
28 лютого, у Класичному Приватному 

Університеті відбулась урочиста подія, 

відкриття 3-го міського конкурсу відеороликів 

"З любов'ю до рідного краю". 

Мені випала честь бути присутнім на цій 

урочистій події, а також відвідати майстер-

клас від ре-

жисера те-

леканалу 

"Z" Євгена 

Яковенко. 

Але зараз 

по черзі, я 

вам 

повідаю те, 

що я там 

побачив і 

почув. 

Спочатку 

відбулась 

сама 

церемонія 

відкриття конкурсу, і нас привітали керівники 

та жюрі конкурсу. Вслід за ними побажали 

всім успіхів головні редактори і режисери 

міських телеканалів " Алекс", ТВ-5, та " Z". 

Потім була невеличка концертна програма, де 

маленький хлопчик (нажаль не запам'ятав його ім'я) дуже ви-

разно і з душею розповів вірш "Моя Україна", дівчинка 

фіналістка багатьох та-

лант- шоу станцювала 

запальний джаз, а на 

завершення Олександр 

Дриков заспівав дуже 

зворушливу пісню. 

Але на цьому все не 

завершилось,і ми 

відправились на май-

стер-клас від режисеру 

телеканалу "Z" Євгена 

Яковенко, де він нав-

чав нас секретам 

відеозйомки та монта-

жу. Було дуже цікаво 

дізнатись про 

особливості створення 

відео і теле-контенту. 

Дякую організаторам 

конкурсу за таку цікаву організцію відкриття конкурсу. 

А в нашому класі починається підготовка робіт до цього конку-

рсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

Ілля Мелешко 
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Про нього кажуть "геній", "пророк", "український Мес-

сія" – сьогодні постать поета стала ідеологічною.  

Усі ми 

знаємо, 

що окрім 

поетич-

них та 

прозових 

творів Та-

рас Григо-

рович пи-

сав карти-

ни. Але не 

усім відо-

мо, що 

малювати 

він почав 

значно ра-

ніше, аніж 

римувати. 

Саме ху-

дожню 

майстер-

ність довелось йому штудіювати у Вільнюсі (ще у якості 

козачка поміщика Енгельгарда), а потім і у самого Карла 

Брюллова в Санкт-Петербурзі. Насправді сьогодні Тараса 

Шевченка вважають одним з найвидатніших українських 

художників. Він працював у різних техніках, шукав ті фо-

рми, які найкраще зможуть передати чисту суть, ідею. І 

йому, безперечно, це вдалось. Якщо поезії Кобзаря деякі 

критики називають не достатньо професійними, 

"кострубатими", то над картинами завмирають геть усі. 

 

Широкому загалу маловідомими є роботи Шевченка, на 

яких зображались оголені натури. Насправді ж їх було чи-

мало. Це свідчить про те, що і в даному питанні Тарас 

обійшов сучасни-

ків, адже тоді його 

засуджували за 

"фривольність" 

поглядів. А от у 

20-30-х роках XX 

століття такі робо-

ти митця були би 

на піку трендів і 

могли би бути 

продані за чималі 

гроші. Сьогодні 

Шевченка часто 

називають люди-

ною ренесансного 

типу. Ренесанс – 

це відродження. 

Тож він відкрив своєю творчістю епоху відродження 

української нації.  

Ми гордимося великими українцями– Тарас Шевченко 

Маловідомі факти про Тараса Шевченка. 

У 1861 році Тарас Григорович за власні кошти ви-

дав перший в Україні «Буквар». Книга вийшла на-

кладом у 10 тис. примірників і була призначена 

для вивчення грамоти у безкоштовних школах. 

Поціновувачі та дослідники біографії поета 

дійшли висновку, що за життя Тарас Григорович 

був великим модником. У своїх особистих мемуа-

рах «батько» українського народу висловив захват 

стосовно купівлі нового плаща-макінтоша, вартіс-

тю 100 рублів. До слова, коли Шевченко працю-

вав в археологічній комісії, його зарплата стано-

вила 150 рублів на рік.    

Освіта митця – всього 2 класи. Здобував він її у 

церковно-приходській школі. Проте поету вдало-

ся створити одну з найбільш популярних книг 

української класичної літератури.  Мова йде про 

«Кобзар», який було перевидано понад 8 мільйо-

нів разів. У Черкасах навіть створено цілий му-

зей, присвячений цій віршованій збірці.  

У Шевченка є дві мо-

гили: на Смоленському 

кладовищі в Петербурзі, 

місті, в якому  він помер і 

був спочатку похороне-

ний, та в Каневі. До Кане-

ва труну із тілом перевез-

ли через два місяці після 

смерті поета, відповідно 

до його заповіту.  

 

Поезію нашого май-

стра слова перекладено більше ніж ста мовами 

світу. Серед них – японська, корейська, арабська і 

міжнародна мова есперанто. Найбільше 

перекладів зроблено польською, англійською та 

російською. 

Іменем Шевченка названо багато населених 

пунктів та географічних локацій по всій планеті. 

Наприклад, тільки в Україні – 164 назви. Окрім 

того, на честь Кобзаря названа гірська вершина 

Північного Кавказу (висота 4200 м), морська про-

тока в Аральському морі та навіть кратер на 

Меркурії, діаметр якого – 137 кілометрів. 

                                              Поліна   Давиденко  

http://tut-cikavo.com/pro-ukrainu/vydatni-liudy/708-

malovidomi-fakti-pro-tarasa-shevchenka 
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-shevchenko/ 
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Церкви именуется сырной.  

 Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица – 

понедельник, вторник и среду и Широкая Масленица – 

четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три 

дня можно заниматься хозяйственными работами, а с чет-

верга все работы прекращаются. При этом каждый день 

Масленицы имеет свое название и назначение. В древно-

сти придерживались всех традиций, но сегодня – боль-

шинство из них уже забылись. 

На Масленицу наши бабушки, которые хотели узнать как 

можно больше о своем суженом, всегда гадали на блинах:  

Внима-

тельно 

следите за 

тем, каким 

вышел 

первый 

блин, ко-

торый вы 

испекли в 

Масле-

ничную 

неделю. Если пристал к сковороде – замуж пока рано, 

легко перевернулся – можно задуматься о свадьбе. 

Если у блина ровные края, вы можете быть уверенной 

в своем выборе, а если края рваные, то присмотритесь 

к своему мужчине получше – точно ли это ваш суже-

ный. Кроме того, сколько дырочек у первого блина, 

столько деток у вас будет. 

Также немаловажно, кто первый съест приготовлен-

ные блины. Если мужчина – значит, в семье всегда бу-

дет царить мир и взаимопонимание, если женщина – 

возможные недомолвки и недосказанность, если ребе-

нок – семейные хлопоты, а если животное – прибыль. 

Если первый блин испекся тонким – в Если ваши 

блины быстро разберут и с удовольствием съедят – 

вас ждет счастливый год. 

предстоящем году все будет удаваться вам легко. А 

если вышел толстым – придется много трудиться. 

Если вы планируете ребенка, обратите внимание, кто 

попробует ваши блины первым – мужчина или женщи-

на. Это гадание на пол будущего малыша. 

https://tv.ua/trend/recipes/940024-maslenitsa-2017-kak-pravilno-gadat-

Месяц март встретил нас ярки-

ми праздниками– масленицей и  

женским днем. Мы, по уже сло-

жившейся традиции, поздрави-

ли наших девочек, приготовили 

видео открытку для всей жен-

ской половины человечества и 

приняли участие в праздничном 

концерте, подарив веселое на-

строение всем зрителям. 6 марта 

в классе нас ожидали игры, за-

жигательная дискотека и поеда-

ние блинов. А также мы узнали интересную информа-

цию о празднике Масленица. Он пришел из древней язы-

ческой культуры. Это веселые проводы зимы, когда на-

род наряжал чучела и сжигал их, провожая зиму. В древ-

ности этот праздник приходился на день весеннего солн-

цестояния, и только с приходом православия его дата 

стала зависеть от срока Великого поста. Этнографы счи-

тают, что Масленица приходилась на время празднова-

ния в честь древнего бога Велеса, покровителя скотовод-

ства и земледелия. Некоторые историки считают, что в 

древности Масленица была связана с днем весеннего 

солнцеворота. С введением христианства изменился и 

обряд празднования. Масленица получила свое название 

от церковного календаря, потому что в этот период вре-

мени - последнюю неделю перед Великим постом, разре-

шается вкушение сливочного масла, молочных продук-

тов и рыбы, по-другому эта неделя в Православной  

Как мы встречаем мартовские праздники 



Ученики нашего класса приняли участие в 

выставке “Опастность вокруг нас”. В своих 

работах ребята показали какая бывает опа-

стность и что может грозить человечеству 

если не придерживаться правильного пита-

ния, режима дня, не отказаться от вредных 

привычек и не оберегать окружающую сре-

ду, потому что мы—люды, тоже часть при-

роды и зависим от нее. 

Ты, человек, любя природу,  

 Хоть иногда ее жалей;  

 Она – твой давний добрый лекарь,  

 Она – союзница души. 

 Не жги ее напропалую, 

И не исчерпывай до дна, 

И помни истину простую. 

Нас много, а она одна.  

             Маша Карпенко 

Битва по украинскому языку между 6-ми классами 

15 марта на седьмом уроке состоялась викторина между нами и 

6 Б классом.  Вся задача была в том, что мы  должны были пройти 

викторину из пяти геймов. Наша команда состояла из шести участ-

ников: Полина Давиденко, Лера Калашник, Аня Еременко, Настя 

Ушакова, Лина Бугарь и Маличенко Никита. Капитаном команды 

выбрали Полину Давиденко. Мы решили назвать нашу команду 

<Украиночки>,   наш девиз звучал так: "Наш девіз не переможен, все 

ми вчимо і все ми зможем!". В первом гейме нам за  одну минуту 

нужно было  максимально быстро отвечать на все вопросы. После 

его окончания счет был 7:8 в нашу пользу. Второй гейм заключался в 

том что любой человек из команды должен был выходить и тянуть 

листочек с номером вопроса, второй гейм закончился также в нашу 

пользу со счетом 

12:14.Третий гейм, к 

сожалению, не при-

нес ни одной коман-

де баллов поскольку 

нужно было угадать 

текст по пяти под-

сказкам. Четвертый 

гейм заключался в 

том что капитаны 

команд должны бы-

ли дополнить пословицы, а  мы и зрители могли принести командам 

еще баллы, угадав украинские песни. И, наконец, пятый гейм при-

нес нам окончательную победу со счетом в 29:33.Мы должны были 

ответить на двадцать вопросов, на обдумывание каждого нам дава-

лось 30 секунд. Наша команда ответила правильно на 16 вопросов ,а 

команда противников на—11. Победа оказалась за нами!  

                                                                                      Лера Калашник 

                                                                                      Фото Лина Бугарь                   
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