
 

 

Бажаєм щастя і тепла,  

Весни, усмішок, сонця,  

Щоб доля світла увійшла  

До кожного віконця.  

Хай навкруги цвіте бузок,  

Та небо буде ясним;  

І щоб життя було в жінок  

Щасливим і прекрасним.  

Аби завжди в душі у вас  

Горів вогонь кохання;  

І хай у цей весняний час  

Здійсняться всі бажання. 

 

Редколегія   школи                          

Шкільний  вулик 

 

Михайлівська  ЗОШ 

У номері : 
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Стр. 2 Шкільний  вулик 

"Шевченківські дні", присвячені 200 -річниці від дня 

        Мрії   Кобзаря 

    Наш  великий  

Кобзар мріяв  бачи-

ти рідну Україну 

вільною. Він хотів, щоб ні Польща, ні Росія, ні 

Австрія не могли  впливати  на  розвиток  його  

Батьківщини, на  її  мову, життя.  Він  мріяв: 

« І на оновленій  землі 

Врага не буде  супостата, 

А буде син і буде  мати, 

І будуть люди на землі» 

 Ці  мрії  поета  здійснились. Наша Україна  віль-

на і незалежна . у ній  щасливо  живе  кожна  мати 

зі своєю  дитиною. Про кожне дитя наша Батьків-

щина  турбується, допомагаючи вирости. 

  Наш пісенний  край  став  ще  кра-

щим. Якби встав  сьогодні  поет, то був  

би  щасливий. 

Сьомкіна   Олександра,  4  клас 

 

 

 

   Улюблені  твори  Кобзаря 

    Я  відкриваю  книгу. І  надовго поринаю у 

світ давнини. Це «Кобзар». Зацікавила  мене  

поема Шевченка «Наймичка».  Мене  вразила 

розповідь  про бідну  матір, яка  змушена під-

кинути  свою  дитину багатим  людям, які не 

мали дітей. І важко  собі  уявити, що  вона  

все  життя  була  наймичкою у  цій  сім’ї, 

близько  була  біля  свого  сина. І  тільки  пе-

ред  смертю  сказала синові Марку  правду. 

Мене вразив цей  твір  такою  великою  си-

лою любові  матері до дитини. 

    Продовжую  читати  далі. Вірші  у  Шевче-

нка часто дуже  сумні. От  вірш «Думка» роз-

повідає  про  бідного козака, який  покинув  

матір, батька, кохану дівчину. Він думав  до-

лю зустріти, а зустрів горе.  Козак  плаче, а в 

рідний  край летять журавлі. Поет так жаліє 

свого козака, що коли читаєш,  то сумуєш за 

його долю. 

  Моя  сім’я дуже  любить  і цінує  творчість  

Тараса  Шевченка.  І  мама  часто  читає  

вірші  нам  вголос.  Ми дуже  любимо  ці  

вечірні хвилини-поезії.  

            Фісканич   Ліза,  6  клас 



 Стр. 3 

… Із вічності  влетів, з безсмертя  виніс 

Веселий  повів молодечих мрій; 

Припав, припав до аркуша паперу ‒  

І радісно забігало перо.. 

Забігало перо… І зупинилось. 

Замріявся… Задумався…  Забувся… 

Кому  цей  погляд  генія? 

Кому  глибока  зосереджена увага, 

Ця вперта  зібраність… цей  блиск очей. 

 Кому  він  має сколихнути душу? 

Кому  адресувати  має  погляд, 

Вітання, згоду, співчуття  чи  знак, 

Порозуміння, висловить тривогу, 

Лиш  не за себе ‒ за чиєсь життя… 

Можливо, і за наше… 

 

                          Захаренко  

Світлана,  7  клас 

 

                            
  Мої  улюблені  твори 

   У  мене  є  твори Шевченка,  які  я  перечитую,  бо  

поет  так  яскраво написав  про  долю  героїв, що їх 

просто уявляєш. 

  Улюблений  мій  твір «Катерина».  Т. Шевченко на-

писав  свою поему  у  той  час, коли на Україні знева-

жали жінок, у яких  не  склалася  доля.  А Кобзар  не  

тільки  пожалів  вигнану  батьками дівчину, а й заста-

вив її поважати. Поема  написана такими віршами, що 

коли читаєш, наче  пісню  чуєш. 

  А  ще мені  дуже  подобається  вірш «І  виріс  я  на  

чужині». Я коли  його читаю, уявляю, як  тяжко було  

моїм  предкам  іти  на панщину  і вести за собою діто-

чок. Україну поет називає  пустинею. 

  І  він  дивитися  у  майбутнє  і  бачить, що села весе-

лі, зеленіють, бо не  стало  і сліду панського  на Украї-

ні. 

   Люди  у  селах веселі. Ці слова  пророчі, бо все збу-

лося.  Наша Україна  вільна, красива, зелена.  У  селах  

живуть трудолюбиві  люди, які працюють  на  себе. 

Мені  б  хотілося  сказати Кобзарю: «Так, доля твоєї 

рідної  України  така  прекрасна,  як  хотів  ти». 

    І мені  радісно,  що  наш  народ  так  щиро  любить  

поета,  що  майже у кожній  сім’ї є «Кобзар». Що ми 

всі так любимо  і   шануємо  нашого незабутнього  

поета.  Для  нас дороге  все  українське, наше, наша  

поезія, наші поети, наша Україна.  Ми,  як  і  наш  Коб-

зар, бачимо, що  її  майбутнє  буде дуже красивим 

І на оновленій  землі 

Врага  не буде супостата, 

А буде син і буде мати, 

І будуть люди на землі. 

Люди  будуть щасливі. Кобзарю, ми тебе не забу-

ваємо і не забудемо. 

                                                        

Бондаренко  Владислав,  4  клас 

народження  Тараса Григоровича Шевченка 
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                      Я  в  музеї Т. Шевченка                  

    Нарешті  я в музеї Тараса Шевченка.  Тут святково і незвично тихо. На першому  стелажі розмістилися книги Тара-

са у різних виданнях. Далі його листи, які свідчать про те, що поет довго був у розлуці зі своїми рідними і друзями.  

На  стіні викарбовано: 

«Як  умру, то  поховайте 

Мене на  могилі, 

Серед  степу  широкого, 

На Вкраїні  милій». 

    На  особливому  столику  лежать  різні  видання Кобзаря. Серед них і  перший, у якому  всього вісім  творів.  На  

стінах –  творча скарбниця  поета, який  був ще й великим художником. 

    Екскурсовод  розповідає  про життя  поета.  Я зупиняюся  біля портрета  Жуковського. І  слухаю  розповідь 

‒  Ось цей  портрет, який  було розіграно у лотерею,  щоб зібрати кошти на викуп Кобзаря  з  кріпацтва. 

‒  Воля, воля! –  закричав  поет, коли взяв  у  руки  документ  і  побачив, що  він  уже  не  кріпак. Я зупиняюсь  біля 

експонатів і, тамуючи подих, роздивляюсь  фотографії. Дуже  мала  дитячих  фотографій. Мою  увагу  привертають  

портрети  тих  жінок, яких кохав поет. Подумки  читаю  слова, написані на  одному зі стендів: 

«Минають  літа молодії, 

Минула  доля, а надія 

В неволі знову за  своє… 

І серцю жалю  додає».. 

Чую  розповідь про цілу галерею шевченківських  героїнь: Катерина, Марія, Оксана, Ганна… різні  долі, у кожній  

серце Тараса. 

   Музей  поета, скільки вражень. І згадуються слова Івана Драча: «Поет  став морем. Далеч степова,  І шумувати мо-

рю, не вмирати…». 

   Так, ніколи не помре народний  митець,  житиме  вічно. 

  Коваль Світлана, 5 клас 


