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СТЕЖКАМИ ШЕВЧЕНКОВОЇ ДОЛІ
В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує людство. У перші березневі дні ми згадуємо великого сина нашого
народу - Тараса Шевченка. 200 років минуло з дня
народження поета, проте й нині живе під сонцем
України Кобзареве слово - слово великої, невмирущої
любові до свого народу, рідної землі.
12 березня у святковій залі Білоцерківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 6 зібралися школярі
та члени клубу «Сузір’я» Академії
пенсіонерів, щоб не лише вшанувати
пам’ять про великого сина українського народу Т.Г.Шевченка, відчути,
як у його творах живе любов до України, рідної мови, співвітчизників, а
й перевірити, наскільки добре ми
знаємо життєвий і творчий шлях
поета. Пам’яті великого Кобзаря і був
присвячений брейн-ринг «Стежками
Шевченкової долі», який пройшов у
рамках проекту «Єдність поколінь».

Євгеній Дорош вітає представників команди-суперниці
«Боротьба» між командами була
напруженою в усіх чотирьох турах
конкурсу. Навіть компетентному
журі було вкрай складно визначити
переможця, адже розрив у балах виявився незначним. Тому прийняли
рішення присудити перше місце команді членів клубу «Сузір’я» Академії
пенсіонерів (керівник Дорош Є.М.), а
гран-прі виборола команда старшокласників «Шкільна родина» (керівник Кравченко Л.А.), яка всього на 3
бали випередила своїх суперників.
Кожен із 4 турів був тематичним:

Валентина Зикова координатор клубу «Сузір’я»
Та по-особливому готувалася до
цього заходу команда акадестів клубу «Сузір’я» у складі Надії Гаврильченко, Валентини Зикової, Людмили
Кривонос, Ольги Маніної, Людмили
Смірнової, Тетяни Сулейманової, які
зуміли мобілізувати всі свої сили,
натхнення, фактичні знання і не
побоялися виступити суперниками
молодих і дерзновенних.
Не залишилися осторонь і юні
глядачі, які стали активними учасниками конкурсу для вболівальників.
Усіх конкурсантів брейн-рингу та
найактивніших уболівальників нагороджено цінними подарунками.
Ідейний натхненник та організатор цього заходу - вчитель української мови і літератури Тетяна Василівна Шевчук, яка чудово розуміє, що
посіяти в душах учнів золоте зерно
правди видатного українця – це не
просто обов’язок, а перш за все покликання її чуйного і патріотичного
учительського серця.
Справді, хтось тільки-но відкриває
для себе Шевченка, хтось, озброївшись його полум’яним словом, сміливо дивиться в майбутнє й робить

Найзворушливіша фінальна сцена шкільного концерту
своїми щирими вустами безсмертні
віршовані рядки пророка. Незважаючи на зовсім юний чи, навпаки, поважний вік, учасники концерту так
само проникливо й емоційно, палко
й зворушливо читали рядки, що для

нас, українців, уже стали національною молитвою, яка, ми свято віримо,
вбереже народ від війни, захистить
від лиха, принесе в кожен дім любов
і добро, віру і надію. І не можна було
вгамувати емоції, коли у фіналі концерту на сцену вийшли всі його учасники, тримаючи в руках запалені
свічки, у супроводі духовної молитви за Україну й на тлі легендарних

Наймолодші учасники
шкільної Шевченкіани
Мелодія скрипки краяла
душі глядачів, збентежених
правдивими поетичними
рядками Тараса Шевченка

кадрів із Майдану та портретів тих,
хто віддав свої життя за свободу й
незалежність Батьківщини, просили
в Бога про одне-єдине: «Боже, нам
Україну храни…»

Марія Постоєва,
координатор клубу «Журавка»
Українцям
Відкривайте вікна й двері, і душу відкрийте,
І відчуйте подих вітру, злет душі
відчуйте.
Хай думки летять у вирій, їх не зупиняйте, Все в житті скороминуще, про це
пам’ятайте.

Учасники, вболівальники та гості брейн-рингу
«Стежками Шевченкової долі»
«Життєвий шлях Тараса Шевченка», «Поетична спадщина Кобзаря»,
«Т. Шевченко - художник» і традиційний конкурс капітанів. Цікаво:
коли одна команда, відповідаючи
на своє запитання, забувала про
певні деталі, то інша (їхній суперник) обов’язково доповнювала, підтверджуючи ґрунтовну підготовку
до інтелектуальних змагань.
Не можна було не помітити, з яким
інтересом і азартом брали участь
у брейн-ринзі учні школи, майже
2 години поспіль демонструючи
ґрунтовні знання поетичної та малярської творчості Тараса Шевченка.

перші кроки в самостійне життя, а
хтось, маючи колосальний життєвий досвід, ще і ще раз зазирнув у
саме серце українського народу, беручи до рук безсмертний «Кобзар» і
звертаючись до творчості видатного
українця.
А вже 13 березня та сама гостинна
актова зала школи знову зібрала
охочих вкотре послухати поезію
Т.Шевченка, адже цього дня відбувся підсумковий концерт за участю
учнів та академістів. На сцену почергово виходили то маленькі школярики, то учні-старшокласники,
то поважні академісти, оживляючи

Ви на зустріч йдіть добру, із добром
ідіте.
Несіть добро всім-усім і нащадків
вчіте.
Вчіть любити рідну землю, Вкраїну
любити,
Як любив її Тарас і нас вчив любити.
Запалімо ту науку полум’ям у серці,
Щоб Тарас звідтіль, з небес, чув і бачив
все це.
Не гнімося, не даваймо злу тут панувати.
Нас Тарас великий вчив гідність шанувати.
В «Заповіті» нам писав: «Кайдани
порвіте
І вражою злою кров’ю Волю окропіте»
Ми не хочем рідну землю кровію
кропити.
Не дозволимо нікому нашу кров тут
лити!
Тож єднаймося, шановні! Єднаймося,
браття!
За Вкраїну, за майбутнє, за волю, за
щастя!

Євгеній Дорош, куратор клубу
«Сузір’я»:
- Користуючись нагодою, висловлюю щиру подяку керівництву школи в особі директора Ніни Василівни
Верис, педагогічному й учнівському
колективам за постійну підтримку
клубу «Сузір’я», за цю неоціненну
можливість співпрацювати в рамках
просвітницько-виховного проекту
«Єдність поколінь». Усе, що ми реалізуємо разом, поєднуючи досвід
академістів і завзяття та інтерес до
всього нового учнівської молоді, приносить взаємну користь і допомагає
зрозуміти одним, що вони потрібні
суспільству, а іншим – що поряд є ті,
з кого варто брати приклад і в кого
можна вчитися.
P.S. Запрошую небайдужих людей
літнього віку, які прагнуть спілкування й активного життя, до нас у
клуб «Сузір’я», Ви не пошкодуєте!

