
народу, який також дуже шанував Лесю Українку. Тіло славної
дочки українського народу було перевезено до Києва і поховано
на Байковому кладовищі.
2-га учениця
Ой палка ти була, моя пісне!
Як тебе почала я співати,
В мене очі горіли, мов жар,
І зайнявся у грудях пожар.
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Хтіла я тебе в серці сховати,
Та було моє серденько тісне,
Ой палка ти була, моя пісне!
Ти занадто палка, моя пісне!
Як настала тривожна година,
Запалилося серце вкінець
І спалило тонкий папірець…
Замість пісні лежить пожарина.
Ой, глядіть, знову іскорка блисне!
Ти занадто палка, моя пісне!

В е д у ч и й. Уся творчість Лесі Українки пройнята глибокою
вірою в безсмертя тієї справи, якій вона присвятила все своє
життя.
Смерть Лесі Українки була тяжкою всенародною втратою,
але її Муза знайшла співчуття в душі кожного. Вона померла,
але вона безсмертна.
О, ці пісні не вмруть між нами зроду,
Поки душа в народу ще жива.
І як огні досвітні у негоду,
Так тих пісень пророчії слова
Освітять шлях у темряві народу.

Похорон Лесі Українки перетворився на демонстрацію палкої любові до поетеси. На похорон прибули делегації з різних
куточків України, Росії, Кавказу. Поліція заборонила проголошувати промови. Тільки музика та спів «Вічна пам’ять» звучали
над її домовиною.
1-ша учениця
Світ опускався на коліна,
Камінний він хилився ниць,
І прилітала Україна
До мертвих Лесиних зіниць.
Над всі недолі та потали,
Над страти всі та над бої
Безсмертя Лесине вростало
В народ, що народив її.

В е д у ч а. Досвітнім вогнем просіяла Леся Українка в темряві старого світу і, як згасла зоря, послала промені свого генія
у вічність.
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О. В. Чабан
Лірика світлих почуттів.
Сценарій літературного проекту
ознайомити учнів із інтимною лірикою поетів Одещини, ушляхетнювати юні душі, формувати культуру й естетику почуттів, прищеплювати розуміння
любові як щасливого дарунку долі.
Обладнання: клас переобладнано на літературну вітальню: на столах — букетики квітів, свічки в підсвічниках, портрети поетів, грамзаписи. На дошці — портрети
поетів, про яких йтиме мова під час презентації.
Мета:

Перебіг заходу
Учитель вітає гостей, оголошує тему засідання. Виходять учень й учениця. Звучить у грамзаписі пісня «Ніч яка місячна…» Учні починають
читати після її закінчення.

1 - й у ч е н ь (читає напам’ять)
В’ється стежечка понад берегом,
Та й ховається у траві…
Подаруй мені сині дзвоники,
Сині дзвоники лугові.
Як закохано заціловує
Річка хвилями береги…
Поцілуй мене так, щоб дзвоники
Відгукнулися навкруги.
Заспівай мені колискової —
Спиться солодко поміж трав…
Так ніхто, мабуть, не кохатиме,
Не кохатиме й не кохав.
В’ється стежечка понад берегом,
Мов доріженька у життя…
Підем стежкою, не вагаючись,
Не шукаючи вороття.

1-ша учениця
Лілеї в заводі цвітуть
І тягнуться до неба,
А я лебідкою пливу
Поміж хмарок до тебе.
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Лілеї в заводі цвітуть,
І їх цілує небо.
А я промінчиком ясним
Лечу до тебе.
Лілеї в заводі цвітуть,
Немов життя обнова,
А я до тебе, як до ніг
Травичкою шовкова.
Лілеї в заводі цвітуть
Чарівністю кохання,
А найясніша серед них —
Моя любов остання.

У ч и т е л ь. Ми прослухали пісню, написану більше ста років
тому українським поетом і драматургом Михайлом Старицьким
та покладену на музику славетним українським композитором
Миколою Лисенком. Цей музичний твір як арія Левка увійшов
до опери «Майська ніч», написаної композитором за сюжетом
повісті Миколи Гоголя, і вже більше століття люди милуються
красою світлого почуття, втіленого в словах і в музиці цього
твору. Хотілось би почути, чиї вірші прочитали нам (імена учнів,
що читали вірші) і коли вони написані?
У ч е н ь. Я прочитав вірш поета Віктора Дзюби «В’ється стежечка». Віктор Дзюба… (коротко розповідає про поета).
У ч е н и ц я. Вірш «Лілеї в заводі цвітуть» написала наша сучасниця, одеська поетеса Надія Мовчан-Карпусь (коротко розповідає про поетесу).
У ч и т е л ь. Яка величезна часова відстань відділяє пісню від
прослуханих нами віршів!.. Більше століття! І як багато в усіх
трьох творах спільного! Що ж саме об’єднує ці твори?
Очікувані відповіді: почуття любові, ніжність, доброта, лагідність.
Учитель
 Що саме допомогло нам упізнати ці почуття?
 Нам підставі чого ви назвали саме ці почуття?
Очікувані відповіді: в усіх творах звучить бажання зробити
щось добре для того, до кого звернено мовлення: я тебе… на руках
понесу, я тебе пригорну; я до тебе лечу промінчиком; я тобі
до ніг — шовковою травичкою. В усіх творах ніжність передано
вживанням пестливих слів: ніженьки, серденько, вкупоньці; травичкою лебідкою; стежечка, доріженька.
У ч и т е л ь. Більше ста років минуло, а люди все пишуть про кохання й так само передають у віршах свою ніжність до закоханих,
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свою турботу про них. І тисячоліття тому кохання пробуджувало в серцях ті ж бажання, і люди писали чи говорили про
нього такими ж ніжними, пестливими словами. Чи може хтось
підтвердити ці слова яким-небудь прикладом із художньої літератури?
Очікувані відповіді: 1185 рік. Ігор потрапив у полон. На брамі
в Путивлі «сумує-плаче Ярославна» й найніжнішими словами
заклинає усі стихії допомогти її «милому Ладу».
 То що ж ми можемо сказати про кохання?
 Що це за почуття?
Очікувані відповіді: кохання вічне і вічно воно пробуджує
в душі ніжність, доброту…
У ч и т е л ь. У вірші Мовчан-Карпусь перший рядок кожної
строфи повторюється. Як називається такий художній прийом
і для чого його вжито у творах? (Рефрен. Уживають, коли автор
хоче загострити увагу читача чи слухача на важливій думці.
У «Слові про похід Ігорів», наприклад, рефрен «О Руська земля!
Ти вже за шелом’янем єси!» — створював атмосферу тривоги
за долю Ігорева війська, яке зайшло далеко від рідної землі,
і якому, в разі невдачі, нізвідки очікувати допомоги).
У ч и т е л ь. У вірші «Лілеї» рефрен наче й не містить жодної
важливої думки. Це описовий рядок, констатація факту: «Лілеї
в заводі цвітуть…» Але якщо це рефрен, то рядки ці повинні мати
якийсь важливий зміст. Який саме?
Очікувані відповіді: лілея — символ чистоти й ніжності.
Уважається, що це квітка Пречистої Діви Марії, яка уособлює
її чистоту й ніжність.
Отже, образ лілей, що квіткують у заводі, — а слово заводь
завжди викликає образ тиші, спокою — говорить про чистоту, спокій, затишок, які несе для коханого любов ліричної героїні).
Увага! Добре на цьому етапі уроки вивісити репродукцію ікони
«Діва Марія з лілеєю» або «Благовіщення», де архангел Гавриїл
до Діви Марії приходить із квіткою лілеї — символом чистоти.
Думається, що вчителю слід дуже тактовно, ненав’язливо загострити увагу на цих паралелях: «дівчина — лілея», «дівчина —
ніжність», «дівчина — цнотливість, чистота».
У ч и т е л ь. Цікаво, що у вірші В. Дзюби квіти також присутні.
У нього — це сині лугові дзвіночки. У вірші також згадуються
трави, берег... Чому? Навіщо у віршах про кохання увесь цей
«пейзажний антураж»?
Очікувані відповіді: коли до людини приходить кохання, її
серце стає щедрішим, воно мовби розкривається й готове вмістити
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в себе весь світ. Людина відчуває ніжність не тільки до того, кого
любить, а й до всього світу. Краса почуття шукає довкіл чогось,
відповідного собі. А що може були кращим за квіти, довколишню
природу. Особливо це характерно для інтимної лірики українців, які з прадавніх віків намагалися жити в злагоді з природою
(різдвяний звичай закликати стихії та тварин на Святу вечерю,
купайлівські, петрівчанські, жниварські чи посівні обряди…),
й ототожнювали свої почуття зі станами чи явищами природи,
звідки й психологічний паралелізм у народних піснях.
1) Зелений дубочок на яр похилився,
Молодий козаче, чого зажурився?
2) Дівчина — горлиця,
Козак — орел…
3) Ой місяцю ясний, який ти прекрасний,
Опусти вниз роги, покажи дороги…

То чи ж дивно, що й у вірші Віктора Дзюби польові дзвоники
обов’язково мають озватися урочистим дзвоном, коли побачать,
що мила поцілувала ліричного героя?
Увага! Цілком можливо, що відповіді учнів не виправдають
очікувань. У такому випадку вчитель якусь частину відповіді бере на себе, спрямовуючи розмову в потрібне русло, чи
допомагає учням навідними запитаннями.
Висновок. Кохання збагачує душу людини, робить її чутливішою до краси довкілля світу, щедрішою й добрішою.
У ч и т е л ь. Поезія Одещини багата інтимною лірикою — лірикою світлих почуттів. Давайте просто послухаємо вірші про
кохання, скупаємо душі в цих чистих, теплих хвилях тремтливого, вічного почуття, що ушляхетнює душу.
Увага! Учні почергово піднімаються з місць, читають вірші,
не називаючи авторів. Хороший ефект дає те, коли учні, які один
за одним читають вірші, сидять за столиками, що знаходяться
в протилежних сторонах класу. Тоді створюється ніби перегук
«закоханих», увесь клас потрапляє в своєрідну «ауру любові».
1 ‑ й у ч е н ь 		
Я ніс тебе, ніс од весни зомлілу,
Ти пахла степом, степ — тобою пах.
І наші мрії щедро колосились,
І щастя голос чувся у вітрах.
Мені здавалось — жебоніли гони,
Хоч то — десяток кроків на печаль.
І я не знав,
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Що на своїх долонях
Тебе відносив я
Від себе вдаль.
О. Олійників

2 ‑ й у ч е н ь 		
В тебе очі — то вікна лиману,
Вікна ваблять і кличуть, і ждуть.
Я на камінь край берега стану —
Перекинуті хмарки пливуть.
Я на камінь край берега стану,
У вабливу глибінь задивлюсь.
Турбувати я вікна не стану,
Мовчки, тихо в очах утоплюсь.
Перекинуті хмарки пролинуть,
Зарябіє вода лиш на мить.
Моє серце відчує провину
І десь там, в глибині защемить.

1‑ша учениця
Серпень пахне медами солодкими
І дощем гомінким за селом.
Серпень пахне вночі прохолодою,
Пахне вдень — іще літнім теплом.
В. Трохліб
Серпень пахне доспілими сливами,
Пахне криком стривожених зграй,
Пахне ще зорепадами-зливами
І задумою синіх порань.
Серпень пахне незримими струнами
Засоромлених тихих гаїв,
Серпень пахне твоїми цілунками
І щасливим чеканнім моїм.
Н. Бутук

3 ‑ й у ч е н ь 		
Горить — не згоряє
В зірках оболонь,
Хоч загадка ця
Вже душі не тривожить.
Наше кохання —
Перерваний сон:
Скільки не спи —
Додивитись не зможеш.
О. Олійників

2‑га учениця
Не говори… Слова такі пусті…
Я знаю все, що станеться між нами.
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Не перші ми придумали в житті
Від себе боронитися словами.
Дай голову покласти на плече…
Я — грішниця. Я — жінка. Я — Сивілла.
Моя душа століттями сивіла
Без тебе в чорнім хаосі ночей.
Так, я пророчиця, я — відьма, я — біда!
Вселенське лихо в янгольській подобі.
В моїх очах — як весняна вода —
Скресаєш ти. І я — скресаю в тобі…
Не треба слів… Я так тебе люблю!
Так безпорадно, німо пророкую…
Німим пророцтвом душу зачарую
І впертий розум ніжністю присплю.
Ще буде все: і каяття, і біль,
Жахні провалля й диковисні кручі,
Та тільки я для тебе — неминуча!
Як неминучий ти в моїй судьбі.
Ми просто, вік до зустрічі йдучи,
Зустрітись опізнились на часинку.
…Не відьма я. Не гріх.
Я — просто жінка.
Краплинка долі
В тебе на плечі.
Г. Могильницька

У ч и т е л ь (після паузи). А зараз помовчимо трохи. Послухайте, як шелестить над нами прозорими крилами світлий янгол
любові, як невидима й ніжна, але всесильна, ступає вона поміж
нас нечутними кроками, наближаючись до кожного з нас… Як стає
світліше на серці від її дотику…
Дівчатка-співачки, що сидять за одним столом тихо починають співати народну пісню «Місяць на небі, зіроньки сяють…»

Учитель
 Чи сподобались вам вірші, щойно прочитані однокласниками?
 Який із віршів найбільше запам’ятався?
Учні висловлюються. Після кожного висловлювання вчитель просить учня, який читав вірш, коротко розповісти про його автора, звертає увагу на образність тощо. Якщо б трапилось так, що на котрийсь
із віршів не звернули уваги, то вчитель має вступити в розмову зі словами: «А мене вразив (ось такий) вірш… я в ньому відчула…

У ч и т е л ь. А зараз я сама хочу прочитати вірш про кохання,
який мені дуже подобається і глибиною, і вигадливістю. Вірш
написав поет Олекса Різників, з творчістю якого ви вже не раз
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зустрічалися й, напевне, пам’ятаєте, що цей поет за свою любов
до України й української мови був ув’язнений, відбув майже
9 років у таборі суворого режиму, але не втратив ні любові до
світу, ні почуття гумору. Вірш називається «Контакт з інопланетянкою».
Контакт разючий був і дужий —
Вона, мов куля, мов огонь,
Вразила очі, тіло, душу,
Аж до глибин єства мого.
Вона розклала, опалила
Чи аж не атоми мої,
Омила їх, омолодила
І — злютувала знову їх!
І планетарні біоструми
З моїми власними злились.
Мої надії власні й думи
В мережу зоряну вплелись.
Стою оновлений і чистий,
Іще космічніший, ніж був,
Вдивляюсь в очі променисті,
В її космічну ворожбу.
О боже, як ця жінка схожа
На співпланетниць на моїх —
Як і вони, заклично гожа
Троянда з грядок неземних.
Як і вони, вона безвинна,
Як і вони, вона з гріха,
Неспинна, рвійна, невловима —
То вибуха, то затиха.
О боже, як вона відмінна
Від нас, що тлінні і земні,
Як в неї вкраплено глибини
Й вічнини Космосу страшні!
Вона сама, як таємниця
Вона у космос кладка, міст
Не зір у неї — а зірниці,
Не мова в неї — благовіст.
І як вона підвладна Слову!
І як їй служить слово‑раб!
І як чужа їй тимчасова
Чужопланетна машкара!
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Тепер в боргу я неоплатнім
За те, що казка ця була,
За божу здатність на контактність,
Яку вона в мені знайшла…
Контакт скінчився. Щезла фата
Моргана, мов би й не було.
І мушу я тепер шукати
Сліди пришелки з НЛО.
Коли у зорі співпланетниць
Побачу зблиск знайомий я —
Так серце й тьохне — це шляхетна
Інопланетниця моя!
Та де… Метеоритним приском
Вона, напевне, в них лежить.
А зблиски ті — то тільки іскри
Її космічної душі.

Бесіда за змістом вірша
 Як ви гадаєте, це вірш про щасливу чи нещасливу любов?
(Думки можуть розділитися.)
(Інопланетянка щезла, як фата моргана, розсипалась іскрами
в космосі, ліричний герой тужить за нею, в очах кожної «співпланетниці» (тобто земної дівчини) шукає свою кохану, але таких —
більше немає, бо для кожного закоханого його кохана — єдина
і неповторна. Отже, кохання ліричного героя є нещасливим.)
 Але погляньмо, що сталося з ним, коли він зустрів цю незвичайну, «інопланетну», неземну дівчину?
(Вона всі атоми його єства «розклала, опилила, омила й омолодила», завдяки їй «біоструми» ліричного героя злились із космічними. (Як ви це розумієте?) Душа, думки стали окриленіші,
наповнились високим, духовним.)
Стою оновлений і чистий,
іще космічніший, ніж був, — каже ліричний герой.
 То хіба можна назвати нещасливою любов, яка так оновила
тебе, так збагатила й піднесла твою душу?
Вслухаймося, що каже про це сам ліричний герой.
Тепер в боргу я неоплатнім
за те, що казка ця була,
за божу здатність на контактність,
яку вона в мені знайшла…

(Тобто він вдячний їй, що вона побачила, виділила його із маси
інших людей, розбудила в ньому ті сили й глибини його душі,
про які він, може, й сам не здогадувався.)
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 Давайте спробуємо перевести сказане у вірші в приземлену
життєву ситуацію. Що відбулося?
(Жив собі хлопець. Трохи «космічний», тобто мав якийсь
потяг до чогось високого, духовного. Зустрів дівчину, яка його
вразила красою (троянда з грядок неземних»), любов’ю до слова
(«вона підвладна слову»), талантом («слово служить їй, як раб»),
духовністю, висотою душі. Хлопець покохав її. «Контакт» —
спілкування з нею було для нього щастям. Потім вона щезла,
як фата моргана, тобто вони розійшлися. Очевидно, вона пішла
від нього. Знайома ситуація. Розстаються закохані, розлучаються
подружжя… На жаль, таке буває. Що між ними відбувається
потім? (Приклади із життя, очевидно, будуть зовсім відмінні від
висловленого у вірші: «Вона така, вона сяка…», «Я їй покажу!
Я її провчу!».)
 Як говорить ліричний герой про кохану, з якою розлучився?
 Чи є в його словах докір, осуд?
(Ні, він їй вдячний за те щастя, яке вона йому подарувала
в житті, за те світло, яке принесло їхнє кохання.)
У ч и т е л ь (або заздалегідь підготовлений учень чи учениця).
Я хочу вам прочитати малесенький вірш, який належить до світових вершин інтимної лірики. (Читає)
Я вас любил, любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил… Безмолвно, безнадежно,
То радостью, то нежностью томим…
Я вас любил — так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим…

Це — Пушкін. У вірші немає жодної метафори, окрім уже
давно шаблонного «любовь угасла». Немає епітетів, порівнянь, —
все просто і, з точки зору художності, надзвичайно буденно.
Є тільки одне — безмірна любов, самозречення задля щастя того,
кого любиш. А ще — світло. Світло душі, запаленої любов’ю.
Світло, яке зігріватиме все єство. І є смуток. Смуток, який не пригнічує, а підносить, ушляхетнює душу, робить її кращою, ніжнішою й добрішою.
 То чи є на світі нещасливе кохання?
(Є, якщо щастя в коханні вимірювати тим, одружились чи
не одружились молоді люди, залишились разом чи розійшлися.
Але щастя не тільки в цьому. Щастя в тому, що тобі дала, чим
тебе обдарувала любов, чим ти зумів обдарувати іншого. Питання
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в тому, чи став ти в любові багатшим душею, кращим, світлішим.
Якщо це так, то любов твоя — щаслива.)
1 - ш а у ч е н и ц я. Я хочу прочитати вірш Галини Могильницької «Ввійди в мій сон…» Галина Могильницька — із тих,
хто, як і багато інших поетів‑шістдесятників, зазнала переслідувань з відстоювання права українського народу на повноцінний розвиток своєї мови, національної культури. Її перші вірші
були опубліковані ще 1965 року, а перша книжка вийшла аж
у 1986. Працювала вчителькою в Миколаївський області. Зараз —
викладач Одеського обласного інституту вдосконалення учителів.
Авторка двох поем, 4‑х поетичних збірок, безлічі методичних
посібників для учителів української мови та літератури, а ще
трьох науково‑популярних книг з історії Української Церкви
та російсько-українських міжцерковних відносин, що перекладені в Канаді англійською мовою.
Вірш, який я хочу прочитати, — це, мабуть, також твір про
щасливе кохання, від якого залишається світло в душі. (Читає)
Ввійди в мій сон — глибокий, як криниця,
Й прозорий — як осіннє джерело…
В стрункому небі — стрункокрилі птиці
І літо — струнко так перецвіло.
Так струнко все:
Від осені — до мислі!
Так світло все:
Від неба — до рядка!
Ясна зоря у дні мої зависла,
І доля — світлочола і струнка.
Не скаржусь, не виню, не нарікаю…
Живу, мов птах — на повний розмах крил!
Ні болю, ні жалю, ані розкаянь,
Лиш спогадів невикричаний крик.
Та й ті поволі крилонька напружують
І розтають в імлі, як журавлі.
…Летить крізь час, крізь відстань і відчуженість
Моя любов в журавки на крилі.
Ген відліта, струнка і гордолиця, —
Не дорікай, не клич і не вини…
Лиш в сон ввійди,
Як входять у світлицю,
І тихо-тихо
Двері зачини…

У ч и т е л ь. Як ви гадаєме, чи мала рацію (ім’я учениці), коли
сказала, що це сумний вірш про щасливе кохання?
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Відповіді учнів. Висновок, очевидно, має бути, таким що
дівчинка мала рацію, бо лірична героїня зберегла світло в душі,
яке їй дало кохання, не відчуває зла до світу чи до того, кого
любила, й кого, мабуть, і дотепер любить, бо хоче хоч уві сні
побути з ним на самоті. Її любов залишилась гордою і чистою.
Вона відлітає в небеса на крилі у журавки, а туди можуть підніматися тільки світлі почуття.
У виконанні дівчаток звучить пісня А. Кос-Анатольського на слова
С. Крижанівського «Берізка».
Учениця в костюмі богині Лади: довга біла — бажано старовинна
домоткана вишита сорочка, на голові вінок — бажано із польових квітів
та трав, а якщо це в зимову пору, то з барвінка із вкрапленими штучними квітами. В руках — букет степових квітів — може бути засушений,
із тих, що освячували на Маковія чи на Трійцю. Виходить на середину
класу, перебирає зілля з букета.
З чарозілля весни
Назбираю траву цілющу,
Настою на сльозі —
Окроплю твою стерплу душу.
Іде довкіл столиків, читаючи далі, кожному присутньому дає кілька
стебелець «чар-зілля». Читає ідучи.
Зачарую данням,
Буду вабить тебе красою,
Обречу, приверну,
Напоївши тебе росою.
З чарозілля свого
Сплету пута тонкі шовкові,
Обів’ю, пригорну,
Буду вчити тебе любові.
Я тебе не пущу
У вітри, у світи байдужі —
Поміж нас розцвітуть
Буйнолисті червоні дужі.
Вертається на своє місце. Руки вже вільні, дівчина підносить їх до
неба й ніби вдивляється у височінь. Продовжує читати.
Серед безлічі зір
Ту знайду, що для нас — від Бога!
В світле сяйво її
Поведе нас одна дорога
І надія ясна
Лебедітиме нам врочисто.
Я тебе обречу
На кохання —
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П’янке і чисте!
Сідає на своє місце.

У ч и т е л ь. Цим світлим віршем Надії Мовчан-Карпусь ми
й завершимо нашу сьогоднішню зустріч.
Ви вже вступили в пору юності. Скоро до кожного з вас прийде,
а до когось, може, й уже прийшло, те вічне почуття, що зветься
коханням, любов’ю. Дай Бог, щоб воно у вас було світлим і не принижувало, а підносило, додавало снаги, любові до світу, робило
вас окриленішими й ніжнішими. Щоб воно не знищувало, не калічило, а зміцнювало й ушляхетнювало ваші душі. Хай зірочка
вашої юнацької любові завжди освітлює ваші життєві шляхи.
Щасти вам!
Стиха звучить грамзапис пісні «Ніч яка місячна…», під звуки якої
учні виходять із класу.

11 клас
І. І. Мудра
Герої Крут. Сценарій виховного заходу
Мета:

виховувати національно-патріотичні почуття у молоді, формувати активну життєву позицію, зорієнтовану на вищі загальнолюдські та національні
ідеали.

Перебіг заходу
Вступне слово учителя
— В історії нашого народу є багато величних і славних подій,
що дають відчуття єдності роду й народу, роблять нас не безбатченками, а синами єдиної дорогої України.
Ідуть дні, минають роки, час стирає найміцніше каміння, але
в пам’яті народній вічно полум’янітимуть імена юних героїв,
які 1918 року в нерівному бою під Крутами віддали своє життя
за волю й незалежність України.
А їх було тільки триста. Триста юнаків, молодих киян, гімназистів, студентів. Вони розуміли, що їм не вистояти проти шеститисячного більшовицького війська, але свідомо пішли на смерть,
бо за ними був Київ, була Україна, була незалежність.
Між сумних сторінок є одна — незбагненна.
З‑поміж чорних подій не забуть її нам,
Коли юні сини вирушали на Крути,
Щоб не дати Вкраїну своїм ворогам.
Не книжки, не конспекти — гвинтівки у руки,
А від півночі хмари повзуть навкруги.
І над Крутами — «Ка-а‑арр» — то над Крутами круки…
І від крику того полотніли сніги.

— Сьогодні, живучи у вільній Україні, пам’ятаймо, якою
ціною заплачено за велике щастя жити на рідній землі, над якою
майорить синьо-жовтий прапор, — прапор, піднятий безсмертям
крутян.
А нам від цих триста,
О Боже, благаю
Любові дай вчитись
До рідного краю.
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1 ‑ й в е д у ч и й. «Ще не вмерла України й слава, й воля…», —
співали вони, вирушаючи 27 січня 1918 року захищати рідну
Україну від більшовицької навали. Про ці події прокомуністичний «Український радянський енциклопедичний словник» писав
так: «Крути — залізнична станція між Ніжином і Бахмачем, де
на початку 1918 точилися запеклі бої між радянськими частинами
й військами української буржуазно-націоналістичної контрреволюції та австрійсько-німецьких окупантів. 28–30 січня 1918 року
радянські загони, що прийшли на допомогу учасникам Київського
січневого повстання 1918, розгромили тут війська Центральної
ради і 8 лютого визволили Київ».
Сьогодні ж, перечитуючи історію вже незалежної України,
маємо за право й обов’язок не тільки говорити правду про ті
велично-трагічні дні, а й ушанувати пам’ять Героїв.
Слава Україні! Героям слава!
2 ‑ й в е д у ч и й. Вікопомні 1917–1919 роки. Україна окрилена власною державністю після 250‑літньої неволі. Міста й села
повняться радісним гомоном українського слова й пісні. Життя
вирує: з’їзди, політична боротьба, зміна уряду. Своїм IV Універсалом Центральна рада 22 січня 1918 року проголошує Українську Народну Республіку незалежною державою: «Віднині УНР
стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною
державою українського народу». Одне слово — Воля!
А над Києвом — золотий гомін!
І голуби, і сонце…
А внизу — Дніпро торкає струни…

3 ‑ й в е д у ч и й. Більшовики ж ніяк не хотіли примиритися
з цим і, проголошуючи інтернаціональні гасла, готувались до
наступу на Україну. Державі, яка щойно народилася, вже на шостий день було оголошено війну. Ворожі війська йшли до Києва
двома арміями під загальним командуванням колишнього царського підполковника Муравйова. Українські вояки, що були
розкидані по всій Росії, а головне по її фронтах, повертаються
до рідної неньки-України. Створено український військовий клуб
ім. гетьмана Полуботка, організовано Перший полк ім. Б. Хмельницького. Три мільйони вояків чекало наказів з Києва, щоб захистити незалежність. А Київ мовчав…Чорні хмари над Україною…
А вона беззбройна, беззахисна…
4 ‑ й в е д у ч и й. І в останній момент Уряд кинув розпачливий заклик до народу: «Українці! Станемо зі зброєю в руках
на захист українських кордонів!» Часу на роздуми не було.
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Батьки зі зброєю в руках билися на київських вулицях. Сили
були нерівні. І на допомогу Батькам стають Сини — цвіт нації:
вихованці Першої київської військової школи імені гетьмана
Богдана Хмельницького, юнаки куреня Січових стрільців, сформованого зі студентів університету Святого Володимира та учнів
гідротехнічної школи, вихованці старших класів Української
Кирило-Мефодіївської гімназії.
5 ‑ й в е д у ч и й. Показове те, що серед гімназистів були галичани, висока національна свідомість яких і стала рушійною силою
у формуванні героїчного студентського куреня. На зборах, що відбулися в гімназії, прийняли запропоновану студентами університету постанову: зі зброєю в руках захистити незалежність України.
Запрошений на збори директор гімназії після спроби відмовити
гімназистів від, на його погляд, нерозважливого кроку, зрештою
оголосив офіційну перерву навчання для учнів двох старших класів на час проведення бойових дій.
6 ‑ й в е д у ч и й. Основним завданням бійців було перекрити
більшовикам наступ на Київ, адже утримання його в руках національного уряду мало велике політичне значення: саме тоді
велися мирні переговори в Бресті, у яких Україна брала участь
як незалежна держава. Було їх триста…
Учитель
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги — і смерть, і кров.
«На порох стерти, перебити!»
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити,
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї діти,
Народ цей — не перемогти!

1 ‑ й в е д у ч и й. Смерть в ім’я високого ідеалу, особливо ж
в ім’я Батьківщини, споконвіку вважають героїчною. Згадайте
давнє з латини: «Солодко й гарно вмерти за Батьківщину». Але
світова історія, сповнена героїчними подіями, знає лише одну
аналогію велично-драматичної трагедії під Крутами.
2 ‑ й в е д у ч и й. Це було 2500 тисяч років тому. Гордій і незалежній Спарті загрожував підступний ворог — перси. Не маючи
змоги подолати спартанців у чесному двобої, вороги пішли на підкуп. І знайшовся зрадник, який показав таємну дорогу в оточені
Фермопіли. Леонід І, зрозумівши безвихідність ситуації і відпустивши всіх союзників, залишився з трьомастами кращих воїнів,
які прикривали собою відхід армії і жителів Фермопіл.
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Цей бій під Фермопілами впродовж 2500 років є для всіх народів світу зразком жертовності в ім’я Батьківщини.
У ч и т е л ь. Та не знали вони, українські юнаки, народжені для
справ значних і прекрасних, що вдруге в історії людства повторити цей подвиг доведеться саме їм кривавого січня 1918 року
в бою під Крутами.
15 січня 1918 року у військовому ешелоні юнаки вирушили
на північ від Києва у напрямку Ніжина. Не було пишних проводів, палких промов, тільки матері плакали на пероні та кохані
благали повернутися.
Звучить народна пісня про героїв Крут.
Виряджала мати сина
Під Крути до бою.
Розчесала кучерики
Понад головою.
Іди, іди, мій синочку,
В бою не вагайся,
Як побореш воріженьків,
Додому вертайся.
Ждала, ждала мати сина,
Під Крути ходила
І шукала між вбитими
Найменшого сина.
А як знайшла між трупами
Голівоньку сина,
Положила на коліна
Та й заголосила:
«Люлі, люлі, мій синочку,
А я твоя мати…
Сину любий, Боже милий!..
Вороже проклятий!»

3 ‑ й в е д у ч и й. І залишився безлюдний перон, поїзд мчав назустріч невідомості, а може, й смерті.
Юнаки-крутяни (полілог-інсценування)
— Прощайте, мамо!..
— Прощай, Києве!..
— А за вікнами — сніги, сніги.
— А за вікнами — чорні дроти телеграфних стовпів.
— А за вікнами — станції: Бобровиці… Заворичі… Семиполки…
Ніжин… Крути…
— А морози ж які, хлопці!
— Знаєте, про що я мрію? Хотів би весь світ побачити, у всіх
краях побувати.
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— Признаюсь, хлопці, — вірші пишу, ось послухайте:
І в павутинні перехресних барв
Я палко мрію до самого рання,
Щоб Бог зіслав мені найбільший дар —
Гарячу смерть, не зимне умирання.
— Чого ж на душі так сумно? Може, заспіваємо?
Звучить пісня січових стрільців.
Повіяв вітер степовий,
Трава ся похилила…
Впав в бою стрілець січовий,
Дівчина затужила.
А був той хлопець молодий,
Йому б лишень кохати…
Він впав, як той сухий листок,
Повік буде лежати.
Заплаче мати не одна,
Заплаче й чорнобрива,
Бо не одного козака
Сира земля накрила.
Летить ворон з чужих сторон
Та й жалібненько кряче:
Вставай, козаче молодий,
Твоя дівчина плаче.

4 ‑ й в е д у ч и й. На засніженому полі під Крутами до бою
стали 300 юнаків проти шеститисячної добре вишколеної російської регулярної армії, очолюваної вже генералом Муравйовим.
А вони — не обстріляні, не навчені… Озброєння складалося з рушниць, 16 кулеметів і однієї гармати, встановлених на саморобному панцернику.
5‑й ведучий. Зі спогадів сотника Аверкія Гончаренка: «А ми…
300 молодих вояків і 20 старшин. Одні вояки місячними боями
перемучені, інші — військово не обучені. Розтягнені по лінії
фронту до трьох кілометрів, ми вступили в нерівний бій. Коло
годин 10 ранку приїхала на платформу одна гармата, коло неї сам
один сотник Лощенко. Хто його прислав — не знаю, але думаю, що
це була його особиста ініціатива. Цей старшина з подиву гідною
самопосвятою вносив велике замішання своїми влучними стрілами
в запілля червоних — і це зупинило побідний марш Муравйова».
6 ‑ й в е д у ч и й. Бій тривав недовго. Швидше, не бій, а жорстока розправа. Набоїв ставало щораз менше, у багатьох стрільців рушниці від перегрівання перестали стріляти — хлопці віддавали свої набої товаришам, а самі вдягали на рушниці багнети
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і йшли в рукопашну. Але ніхто не затремтів, ніхто не кинув бою,
відважно ставши на герць із неймовірно численнішим, неймовірно
сильнішим, жорстоким ворогом.
1 ‑ й в е д у ч и й. Майже всі юнаки загинули. Тіла шматували,
кололи багнетами — так хотілось більшовикам почути слова розпачу й благання. Але ті, хто свідомо йде на смерть в ім’я величних ідеалів, не зрікаються їх і прощення не просять.
2 ‑ й в е д у ч и й. По-садистськи скалічені були під час розстрілу
й полонені 28 студентів: трупи з проломленими головами, повиколюваними очима…
Так прийшла в Україну радянська влада.
3 ‑ й в е д у ч и й. Страшно було глянути навколо: то не поле
бою — то криваве місиво болю й смерті. Коли більшовики пішли
далі, на Київ, місцеві селяни, бажаючи хоча б по-людськи поховати загиблих, не змогли зробити цього: тіл не було, були лише
останки.
Дівчина
А він молодий-молодий…
Неголений пух на обличчі.
Ще вчора до школи ходив…
Ще, мабуть, кохати не вивчив.
Так очі ж навколо лихі…
Крізь зуби одне — розстріляти!
А там десь солома дахів.
…А там десь Шевченко і мати…
Долоню на чоло поклав;
Крізь пальці майбутньому в вічі…
Хвилина текла, не текла…
Наган дав осічку аж двічі…
А втретє
…І сонячний сміх
На драні упав черевики …
І правда, і радість, і гріх,
І біль не навіки.

4 ‑ й в е д у ч и й. Триста юнаків пішло з життя, триста матерів
запалили скорботні свічки за синами, триста наречених не одягнули весільного вбрання. Та матері живуть чеканням, а нареченим залишені спогади.
Учитель
День помирав, як недобитий лебідь,
Ніч перейняла невимовний біль,
Здригались зорі в сполотнілім небі
І тихо падали в криваву заметіль.
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Стогнали Крути, й молився вітер,
Цілуючи скривавлені сліди:
Вас мало, діти, вас так мало, діти,
Супроти п’яної московської орди.
В пекучий сніг… Навзнак… Не на коліна.
Заплакав місяць в зоряну блакить.
Всі — як один… Кріпися, Україно,
Хоч їхня смерть вовік не відболить.

6‑й ведучий. Шлях до безсмертя дарований не кожному: його
мають тільки ті, хто життям виборов право бути після смерті, —
як легендарні спартанці, як юні українські герої-крутяни!
1‑й ведучий. Недовго тривала більшовицька окупація Києва.
Згідно з Брестською угодою, окупаційні війська залишили місто.
Українським урядом вирішено перепоховати тіла загиблих як справжніх героїв у центрі Києва на Аскольдовій могилі. Для цього було
витесано триста трун, але було знайдено тільки тридцять тіл.
2 ‑ й в е д у ч и й. Вдячна пам’ять зберегла нам день 19 березня
1919 року. Саме тоді з Крут до Києва прибув сумний поїзд із тілами
загиблих. Родичі, друзі, знайомі прийшли розпізнавати понівечені тіла. Героїв ховали з військовими почестями на Аскольдовій
могилі. Під час служби Божої на могилі співав хор під орудою
видатного композитора й диригента Олександра Кошиця. Сонце
пестило вкриті червоною китайкою домовини — так українська
столиця, молода Українська Держава урочисто ховала героїв
за лицарським козацьким звичаєм, бо душу й тіло поклали вони
за волю Батьківщини. І струміли щирі сльози першого Голови
Української Держави Михайла Грушевського, коли він говорив:
«Стримайте ваші сльози! Ці юнаки поклали свої голови за визволення Вітчизни, і Вітчизна збереже про них вдячну пам’ять
на віки вічні. Славна смерть за Україну».
3 ‑ й в е д у ч и й. А київська газета «Нова рада» надрукувала
вірш Павла Тичини «На Аскольдовій могилі».
Юнак
На Аскольдовій могилі
Поховали їх
Тридцять мужніх українців
Славних, молодих…
На Аскольдовій могилі —
Український цвіт.
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
На кого посміла знятись
Зрадника рука?
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Квітне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка …
На кого завзявся Каїн?
Боже, покарай!
Понад все вони любили
Свій коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті
З славою святих.
На Аскольдовій могилі
Поховали їх.

У ч и т е л ь. Молитва за померлих у визвольній війні. Премилостивий Господи неба і землі, що за добро нагороджуєш, а за зло
караєш і неправду в порох обертаєш, що свої ангельські сили
на прю із пеклом висилаєш, зглянься милостиво до свого царства небесного, прийми душі тих правих воїнів наших, що в чесному бою за правду й волю українського народу в битвах по всій
Україні життя своє пожертвували, або від ран важких в поході
погибали…
4 ‑ й в е д у ч и й. Велелюдно було біля пагорба Слави, увінчаного хрестом, неподалік Крутів й 29 січня 1998 року — у день
80‑річчя трагедії. Тут зібралися представники різних політичних і громадських організацій, національно свідомі українці.
І горіли свічки, і грали жалібно оркестри, і прогримів салют,
і плакали люди…
А нам від цих триста,
О Боже, благаю
Любові дай вчитись
До рідного краю.
Звучить пісня січових стрільців.

5 ‑ й в е д у ч и й. Згадаймо й їх славні імена:
Микола Ганкевич…
Юрій Дубницький…
Павло Кольченко…
Григорій Пінський…
Іван Сорокевич…
Василь Гнаткевич…
Андрій Соколовський…
Євген Терновський…
Володимир Шульгин…
6 ‑ й в е д у ч и й. Згадаймо добрим, вдячним словом і вчителів,
котрі виховали таких учнів:
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 Павло Іванович Зайцев — учитель української мови й літератури…
 Микола Костьович Зеров — учитель латинської мови…
 Вадим Вікторович Шарко — учитель математики…
 Іван Іванович Крижановський — учитель історії…
 Михайло Іванович Жук — учитель малювання…
 Антон Антонович Семиліт — учитель гімнастики…
У ч и т е л ь. Тож нехай прийде й той день, коли наш народ буде
відзначати Свято героїв України, коли згадає всіх борців за незалежність! Бо ж воскресає нація! Воскресає Україна! Воскресають
її Герої!
1 ‑ й в е д у ч и й. Вічна слава і світла пам’ять юним українцям,
нашим ровесникам, що холодної далекої зими 1918 року віддали
свої життя, аби сьогодні під мирним небом України ми були вільними, щасливими на рідній землі. Слава Україні! Героям слава!
Звучить Гімн України.

(У сценарії використані поезії Миколи Луківа, Євгена Плужника, Олени Теліги, Павла Тичини, Ольги Яворської.)
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А. М. Терех
Голодний рік 1933‑го. Cценарій виховного заходу
Перебіг заходу
Звучить «Реквієм» А. Моцарта. Учні стають журавлиним ключем.
Юнак запалює свічку.
Не звільняється пам’ять, відлунює знову роками
Я зітхну. Запалю обгорілу свічу.
Помічаю: не замки — твердині, не храми —
Скам’янілий чорнозем — потріскані стіни плачу.
Піднялись, озиваються в десятиліттях
З далини, аж немов з кам’яної гори
Надійшли. Придивляюсь: «Вкраїна, двадцяте століття».
І не рік, а криваве клеймо: «Тридцять три».
Адлер Королів

1 ‑ й в е д у ч и й. «Літа 7441 від створення світу (літа 1933 від
Різдва Христового) був в Україні великий голод. Не було тоді
ні війни, ні суші, ні потопу, ані моровиці. А була тільки зла воля
одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного
люду зійшло в могилу — старих, молодих, і дітей, і ще ненароджених — у лонах матерів.
2 ‑ й в е д у ч и й. Такими словами починається книга-меморіал
«Голод — 33» — енциклопедія горя та смутку. Трагедія народу,
висповідана голосом людей-мучеників. Книга Народної пам’яті,
де люди звіряються, виважують, свідчать, де правда історії озивається в тисячах людських доль.
1 ‑ й в е д у ч и й. Сьогодні прийшов час і в нашому рідному місті
створити таку книгу-поминальник. Без повної правди про минуле,
якою б страшною вона не була, неможливий процес оновлення
та очищення.
2 ‑ й в е д у ч и й. Тож перегорнемо скорботні сторінки достовірної народної пам’яті.
Виходить дівчина, запалює свічку, ставить.

У той рік заніміли зозулі
У той рік заніміли зозулі,
Накувавши знедолений вік,
Наші ноги розпухлі узули
В кирзяки-різаки у той рік.
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У той рік мати рідну дитину
Клала в яму, копнувши під бік,
Без труни, загорнувши в ряднину…
А на ранок — помер чоловік.
І невтому-трудягу старого
Без хреста повезли у той бік…
І кістьми забіліли дороги
За сто земель сибірських, за сто рік.
У той рік і гілля, і коріння —
Все трощив буревій навкруги…
І стоїть ще й тепер Україна,
Як скорботна німа край могил.
Дмитро Головко

2 ‑ й в е д у ч и й. Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало би
перестати світити, земля перевернутися — від того, що це було
на Землі. Але світ не розколовся, Земля обертається, як їй належить, і ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями,
ми — єдині спадкоємці всього, що було.
Учні з кожного навчального закладу зачитують книгу пам’яті.

1 ‑ й в е д у ч и й. Тож пом’янімо хоч сьогодні, із запізненням
у декілька довгих десятиліть, тих великомучеників нашої тяжкої
історії — мільйони українських селян, жертв небаченого в історії людської цивілізації голодомору.
Хвилина мовчання.

2 ‑ й в е д у ч и й. Це було не стихійне лихо, а зумисне підготовлений голодомор. 1933 року Сталін, говорячи про підсумок
першої п’ятирічки, заявив: «Ми, безперечно, досягли того, що
матеріальне становище робітників і селян поліпшується із року
в рік. У цьому можуть сумніватися хіба що тільки запеклі вороги
радянської влади». Після такої заяви мало хто міг наважитися
висловити іншу точку зору.
1 ‑ й в е д у ч и й. Але становище в країні було катастрофічним.
Ще в жовтні 1932 року партійно-державна верхівка прийняла
холоднокровне рішення: вийти з кризи шляхом конфіскації запасів зерна у хліборобній галузі. За кілька місяців надзвичайні комісії під керівництвом Кагановича, Молотова, Постишева викачали
у селян внутрішні фонди — продовольчий, фуражний, насіннєвий.
2 ‑ й в е д у ч и й. Представники місцевої влади організували
в селах спеціальні бригади, які вимагали від кожного негайно
відвезти на станцію мішок зерна, а в разі непослуху позбавляли
волі на 10 років. Це був розбій, свідомо спрямований на фізичне
винищення селянства.
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Обдирали селян
Обдирали селян, наче липку.
Мав коня — то вже був з куркулів.
Супротивних — в Сибір, там крізь шибку
Скільки глянеш — дроти таборів.
В таборах той, що землю леліяв,
У буремні відстояв грудьми.
«Вождь великий» всю тундру засіяв
З України моєї кістьми.
Петро Головатюк

***
Скорботна мати ішла поволі
Туди, де зріло колосся в полі.
Несла на грудях дитя, мов птаху,
Не стало сина, лягла край шляху,
Мов стебла, руки син простягає
І хліба в мами все благає.
Але благання свого пташати
Уже не чує стражденна мати —
Згасла тихо біля дитини…
Проснися, нене, проснися, нене.
Дозріло жито уже зелене!
Голодомори, голодомори
Все до зернини взяли з комори,
Все до зернини в неньки й дитини,
В неньки й дитини із України.
Б. Олександрів

1 ‑ в е д у ч и й. Кажемо нині: село постаріло. А це прямий наслідок голодомору. «Матеріальний» відгомін ненароджених поколінь.
Ми з болем говоримо сьогодні про генофонд українського народу,
непоправно підірваний голодомором 33‑го року. Що ж забрали
з собою в могили ті мільйони великомучеників голодного року?
2 ‑ й в е д у ч и й. Не тільки те, що вони самі могли створити
на цьому світі, а й те, чого вони так і не передали нащадкам. Зяюче
провалля утворилося на місці 33‑го року в демографічній структурі населення України. Це провалля невідворотно повторювалося
потім ще й ще — коли наставала пора народжувати своїх дітей,
яких давно вже забрала голодна смерть, і дітям цих ненароджених.
1 ‑ й в е д у ч и й. А пішли ж найкращі, несли в могилу найкоштовніше, що є в нації, — гени розуму, здоров’я, милосердя,
людяності й відваги, всіх чеснот і талантів.
2 ‑ й в е д у ч и й. Обривався вічний живий ланцюг поколінь;
українському народові, який і так завжди відчував на собі нещадні
удари долі, було завдано такого удару, якого він ще не знав.
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Весільна балада 1933
Вже в безлюдді повнім погасала
Донечка, надія удовина,
І сама вдова її вдягала,
І сама поклала в домовину.
У візку скрипливому із двору
Дотягла насилу до могили,
Що її у цю недобру пору
Вирила, аби земля покрила.
А як дощ заструменів цівками,
Цвинтарні оплакуючи втрати,
Босими опухлими ногами
Танцювала у багнюці мати:
«Оце ж тії чоботи, що зять дав,
А за тії чоботи дочку взяв…»
Чорний-чорний та недобрий сватав
І, дивись, таки зумів узяти,
І тепер весільну перед зятем
Гірко відтанцьовувала мати:
«Чоботи, чоботи із бичка,
Чом діла не робите, як дочка?..»
Засихала на литках багнюка —
Отакі-то перед і халяви.
Босі п’яти нелюдську розлуку
Світові оглухлому жбурляли:
…дочку взяв…
…д‑о‑ч‑к‑у…
Тамара Коломієць

1 ‑ й в е д у ч и й. Висновки Міжнародної комісії по розслідуванню голодомору в Україні у 1932–33 рр.
І. Причини голодомору:
а) вивезення зерна з України з урожаю 1933‑го року до останнього кілограма внаслідок пограбування селян бригадами
активістів із числа членів ВКП (б), комсомольців, комнезамів;
б) колективізація;
в) розкуркулювання;
г) денаціоналізація;
д) геноцид.
ІІ. Наслідки голодомору:
а) унаслідок повного виснаження організму від голоду вмерло
12 мільйонів чоловік;
б) вивезено з України до Сибіру, на Урал, райони Крайньої
Півночі 3 000 000 осіб.
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2 ‑ й в е д у ч и й. ІІІ. Відповідальність:
а) головні ідеологи голодомору: Ленін, Сталін;
б) керівники: Каганович, Молотов;
в) виконавці: Галицький, Чубар, Косіор, Петровський.
1 ‑ й в е д у ч и й. IV. Комісія уважає:
а) Сталін та ВКП (б) намагались голодом нанести смертельний
удар по Україні, по українській нації;
б) злочини, здійснені під час голодомору в Україні, беззаперечно були злочином проти людства.
О, як же ти не вмерла, Україно,
Бо скільки ж то зловісницька мета
Звела людей, приречених безвинно, —
Й ніхто за це ні в кого не спитав.
Петро Біба

Весна
В селі весна повзе на ліктях,
Повзе по мертвих і живих,
В долинах сонце ловлять діти,
Що дзвінко падає зі стріх,
І п’ють опухлими вустами
Оту пшеницю молоду.
Їм жить і жить, та над полями
Знов ворон каркає біду.
Забрали тих, хто їх комори
Пашню останню вимітав,
Хто ще активним був учора —
Сьогодні ворогом він став!
Голодний рік.
Жорстокий світе,
Дай хоч надію для живих!
Весна. І сонце ловлять діти,
що дзвінко падає зі стріх.
М. Будлянський

Ти кажеш, не було голодомору?
Ти кажеш, не було голодомору?
І не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерно вимели до тла?
Як навіть марево виймали з печі
І забирали прямо із горшків,
Окрайці виривали з рук малечі
І з торбинок нужденних стариків?
Ти кажеш, не було голодомору?
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Чому ж тоді, як був і урожай,
Усе суціль викачували з двору,
Греби, нічого людям не лишай!
Хто ж села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Я бачив у ту зловісну пору
І пухлих, і померлих на шляхах
І досі ще стоять мені в очах…
А кажеш — не було голодомору!
Дмитро Білоус

1 ‑ й в е д у ч и й. Тяжко повертає собі народ України духовне
здоров’я. Жадане й драматичне його очищення, радісне й гірке
його воскресіння. Надто багато позаду могил. Надто великі
втрати.
2 ‑ й в е д у ч и й. І тільки правда здатна зняти наслідки шоку,
заподіяного епопеєю насильницької колективізації та голоду, розкріпачити волю людей. Тільки виповівши минулі страждання,
викричавши давній біль, крок за кроком пройшовши заново
хресну путь своєї далекої і близької історії, віднайде наш народ,
гідний прекрасної долі.
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О. І. Петрушенко
«А смерть його безсмертям зустріла».
Виховна година
У ч и т е л ь. На тлі розбудови незалежної держави ми не маємо
права забувати її героїв. 2007 року минуло 100 років із дня народження Олега Кандиби, відомого під літературним псевдонімом
Олег Ольжич. Він загинув 37‑річним, у віці, що став межовим для
багатьох поетів (Пушкін, Байрон, Маяковський, Плужник). Поет,
прозаїк, перекладач, літературознавець, культоролог, археолог,
громадський діяч — він залишив по собі глибокий слід в історії
української культури, в українській історії взагалі.
1 ‑ й в е д у ч и й. 24 серпня 1991 року — це історичний рубіж,
від якого починається відлік відродження незалежної Української
держави. В умовах незалежності вже виросло юне покоління, яке
вивчає правдиву історію своєї Батьківщини і творчість заборонених українських авторів.
2 ‑ й в е д у ч и й. Радянська ідеологія прищеплювала українцям
комплекс меншовартості — україна не може бути самостійною.
1 ‑ й в е д у ч и й. Істинних героїв, що жертвували своїм життям заради незалежності України, оголошували ворогами українського народу. До таких зараховували і мільйони українців,
виселених до Сибіру, і сотні тисяч замучених у катівнях і гулагах, і духовних світочів народу, що не давали позбавити народ
пам’яті і піднімали його на боротьбу.
2 ‑ й в е д у ч и й. До багатьох замовчуваних героїв‑патріотів
належить і видатна постать — Олег Ольжич. 2007 року минуло
100 років із дня народження поета, який прожив недовге, але
таке яскраве життя для України. До прекрасної сильної когорти
творців слова, особистостей, чий доробок повертається Україні
сьогодні, належить Олег Ольжич.
Звучить пісня «На Україну повернусь».

1 ‑ й в е д у ч и й. Поетові судилося прожити лише 37 років.
Не можна охопити його величі як поета, науковця і політика.
Ці три прикмети єдналися в одній постаті.
2 ‑ й в е д у ч и й. У Житомирі 1907 року народився Олег Кандиба, що став відомий і як Лелека, і як Констянтин, і як Запотічний, і як Кардаш і т. д., а найбільше — під своїм «поетичним»
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псевдонімом Олег Ольжич. Напевно, від поліської землі, скелястої
і лісистої, оцей підсвідомий, нестримний потяг Ольжичів до міцності й ваговитості каменя, до таємничості правікових пущ. Олег
виховувався і зростав у середовищі високоінтелігентному, що рано
визначило й рівень його мислення, і спрямованість таланту.
1‑й ведучий. Батько Олега Ольжича — поет Олександр Олесь,
Олександр Іванович Кандиба, чий родовід сягав Корсунського
полковника, згодом Ніжинського полкового обозного Федора
кандиби. Мати — Віра Антонівна Свадковська: в її жилах, окрім
української, текла ще білоруська і грецька кров. За освітою —
вчителька, викладала мови.
Світлоокий білявий хлопчик одразу підкорив серця батьків,
родичів, сусідів: його любили всі. До того ж він рано виявив неабиякі здібності — почав вільно читати на третьому році життя,
а маючи п’ять рочків, написав п’єсу з козацьких часів. Змалку
пророкували йому велике майбутнє.
2 ‑ й в е д у ч и й. Його батько не без гордості оповідав, що Олег,
ще бувши дитиною, чудово малював і виявляв здібності до музики,
граючи на піаніно й скрипці. «Чи ви звернули увагу на його
пальці? Його руки — це руки віртуоза!» — Олесь аж сяяв, коли
говорив про свого сина.
1 ‑ й в е д у ч и й. Але все життя Олега Ольжича змінила спочатку Перша світова війна, потім революція й громадянська
війни. 1919 року батько був заарештований і дивом уник розстрілу. Як представник уряду Української Народної Республіки
того ж року він виїхав до Будапешта, де став культурним аташе
України в Угорщині.
2 ‑ й в е д у ч и й. А маленький Олег залишився з матір’ю в Києві,
ходив по навколишніх селах і вимінював за речі їжу, щоб вижити
в ті нелегкі роки. Олег завів навіть і своє господарство з кроликів
і курчат. Він багато читав і пробував писати. Пізніше в Чехословаччині 1928 року вийшла друком його книжка «Рудько: життєпис одного півня». Батько весь час намагався через Міжнародний
Червоний Хрест визволити свого сина й дружину з Радянської
України. 1923 року нарешті Олег із матір’ю отримали дозвіл
на виїзд за кордон.
1 ‑ й в е д у ч и й. У січні 1923 року п’ятнадцятилітній Олег
із мамою прибувають до Берліна, звідти — всі разом — переїздять до Чехословаччини. Там у 20–30‑х роках проживало багато
українців‑емігрантів. Саме в Празі жили й творили українські
поети Олекса Стефанович, Олена Теліга, Степан Масляк, Антін
Павлюк.
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1924 року Олег успішно склав іспити на атестат зрілості і вступив на філософський факультет знаменитого Карлового університету. Паралельно навчався в Українському Вільному Університеті, де його наставниками були археолог В. Щербаківський,
історик Д. Дорошенко, історик мистецтва Д. Антонович.
2 ‑ й в е д у ч и й. Олегове захоплення вже у студентські роки
було пов’язано з проведенням археологічних розкопок на Галицькому Поділлі, опрацюванням археологічних колекцій у музеях
Праги, Кракова, Львова. Таку інтенсивну роботу на ниві археології, зокрема дослідження енеолітичної кераміки Галичини, оцінили вчені, й філософський факультет Карлового університету
присвоїв Кандибі докторський ступінь.
1 ‑ й в е д у ч и й. Після закінчення університету і отримання
вченого звання Олега Кандибу прийняли асистентом на кафедру
археології Українського Вільного Університету і співробітником
археологічного відділу Чеського національного музею в Празі. Він
брав активну участь у роботі археологічних експедицій на території Західної України, Чехословаччини, Австрії, Югославії. Досліджував і трипільські матеріали в печері Вертеба біля с. БільчеЗолоте Борщівського району Тернопільської області.
2 ‑ й в е д у ч и й. У багатьох археологічних журналах того часу
виходять наукові статті, а видана 1937 року у Відні та Лейпцигу його книжка «Шипенці. Мистецтво та знаряддя неолітичного селища» приносить йому світову славу археолога. Невдовзі
талановитому вченому запропонували місце доцента археології
Гарвардського університету (США) і він став одним із фундаторів українського наукового інституту Америки. Водночас Олег
Кандиба пише прозу й поезії. Олег ніколи не крився, що залицяється до Музи поезії: по руках ходили його присвяти, епіграми,
дотепні поради.
1‑й ведучий. Зі спогадів Катерини Білецької, дружини Олега:
«Ольжич був романтик. Він зливався зі стихією природи й переносив на нас таке саме почування. Без шелесту, майже не торкаючись трави, пробирався він поміж гілками, любив світлячки
й жартівливо клав їх нам, дівчатам, у волосся, брав участь
у перескакуванні через багаття, а потім, перед північчю, ішов
із нами, вдаючи поважну міну, шукати цвіт папороті. Пісня
завжди була тлом наших прогулянок. Ольжич, який не мав доброго
голосу, але мав ідеальний слух і досконалу пам’ять, чи не найбільше з нас усіх любив співати. Він особливо милувався у старовинних, маловідомих піснях і кожного разу, повернувшись із Кракова, привозив нам нову рідкісну пісню».
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2 ‑ й в е д у ч и й. Перед ним, аристократом духу, простягалася
широка дорога в світ поезії та науки. Та він обрав стрімку і смертельно небезпечну стежку, якою мав пройти разом зі своїм народом, щоб здобути для нього свободу.
1 - й ч и т е ц ь. Вірш «Воно зросло з шукання і розпуки…»
Воно зросло з шукання і розпуки,
Безжурно-мужнє, повне буйних сил,
Закохане в свої тугії луки
І в бронзу власних мускулястих тіл.
Так солодко в передчуванні бою,
Не знаючи вагання і квилінь,
Покірну землю чути під ногою
І пити зором синю далечінь.

1 ‑ й в е д у ч и й. Олег вступив до Організації Українських Націоналістів. Сюди входили українські патріоти, котрі готові були
пожертвувати всім, у тому числі і своїм життям, за волю і незалежність країни. Під проводом Ольжича вони утворюють і розбудовують культурну Референтуру ОУН, мета якої — звільнення
і створення висококультурної самостійної держави. Він пише:
«Україна перестала бути ідейною провінцією, її духовність —
в майбутньому». Культурна референтура, очолювана О. Кандибою, розгортає активну роботу із залученням до ОУН представників інтелігенції та науки. У Чернівцях він організовує видання
журналу «Самостійна думка».
Мережа організації була поширена по всій Україні. Ольжич
як провідник ОУН став визнаним вождем.
2 - й ч и т е ц ь. Вірш «Захочеш і будеш».
Захочеш — і будеш. В людині, затям,
Лежить невідгадана сила.
Зрослась небезпека з відважним життям,
Як з тілом смертельника крила.
І легко тобі, хоч і дивишся ниць,
Аби не спіткнутись ні разу,
І нести солодкий тягар таємниць
І гостру петарду наказу.
Навчишся надать блискавичність думкам
І рішенням важкість каміння.
Піти чи послати і стать сам на сам
З своїм невблаганним сумлінням.

2 ‑ й в е д у ч и й. ОУН знаходилася в стані глибокої конспірації,
революціонери не знали, хто такий Легендарний (так звали Ольжича), але вони відчували його тверду організаційну руку, тепло
його серця, вогонь його любові до України.
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Звучить пісня «Лебеді материнства» (слова В. Симоненка).

1 ‑ й в е д у ч и й. Ольжич проводить велику роботу серед земляків на чужині, сягаючи Галичини. Бере участь у збройній боротьбі
за самостійність Карпатської України. А коли провідники ОУН
опинилися в німецьких в’язницях, очолює визвольний рух на
Наддніпрянщині, перебуваючи нелегально в Києві.
Ольжич ще далекого 1941 року вів Україну до її самостійності.
1 - й ч и т е ц ь. Вірш «Державу не твориться в будучині…»
Державу не твориться в будучині,
Державу будується нині.
Це люди — на сталь перекуті в огні,
Це люди — як брили камінні.
Не втішені власники пенсій і рент,
Тендітні квітки пансіонів, —
Хто кров’ю і волею зціпить в цемент
Безвладний пісок міліонів.

2 ‑ й в е д у ч и й. Зі спогадів Марка Антоновича: «З початком
1929 року він вже пов’язав свій життєвий шлях із шляхом воюючої нації. Цей шлях не приніс йому радості, а багато прикрості
й напруження. Але надія жде і жадає все нових і нових борців,
і Ольжич стає на цей тяжкий і відповідальний шлях, ідучи ним
аж до своєї героїчної смерті».
1 - й ч и т е ц ь. Вірш «О, вір, у одваги ясне багаття…»
О, вір, у одваги ясне багаття,
І скинеш, як порвану лаху.
І слабість, і сумнів, і марність життя,
Коли ти не відаєш страху.
І так тебе хміль наливає ущерть,
І так опановує тіло,
Що входить твоя упокорена смерть,
Як служка, бентежно-несміло.

1 ‑ й в е д у ч и й. Щодо Музи Поезії — навряд чи вона перешкоджала чи заважала Ольжичеві-політику. Поетичний талант успадкував Ольжич від батька, хоч шляхом його поетики він свідомо
не пішов. На це було багато причин. Перш за все тут важливою
була різниця смаків поколінь. Не сприяла цьому й духовна атмосфера Ольжичевого середовища, найчастіше ділового й наукового.
Поезія квіточок, ясного сонечка, банального кохання була чужа
вольовій натурі, яку він у собі виховував.
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2 ‑ й в е д у ч и й. Зі спогадів дружини поета Катерини Білецької:
«Вірші Олеся є прекрасні, повні пориву, ніжності, любові, патріотизму, але вони інші. Вони мелодійні й надаються до співу. Ольжича вірші — кам’яні, пророчі, суворі. Вони поривають до незбагненних вершин і відбивають ритмом походу…»
1 - й ч и т е ц ь. «Хтось метнув неминучу стрілу»
Хтось метнув неминучу стрілу.
Захиталось струнке оперіння,
І, негаданий креслячий лук,
Під ногами тікає каміння.
Заступило веселкою зір.
Чисті барви на диво веселі.
Замість неба, і міста, і гір —
Небувалі пливуть акварелі.
Ти, що мечеш всі стріли — Один,
Тільки ласка — стріла твоя злотна.
Замість жаху бездонних глибин —
Дай уздріти барвисті полотна!

1 ‑ й в е д у ч и й. Уже перші його надруковані вірші засвідчили
появу на небосхилі світової літератури нової блискучої зірки.
«Десь від 1928 року нас здивувала несподівана поява Олегових віршів у різних журналах: «Літературно-науковий вісник»,
«Студентський вісник» та інших. У деяких числах було надруковано один чи два вірші, а у деяких — цілі цикли», — згадує
його перша любов Марина Антонович.
2 ‑ й в е д у ч и й. Спогад Марини підкріплюють спостереження
Уласа Самчука: «Коли ж після 1930 року у Львівському «Літературно-науковому віснику» почали появлятися короткі віршики,
підписані Олег Ольжич, він одразу потрапив до фалянги передових поетів того середовища і зайняв одно з перших місць емігрантського Олімпу».
1 ‑ й в е д у ч и й. Непоступливо‑безкомпромісними ствердно
постають назви його збірок і циклів: «Рінь», «Вежі», «Підзамчя», «Кремінь», «Камінь», «Цитаделя духа».
У своїй першій збірці «Рінь», яка вийшла 1935 року у Львові
викладом Богдана Кравціва, поет голосить суворим, стислим
віршем прихід нового віку героїв.
2 - й ч и т е ц ь. Вірш «Нащо слова? Ми діло несемо».
Нащо слова? Ми діло несемо.
Ніщо мистецтво і мана теорій.
Бо ж нам дано знайти життя само
В красі неповторимій і суворій.
Що вибереш, чи образ бездоганний,
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А чи праобраз для усіх один?
Міцніша віра і дзвінкіший чин
За словооблудіє і за тимпани!
Ось сходить, виростає, розцвіта
Благословеніє не форми — сути.
Одвага. Непохитність. Чистота.
Милуйтеся! Беріть! І будьте,
будьте!..

2 ‑ й в е д у ч и й. Зі спогадів Марини Антонович-Рудковської:
«Олег був настільки самокритичний, що ніколи не опублікував
би — на його думку — неготового вірша. Він мав однаково строгі
вимоги до своєї та до чужої поезії. Це вповні виявилось при підготовці до друку першої збірки «Рінь». Спочатку Олег сам старанно пересіяв усі друковані й недруковані твори, а потім довго
радився із зацікавленими тою справою знайомими. Часом було
голосування, які вірші варті того, щоб увійти в збірку».
1 ‑ й в е д у ч и й. Треба згадати ще одну ознаку Олегової вдачі,
яка відбивається в його творах. Він мав дуже тонку й чутливу
інтуїцію. «Часом у його товаристві було дивне почуття, що він
читає Ваші думки, а в свою чергу хоче, щоб от розуміли його
з натяку чи півслова». Властива Олегові скупість і стислість
вислову переходить у його поезію…
1 - й ч и т е ц ь. Вірш «Підзамчя».
Притулене тут під горою —
Спокійне Підзамчя усе.
Лиш вітер стрімкою рікою
Їх хмари і зорі несе.
В хатках порушаються люди:
Ткачі, кушнірі, ковалі —
Шукаючи щастя чи злуди,
І чується запах землі.
Ні хмарам, ні зорям не вузько,
Сповняючи вічний закон.
І вишні набряклі галузки
Вночі стукотять до вікон.

2 ‑ й в е д у ч и й. Першими рядками вірша «Рінь» Олег Ольжич
висловлює різні думки, погляди, судження щодо дійсності вміння
вибрати те єдине чисте джерело для спраглої української душі,
яке дасть сили вистояти.
1 - й ч и т е ц ь. Вірш «Рінь»
…наш погляд, неуважний на мить,
Затримає жорсткий прожарок ріні,
Вона суха і сіра. Але вії
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Примкнеш перед камінням у піску —
І раптом чуєш силу вод рвучку
Та різкість вітру, що над ними віяв.

1 ‑ й в е д у ч и й. 1936 року невідомий дослідник творчості
Олега Ольжича Варро писав: «Ольжич вміє рінь оживити в незвичайний спосіб. Це вже не мертве каміння, але вислід борні в природі або радше таки сама борня».
1 - й ч и т е ц ь. Вірш «Дванадцять літ кривавилась земля»
Дванадцять літ кривавилась земля
І сціпеніла, ствердла на каміння.
І застелило спалені поля
Непокориме покоління…
До перс закляклих, просячи тепла,
Тулили марно немовлята лиця.
Проте їм чорне лоно віддала
Доба жорстока, як вовчиця.
Тепер дощі холодні і вітри,
Кудлаті хмари, каламутні ріки.
Але ростуть у присмерку нори
Брати, суворі і великі.

2 ‑ й в е д у ч и й. 1939 року в Римі відбувається нелегальний
Другий Великий Збір Українських Націоналістів. На з’їзді були
висловлені різні судження щодо організації подальшої боротьби
визвольного руху, відбувається і його розкол. О. Кандиба залишається з полковником А. Мельником. Він відчуває, що скоро Німеччина нападе на Радянський Союз і готується до походу українських націоналістів на Схід. Рішуче виступає проти розколу серед
українських патріотів і пише окрему статтю «Дух руїни», у якій
доводить, що в історії України простежуються дві основні тенденції: «…конструктивна, яка скупчує українську потугу, і руйнівна, що розпорошує її, несе розбиття і розклад. А вслід за цим
завжди йшло панування чужинців над Україною».
1 ‑ й в е д у ч и й. Із нападом Німеччини на Радянський Союз
починається останній етап у житті великого українського патріота. А. Мельник призначає Олега Кандибу своїм секретарем,
керівником визвольної боротьби у Східній Україні. Із Кракова
О. Кандиба переїздить до Львова, потім у рідний Житомир,
а далі — в Київ, де організовує випуск газети «Українське слово».
Його псевдонім у цей час — Доктор. Він мріє про створення Української Національної Ради. Українські націоналісти навіть звертаються до Гітлера з Меморандумом, що його дуже розлютило,
і ОУН було заборонено. Гітлер не планував створювати незалежну
Україну, а мрії українських націоналістів виявились марними.
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У Києві починаються арешти та розстріли українських націоналістів, серед яких і відома поетеса Олена Теліга.
2‑й ведучий. Ольжич, псевдо — Доктор, перебував під постійною загрозою арешту гітлерівцями, тому що вступив до Києва без
згоди на це німецької влади, під загрозою замаху на його життя
з боку більшовицького підпілля або з боку недавніх однодумців.
Але це не лякало його, справи кликали керівника ОУН до українських людей, які чекали моральної підтримки, поради, допомоги.
1 ‑ й в е д у ч и й. У березні Олег Ольжич залишає Київ. Смертельне коло стискалося навколо нього, свідомість пік біль утрат
і розчарувань. Де шукати бодай хвилинного затишку для зболеної
душі? Олег раптово вирішує запропонувати свою руку і серце юній
Катерині Білецькій — дочці улюбленого професора літератури
Леоніда Білецького. 2 серпня 1943 року Катерина Білецька й Олег
Ольжич беруть шлюб у церкві галицького села Яблінка Вижня.
Кілька місяців родинного, хай утаємниченого від усіх, щастя,
болісних роздумів, гострого аналізу стану національної боротьби.
А незабаром… гітлерівці все ж таки напали на його слід.
2 ‑ й в е д у ч и й. 1944 року гестапо проводить цілу програму ліквідації ОУН, заарештовуючи його найактивніших членів. О. Кандиба був досить професійним у нелегальній роботі й довго уникав
арешту. Та коло арешту весь час змикалося.
25 травня 1944 року Олега Ольжича було заарештовано гестапівцями на конспіративній квартирі у Львові. Звідти потягом, під посиленим контролем поета допроваджують у Берлін.
А потім — у концтабір Заксенгаузен. У цьому концтаборі був
секретний об’єкт «целленбау». Залізобетонний барак-бункер,
у якому тримали особливо небезпечних злочинців. Почалися
допити й катування. У відповідь — ні слова. Розмовляти з ними
він категорично відмовлявся. Олівцем, якого ледве тримали розпухлі пальці, написав заяву: «Ні про своїх друзів, ні про свою
працю в ОУН нічого не буде».
1 ‑ й в е д у ч и й. Востаннє його забрали на допит 9 червня. Тієї
ночі до камери занесли напівживе тіло. Наступного ранку наглядачі знайшли Олега Ольжича мертвим.
О 19 год 45 хв точно за розкладом небіжчика понесли в крематорій.
2 - й ч и т е ц ь. Вірш «Ні! Не білені стіни…»
Ні! Не білені стіни оці і затишне подвір’я.
Уночі висихають вуста від розкритого неба.
Тіло рівно горить. І страшна, ще не збагнена правда
Розриває на ложі важкі і задихані груди.
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Увижається шлях під гарячим пополуднім сонцем,
Тупіт зморених ніг в клубовинні червоного пилу,
Велелюдні торжища, палаци, халупи і храми,
Отяжілі жерці, вояки, і юрба, і каміння.
І простелеться шлях. І прийдуть і халупи, і храми,
І у ямі між левів, і там, для потіхи бенкету,
Нестерпимо-сліпучою буде остання хвилина
Обгорілому серцю, що прагне солодкого чуда.

2 ‑ й в е д у ч и й. Немає на білому світі могили Олега Ольжича.
Ми знаємо лише місто, де він народився (Житомир), і місце, де
його закатували (Целенбау, Заксенгаузен). У Лігайтоні (штат Пенсільванія, США) є оселя Ольжича, де встановлено погруддя поета
(скульптор М. Черешньовський). Меморіальну дошку відкрито
у Львові на будинку, у якому поета схопило гестапо. У Києві
є вулиця імені Олега Ольжича.
1 ‑ й в е д у ч и й. 22 липня 1944 року, довідавшись про загибель сина, помер у Празі Олександр Іванович Кандиба — поет
Олександр Олесь. А 31 липня 1944 року народився син Ольжича.
Звучить пісня «Журавлі».

2 ‑ й в е д у ч и й. Дружина, Катерина Білецька, нарекла сина
також Олегом і, виконуючи волю покійного чоловіка, записала
новонародженого на своє дівоче прізвище. Уже по війні, як і заповідав Ольжич, Катерина Білецька оприлюднила шлюбне посвідчення, і малий Олег успадкував законне батькове прізвище Кандиба.
Зараз він проживає в Онтаріо (Канада), і йому 65 років. Козацькому роду не буде переводу.
1 - й ч и т е ц ь. Вірш «Яблуня на горі»
Над кручею, за садом, на горі,
Розквітла яблуня. Іди, тебе немає.
Здалека злото котять дзвонарі,
І вітер тихо квіти коливає.
Тебе немає. На траві прибитій
Не буде видко сліду ні на мить,
Як станеш ти угледіти крізь віти
Густу, глибоку і м’яку блакить.

У ч и т е л ь. За нашої непевної доби, коли засоби масової інформації послідовно і настирливо накидають довірливим споживачам як зразок для наслідування зловісні постаті поліцаїв, ділків,
рекетирів, кілерів, повій, незайвим буде нагадати, що існують іще
й інші моделі поведінки. Що ми маємо в своїй історії ще й високі
ідеали, вартісні доробки, великі життєві подвиги.
Не забуваймо Олега Ольжича! Героям слава.

11 клас
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