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ПЕРЕДМОВА
Людину можна пізнати по тих книгах, які вона читає.
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С. Смойло
21
століття…
Бурхливий
розвиток
інформаційних технологій, Інтернет, планшети,
нетбуки. А чи залишилося місце в цьому списку для
книги?! Роль і значення читання в житті людини
важко
переоцінити.
Це один
із
способів
інформування, розширення світогляду, пізнання світу
та отримання естетичної насолоди чи задоволення. Уміння читати
тісно пов’язане з розвитком мови та письма, воно розвиває
мислення та уяву, збагачує словниковий запас. Виховні можливості
літератури дійсно унікальні. А ще література – один із видів
дозвілля.
Але спостереження показують, що в сучасному світі читання
стає менш популярним. Більшість батьків та вчителів нарікають на
те, що діти мало читають, адже їх поглинув Інтернет чи
телебачення. А дитина, що читає не викликає поваги та захоплення
в однолітків. Між тим, читання книг має бути потребою і
задоволенням, адже діти, які люблять читати книги вміють думати,
аналізувати, вони грамотніше своїх однолітків і тому виростають
більш успішними людьми в житті.
Тому на етапі формування особистості неабияку роль
відіграють уроки літератури в школі. Для вчителя постає важливим
завданням поставити книгу на вищий рівень конкурентно
спроможності поруч із Інтернетом, зацікавити та прилучити учнів
до читання, викликати мотивацію, показати що книги – це
своєрідна школа життя.
Звичайно, що не кожен може похвалитися тим, що прочитав
повністю «Війна та мир» або «Злочин і кара». Адже в школі
регламентовані уроки, які не дають такої можливості. Безсумнівно,
сучасні учні легко знайдуть вихід, прослухавши аудіокнигу,
переглянувши фільм чи буктрейлер. А вчитель, безпосередньо
може вирішити це питання завдяки позакласній роботі.
Позакласні заходи - це час інтенсивного духовного спілкування
педагога з вихованцями. При підготовці й проведенні яких
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відбувається обмін інтелектуальними, моральними та естетичними
цінностями.
Позакласна робота формує і розвиває особистість дитини.
Часто буває так, що саме в позакласній діяльності в учнів
розкриваються приховані здібності. Така робота допомагає дитині
відкритися, висловити власні емоції та думки, не думаючи про те,
яку оцінку вона за це отримає. Крім того, позакласна робота сприяє
й креативному розвитку вчителя.
Отже, з вищесказаного можна виділити основні завдання
позакласної роботи:
- розширити читацьку культуру учнів;
- глибше зануритися та поглибити знання з предмета;
- розвинути творчі здібності;
- виховувати естетичний смак;
- сформувати думаючих читачів.
Існує безліч варіантів
проведення позакласної роботи:
літературні гуртки, екскурсії, виставки, свята, вечори, конкурси,
ігри, шкільний театр та ін. У кожного з них є своя методика
проведення, специфіка, армія прихильників. Кожний з них має
безліч методичних варіацій і свій досвід існування на теренах
шкільної літературної освіти. І кожний з них, за умови правильної
організації, має потужний виховний потенціал.
Дитина — головна з усіх цінностей світу. Ми часто переконуємося у її природній мудрості та винахідливості. Творча
особистість, закладена в кожній дитині, може вирости й
розквітнути лише на благодатному ґрунті.
І тому головне завдання вчителя — залучити до позакласної роботи учнів за їхніми здібностями, допомогти розвивати їх, щоб
школярі могли легко і правильно визначатися у своїх бажаннях,
здійснити своє покликання. А зробити це й учителю, й учню
допоможе звернення до книжки, до кращих творів світової
літератури. Читання класичного роману — це банкет, гідний богів.
Допомогти учням взяти в ньому участь — покликання вчителя.
12 ПРИЧИН,
ЧОМУ КОРИСНО ЧИТАТИ КНИГИ?
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1. Коли ми читаємо авторів, які добре пишуть, ми
звикаємо добре і правильно говорити. Це одна з
найголовніших причин, навіщо читати книги.
2. Культура людини визначається не тим, скільки
книг вона прочитала, а тим, скільки книг вона
зрозуміла.
3. Люди, які читають книги, завжди будуть вести за собою
людей, які дивляться телевізор.
4. Будь-яка книга краще, ніж фільм, тому що наша уява
безмежна — немає меж спецефектів, які ми можемо собі уявити (на
відміну від фільмів).
5. Людей можна розділити на дві групи: на тих, хто читає
книги, і тих, хто слухає людей, які читають книги.
6. Все, що ми читаємо, немов по крупицях, збирається в
загальну картину світу — а це і є наші знання і наша ерудиція.
7. Читання також позитивно впливає на мозок, як впливають
вправи на тіло. Хочете тримати мозок у тонусі? Тоді вам точно
потрібно читати книги.
8. Є злочини, які гірші від спалювання книг. Один з них — не
читати книги. (Рей Бредбері)
9. Щоб стати розумною людиною, достатньо прочитати 10
книг, але, щоб знайти їх, вам знадобиться перечитати тисячі інших
книг.
10. Книги це кораблі, які проходять крізь величезне море часу і
дбайливо доставляють свій цінний вантаж від покоління до
покоління. (Френсіс Бекон)
11. Пам’ятайте, що враження, яке ви справляєте, залежить від
того, що ви читаєте. (Джим Рон)
12. Довіряйте книгам, адже вони — ваші найближчі друзі.
Книги, як і друзі, мовчать, коли потрібно, і дарують вам весь світ
на долоні, коли вам необхідно
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ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ
ІНТЕРЕСУ ДО ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
В. О. Сухомлинський вбачав завдання школи
у тому, аби „кожен крок до знань був гордим
злетом птаха, а не стомленою ходою
знесиленого мандрівника, який ледь тягне за
спиною важку ношу”. Позакласна робота,
власне, й відкриває перед учнями можливості
такого злету: вони набагато краще починають вчитися, охоче
звертаються до додаткової літератури з предмету, у них з’являється
бажання до самостійної роботи з книгою, а плідність уроків
літератури, своєю чергою, у суттєвий спосіб визначається
підвищеним інтересом до мистецтва.
З іншого боку, . П. Тєрєнтьєва взагалі вважає, що саме інтерес
і є „рушійною силою позакласної роботи”. Цей інтерес, на думку
методиста, живиться, зокрема, по-перше, досить швидкою
реалізацією
особистісно
значимого
задуму,
динамічним
досягненням кінцевого результату – чи це спектакль, чи
літературний турнір, чи конкурс читців тощо. А по-друге, форми
позакласної роботи передбачають більш відкритий, ніж у рамках
уроку,
характер
спілкування,
різнопланового
та
напівфункціонального (міжособистісне, пізнавальне, художнє,
творче), а також неформальний характер стосунків між учителем та
учнями.
Ще одним важливим аспектом позакласної роботи є те, що,
будучи менш консервативним, ніж навчання за програмою, цей вид
діяльності, з одного боку, заперечує методичні стереотипи, а з
іншого – породжує нові підходи до викладання літератури, створює
передумови для живого діалогу, одкровень і вільних пошуків
істини. У певному сенсі позакласна робота стає своєрідною
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експериментальною лабораторією творчості учителя літератури, де
моделюються нетрадиційні для навчального процесу, але відповідні
до актуальної соціокультурної ситуації форми спілкування з
мистецтвом. Так, багато з тих сучасних підходів, які сьогодні
визнано інноваційними, виникли і були початково апробованими
передусім у рамках позакласної роботи.
Важко не погодитися з . П. Тєрєнтьєвою і у тому, що
позакласна робота через свою специфіку – явище багатоваріантне, а
тому будь-яка класифікація у даному випадку є навряд чи
можливою: на характер і зміст позакласної роботи впливають такі
чинники, як взаємодія різних видів мистецтв, різних видів
діяльності школярів, дослідженість конкретної літературної теми
чи проблеми, особисті уподобання та здібності учителя, особисті
уподобання та рівень підготовки учнів тощо. У зв’язку з цим можна
говорити лише про певні напрямки позакласної роботи, не
претендуючи при цьому на створення чіткої класифікаційної
парадигми, але враховуючи специфіку зарубіжної літератури.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ
Позакласна робота з літератури – система навчальновиховних заходів, які проводяться у вільний від уроків час та
спрямовані на поглиблення літературної освіти, всебічний розвиток
та виховання учнів
Щодо організації позакласних заходів є низка певних
принципів. Щоб позакласне заняття було успішним та ефективним,
кожен учитель має дотримуватись таких аспектів, як:
1) Вибірковість.
Учитель обирає тему, літературний матеріал, групу учнів, місце
та час проведення заходу.
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2) Наукова поглибленість.
Обраний для позакласного заходу матеріал не має повторювати
розглянутий на уроці. Іноді краще навіть вийти за межі шкільної
програми.
3) Практична спрямованість.
Цей принцип передбачає зв'язок уроку і позакласного заходу,
трансформацію теорії й практики.
4) Добровільність.
Успіх заходу залежатиме від добровільного начала усіх видів і
форм позакласної роботи, що базується на зацікавленості учнів.
Утім, намагаючись залучити дитину до такої роботи, часто вчителі
вдаються майже до шантажу: «Поставлю гарну оцінку, лише візьми
участь».
5) Рівне право.
Учні мають бути рівноправними учасниками такої роботи. І
головним у цьому заході має бути не учитель, а учень. Роботу
такого педагога варто розцінювати як найвище досягнення, як
«вищий пілотаж» у його праці.
6) Зацікавленість.
Цей принцип полягає у різноманітності та варіативності форм
позакласних заходів.
7) І останнім у цьому списку є принцип творчості. Адже
неможливо позакласний захід звести до певних шаблонів,
схематизму та чіткості.
Позакласний захід — це імпровізація, незапланований розвиток
подій, що надає такій формі роботи з учнями особливого настрою і
шарму.
Принципи організації позакласної роботи із зарубіжної
літератури (за Ісаєвою, Клименко):
 взаємодія п/р з уроками зарубіжної літератури;
 взаємопов’язане вивчення української та зарубіжної літератур;
 взаємодія з іншими шкільними предметами;
 взаємодія з іншими мистецтвами;
9
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широке використання ігрових видів робіт;
 дидактичні принципи: добровільної участі, наступності і
перспективності, доступності, індивідуального підходу.
Важливим моментом щодо організації позакласної роботи є
також її змістове наповнення. Так, наприклад, словесник . В.
Мірецька свого часу переконувала у тому, що „можна сухо
перелічувати усім відомі форми роботи: факультатив, гурток,
екскурсії, похід, конкурс, шкільний вечір, театр. Форм і методів
вигадано уже дуже багато, важливо, проте, яким змістом
наповнимо та яким чином приведемо їх у дію”. Важко не
погодитися з цією думкою, оскільки досить часто буває так, що,
крім форми, у позакласних заходах більше нічого немає. А якщо до
цього додати відсутність системи у позакласній роботі, то можна
дійти висновку про те, що від таких „сплесків активності” більше
шкоди, ніж користі.
Отже, якщо учитель визначає для себе як пріоритет організацію
позакласної роботи, то він повинен побудувати чітку систему такої
роботи. Засади, якими у даному випадку необхідно керуватися, є
наступними:
– позакласна робота не може бути автономною щодо
навчальної діяльності;
– позакласна робота повинна продовжувати й поглиблювати
окремі аспекти навчальної діяльності;
– організація позакласної роботи передбачає
взаємозв’язок усіх її форм у змістовому аспекті;
– ефективність позакласної роботи визначається тим, наскільки сам учитель є
анґажованим щодо певних її форм;
– добровільний характер є неодмінним та обов’язковим
чинником в організації позакласної роботи.
Розглянемо особливості окремих форм позакласної роботи у
рамках тих напрямів, які відповідають специфіці зарубіжної
літератури.
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ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
І. Систематичні форми позакласної роботи.
1.
Літературний гурток.
«...шкільні літературні гуртки – невеличкі об’єднання учнів (1020 осіб) за загальним інтересом до літератури, бажанням глибоко і
всебічно вивчити літературний феномен – художній твір,
спробувати творити самим».
Форми проведення засідань літературного гуртка:
 семінар,
 диспут,
 літературний бій,
 вікторина,
 творчі конкурси,
 колективне читання новинок літератури,
 огляд навчального відеофільму,
 екскурсія (в музей, театр, кінотеатр, на природу, в бібліотеку,
на виставку тощо),
 робота в бібліотеках, музеях,
 проведення літературних вечорів,
 написання рефератів,
 складання фотоальбомів тощо.
Важливо урізноманітнювати форми роботи гуртка.
Види літературних гуртків:
 Літературно-краєзнавчий гурток.
Зміст роботи гуртка: вивчення творчості письменників, які
жили у вашому краї чи подорожували вашою місцевістю;
організація зустрічей та листування з прототипами літературних
героїв; з’ясування біографічних та творчих зв’язків письменників з
цим краєм; читання художніх творів, що змальовують природу та
життя людей тієї чи іншої місцевості.
11
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Передбачається широке залучення учнів до пошукової та
творчої роботи. Форми учнівських досліджень: добір статей,
фотомате-ріалів, використання літератури з краєзнавства,
оформлення альбомів тощо.
Напрямки роботи літературно-краєзнавчого гуртка:
 пошук, систематизація та вивчення краєзнавчих матеріалів;
 проведення екскурсій;
 організація виставок краєзнавчого матеріалу.
Приклад розробки: «Україна в житті і творчості зарубіжних
письменників» (10-11клас) (додаток 1 ).
 Фольклорний гурток.
 Драматичний гурток.
Мета: пробудження інтересу до драматичних творів,
театрального мистецтва взагалі.
Види робіт:
 відвідування театрів;
 перегляд і обговорення вистав, зіставлення їх з літературним
текстом;
 власні інсценізації учнів (епізодів, невеликих текстів);
 складання рекламної афіші до спектаклю (інсценізації);
 створення діафільму до п’єси.
Драмгурток готує учнів до роботи в шкільному театрі.
Варто давати завдання, щоб учні відчули себе в різних
театральних професіях: як режисери (помічники режисера),
художники-постановники, актори, костюмери, гримери тощо.
 Поетичний гурток.
Мета: залучити до поезії, поглибити знання про лірику,
розвинути творчі можливості, естетичний смак, розкрити поетичні
здібності.
 Бібліотечний гурток.
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Мета: розширити знання учнів про бібліотечну справу,
розвинути їхні уміння та навички роботи в бібліотеці, допомогти
школярам у створенні власних бібліотек.
Напрями роботи:
 опанування елементарної бібліотечної грамотності;
 презентація книжкових виставок;
 проведення читацьких конференцій;
 організація
зустрічей з письменниками, літературними
критиками, бібліофілами тощо;
 захист читацьких формулярів.
Приклад розробки: «У мене в шафі – скарби всіх століть...»
(тематична лінійка до Дня книги) (додаток 2).
 Гурток виразного читання.
Мета: навчити гуртківців виразно читати та промовляти текст з
урахуванням ідеї та образної природи твору. Особливу увагу
приділяємо вмінню знаходити та виділяти у тексті логічні наголоси
(смислові центри), використовувати паузи (логічні, граматичні,
логіко-граматичні, поетичні, психологічні), визначати надзавдання
при читанні тексту.
Важливе
значення
мають
індивідуальні
завдання:
відпрацьовується техніка мовлення (властивості голосу, дикція) та
дихання, надаються конкретні рекомендації щодо вдосконалення
читацьких умінь.
Існують й інші різновиди гуртків, що дають змогу розкрити
творчі здібності учнів: літературно-історичний гурток,
літературознавчий гурток, перекладацький гурток.
2. Шкільний театр.
Завдання:
 виховувати
естетичний
мистецтва;

смак
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пропагувати драматичні твори, розширювати знання про
театр;
 формувати культурного глядача.
Приклад розробки «П’єса «За двома зайцями» за одноіменним
твором Старицького» (додаток 3).
Часто в ході організації позакласної роботи діти подають власні
ідеї, висловлюють особисті смаки. Тому можуть організувати
об’єднання за творчими вподобаннями та смаками – літературні
клуби, видавати літературну газету, обговорювати прочитане в
літературному салоні.
Літературний салон - Салон (з фр. – «вітальня, кімната для
прийомів»). Присвячується
обговоренню
художніх
творів,
напрямів, творчого доробку письменника, виставок і вистав, з
демонстрацією картин, ілюстрацій, слайдів. Головне – невимушена,
розкута обстановка.
а перших засіданнях літературного клубу вирішують
організаційні
питання,
обговорюють
й
затверджують
запропонований радою план роботи клубу, відкореговують склад
ради клубу обирають голову, назву клубу, формулюють основні
завдання, формують редакційну колегію, вибирають літописця,
який буде фіксувати все, про що йтиметься на засіданні.
Літературний клуб має свій девіз і пісню. а засіданнях
обговорюють зміст і художнє оформлення чергового номера
стінної газети та бюлетеня, тему наступного засідання, підготовку
кожного масового заходу.
Засідання клубу мають найрізноманітнішу форму: усний
журнал, читацька конференція, лекція, бесіда, зустрічі із
письменниками й науковцями, конкурси тощо.


ІІ. Епізодичні форми позакласної роботи.
1. Літературні екскурсії (очні та заочні).
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Однією із форм масової роботи є екскурсії - історичні,
краєзнавчі, літературні, до пам'ятних місць, до тих об'єктів, що
змальовані у творах письменників, екскурсії у рідну природу. Ці
екскурсії залежно від їх мети можна умовно поділити так: а)
історико-літературні екскурсії, головна мета яких поглибленне
розуміння епохи, в яку жив той чи інший письменник або яку
змальовано в художніх творах; б) екскурсії в літературні музеї й до
пам'ятних літературних місць, у рідну природу з метою вивчення та
поглиблення знань учнів про життя письменників, про художні
твори.
а екскурсіях в літературні музеї вивчаються й поглиблюються
як окремі програмові теми, так і творчість письменника в цілому.
Такі заходи - це своєрідні уроки, винесені за межі класу. У деяких
літературно - меморіальних музеях майже повністю збережені
робочі кабінети письменників у такому вигляді, в якому вони були
за їх життя. Ознайомлення з ними робить постать письменника
ближчою для учнів.
Можливості збагачення літературних знань учнів під час
відвідування музеїв великі. У свідомості школярів, які побували на
екскурсії, образ письменника породжує асоціації не лише з таким
видом мистецтва, як література, а й з живописом, скульптурою,
декоративно-прикладним мистецтвом. їх відповіді відзначаються
багатством зорових вражень, емоційністю і конкретністю.
Цікавою формою роботи, що сприяє розвитку літературних
інтересів дітей, є походи по літературних місцях, пов'язаних з
творчістю якогось одного письменника. Іх найчастіше проводять у
період канікул, поєднуючи відпочинок учнів з вивченням
художньої
літератури.
Літературні
походи
розкривають
взаємозв'язок літератури з життям, викликають інтерес до
художнього слова.
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2. Літературні вечори та ранки.
Літературні вечори, які є важливим засобом естетичного,
розумового і морального виховання школярів, сприяють розвитку
їх ініціативи. Вони найчастіше проводяться з учнями старших
класів. Літературні вечори присвячуються ювілейним датам:
ювілеєві письменника чи драматурга, висвітленню у літературі
різних країн або однієї країни, але різних епох певної теми; будьякій літературознавчій темі чи творчості якогось письменника.
Робота розпочинається з пошуку ідеї, створення організаційної
групи, формування теми, створення сценарію і його втілення.
Широко практикуються також вечори казки, байки, сатири, гумору,
ліричної поезії. Великою популярністю користуються серед учнів
літературно-музичні вечори.
айчастіше у педагогічній практиці зустрічаються вечори,
основним кістяком яких є літературний монтаж. Він дає
можливість поєднати розповідь, музику, співи, художнє слово в
композиційно закінчене ціле. Поряд з ним використувуються й інші
форми, що містять доповіді й повідомлення учнів, розповіді
письменників.
В окрему групу поєднуються заходи-змагання: конкурси, ігри,
вікторини, які доповнюють програми вечора, урізноманітнюють її.
Успіх вечора залежить і від оформлення приміщення, де він
відбувається. Літературні вечори - це радісні свята, це підсумок
великої виконаної роботи. Обстановка, де проводиться вечір,
Повинна бути урочистою. Для кожного вечора бажано виготовити
відповідний лозунг, газети, оформити тематичні альбоми,
фотомонтажі, плакати, стенди, літературні виставки.
Літературні вечори повинні носити характер великого свята в
житті школи. Провіднаа роль у виконанні програми вечора
належить керівнику гуртка, який робить основну доповідь,
супроводжувану виконанням декламаційних, музичних, вокальних
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і драматичних номерів, що ілюструють доповідь. До вечора
повинні бути підготовлені барвисто виконана афіша і стіннівка.
евелика група учнів, не зайнятих у виступах, складає колектив
розпорядників, що забезпечують порядок на вечорі. У підсумку
весь вечір здобуває характер великого літературного концерту,
кожен номер якого і вся програма в цілому мають єдину тематичну
й ідейну спрямованість, де немає нічого випадкового. Такий стиль
літературного вечора варто витримувати до кінця і по закінченню
програми не допускати ігор і танців. Варто відзначити, що у
проведенні літературного вечора потрібно брати участь не лише
учням, а й вчителям. Це дає стимул та зацікавленість для учнів, які
вже ставитимуться до справи не як до забави, а як до відповідальної
серйозної роботи, в якій вони беруть участь із дорослими. Усе це
об’єднує в єдиний міцний колектив, мета якого – загальна праця та
спільні інтереси у результат.
Приклад розробки: «Кохання таємничі звуки» (додаток 4).
3. Літературні (мистецькі) виставки.
Зміст літературних виставок може бути дуже різноманітним:
тематичні,
ювілейні,
персональні,
книжкових
новинок,
ілюстративні, міжлітературні, міжпредметні.
Уся робота з організації виставки планується в часі і
розподіляється окремими частинами між учнями. Такий план дає
можливість залучити до практичної роботи велику кількість різних
класі; їх участь може бути надзвичайно різноманітною: тут і просте
збирання книг і ілюстрацій, і вивчення епохи, і вивчення рукописів,
і малювання ілюстрацій, читання, спів і музика, і драматичні
досвіди, тому що одночасно з виставкою передбачається
проведення літературних вечорів, які повинні давати живі
ілюстрації до творчості письменника.
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ЛІТЕРАТУРНИЙ КАБІНЕТ
У кожній школі вчителі-словесники повинні прагнути до
створення шкільного літературного кабінету, що обслуговує і
вчителів, і учнів.
У кабінеті необхідно мати літературну бібліотеку, яка
складається з двох головних відділів. У першому з них треба
зосередити всі необхідні вчителю літературні, історико-літературні,
критичні, літературо-критичні і методичні посібники, літературнохудожні журнали. Другий відділ повинен складати художню
літературу.
По-друге, необхідно збирати в літературному кабінеті
методичні матеріали вчителів: кращі зразки робочих планів
учителів, матеріали для письмових робіт учнів, кращі плани
відкритих уроків, протоколи методичних нарад, методичні
розробки з тем програми тощо.
По-третє, літературний кабінет повинен бути місцем
дбайливого
нагромадження
дидактичного
матеріалу.
Це
різноманітні наочні приладдя: картини, таблиці, альбоми, портрети
письменників, мультимедійні матеріали, відеофільми, магнітофон з
корисним для вчителя літератури набором дисків та ін. Часто й самі
й учні під керівництвом учителя створюють гарні наочні приладдя,
особливо таблиці і схеми, альбоми, присвячені життю і творчості
письменників, тематичні плакати, ілюстрації до літературних
творів, власні мультимедійні презентації.
Спеціальний розділ повинні складати зразкові роботи учнів,
кращі читацькі щоденники, анотації, рецензії, конспекти, тези,
доповіді, твори.
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Цінним надбанням літературного кабінету послужить відкриття
учнівської літературної читальні, де учні можуть розумно провести
години свого дозвілля, підготуватися до доповіді, подивитися
журнальні новинки, прочитати потрібні книги, анотації, рецензії,
доповіді.
ТИЖДЕНЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ
Сучасному вчителю-словеснику добре знайомий і такий
різновид виховної роботи в школі як тиждень зарубіжної
літератури, у рамках якого відбувається широка інтеграція
урочної, позакласної та позашкільної роботи з предмета.
В організації та проведенні слід розрізняти три типи
літературних тижнів: настановчий тиждень, підсумковий тиждень
та тематичний тиждень.
Настановчий тиждень.
Основна мета - зацікавити позакласними заходами, сприяти
захопленню гуртковою роботою, творчою та самоосвітньою
діяльністю - читанням художніх творів, знайомство з науковопопулярною та популярною літературою.
Підсумковий тиждень.
Тиждень такого типу проводиться зазвичай наприкінці
навчального року. Це своєрідний звіт гуртківців, любителів
літератури, які виконують окремі завдання (підготовка альбомів,
випуск газети та листівок, підготовка бесід, лекцій тощо). Мета
тижня – популяризація досягнень гуртківців, залучення нових
любителів літератури до активної роботи.
Тематичний тиждень.
Тематичний тиждень присвячується зазвичай тій чи іншій
святковій даті, ювілеєві конкретного письменника. Однак він може
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мати і загальнолітературну мету. а перший план у такому разі
висувається завдання виховного характеру. Так, тематичний
літературний тиждень, присвячений популяризації читання творів
зарубіжної літератури проводиться на тему: «Подорож в країну
Книгоград». Основна мета - розвиток читацьких здібностей,
зацікавленість книжкою, удосконалення навичок усного та
письмового мовлення учнів
Тиждень зарубіжної літератури – це своєрідний творчий звіт,
демонстрація досягнень як для вчителів, так і для учнів.
Специфічною ознакою цього шкільного заходу є відкритість і
неформальність, установка на швидку реалізацію особистісно
значущого задуму, на «кінцевий результат». Предметний тиждень з
літератури характеризується багатоаспектністю. Він дозволяє юним
читачам спілкуватися з широким колом естетичних явищ, стає
джерелом різноманітних художніх вражень – читацьких,
театральних, музичних, від щирого і захоплюючого спілкування з
цікавими людьми творчих професій та однолітків.
Головними завданнями проведення предметного тижня із
зарубіжної літератури є:
 популяризація зарубіжної літератури як шкільного предмета і
суміжних з нею дисциплін;
 розвиток інтересу учнів до зарубіжної літератури і читання;
 поглиблення і поширення знань учнів із предмета;
 сприяння розвитку читацької культури учнів;
 виявлення літературно-обдарованих дітей;
 організація неформального учнівського спілкування, сприяння
самоствердженню та самоорганізації школярів;
 розвиток самостійної творчої діяльності учнів;
 удосконалення
словесників;

професійної
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 обмін досвідом, поповнення методичної скарбнички педагогів.
Пропонуємо орієнтовний план тижня зарубіжної літератури,
укладений за тематичним принципом.
Тиждень зарубіжної літератури (додаток 5)
Література – це храм, куди можна увійти
лише з чистою совістю і благородними намірами
Ф.Шиллер
Понеділок
День Чудес
1. Організаційна лінійка.
2. «Життя починається з дитинства, а література – з казки»
(конкурс ілюстрацій до улюблених казок 1-5 класи).
3. «Юні майстри слова» (творчі доробки 5-11 класи).
Вівторок
День Мандрів
1. Вікторина «Казка в гості завітала» (1-4 класи).
2. Літературний квест «У пошуках скарбів» (5-7 клас).
Середа
День Мудрості
1.КВК «Джерело прекрасного» (за темою "Античність") (8
клас).
2. Літературна гра «Знавці зарубіжної літератури» (6 клас).
Четвер
День Магії та мандрів
1. Урок - гра "Мандруємо з Гаррі Поттером" (5клас).
2. Весела перерва: розгадування кросвордів, ребусів.
П’ятниця
День Любові
1. Виставка малюнків «За що я люблю літературу» (5-11 класи).
2. Виховний захід «Кохання радості й печалі».
3. Вікторина « айвідоміші закохані» (8-11 класи).
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В.О.Сухомлинський вбачав одне з головних завдань школи в
тому, щоб «кожен крок до знань був гордим злетом птаха, а не
стомленою ходою знесиленого мандрівника, який ледь тягне за
спиною важку ношу». а нашу думку, тижні зарубіжної літератури
саме і відкривають перед вчителями-словесниками та їхніми
вихованцями можливість такого злету. Школярі починають краще
готуватися до уроків, активніше беруть участь у бесідах з
літератури, більше і, головне, якісніше читають, з підвищеним
інтересом цікавляться новинками зарубіжної літератури,
відвідують театри і музеї. А вчителі відчувають радість творчості,
професійного зростання й духовної реалізації.
Актуальним для позакласної роботи залишається літературна
творчість учнів. Зокрема, „гуртки, студії стають школою
засвоєння літературних жанрів, оволодіння журналістикою,
мистецтвом перекладу, а рукописні журнали, альманахи, стіннівки
– зібранням перших авторських публікацій”. Втім необхідно
зауважити, що ці спроби пера не можна розуміти як такі, що
спрямовані на підготовку майбутніх письменників. Якщо хтось з
учнів і пов’яже у майбутньому свою долю із журналістикою чи з
літературою, то це, безперечно, можна буде вважати успіхом, але
завданням такого типу позакласної діяльності є плекання не
письменницьких, а читацьких талантів, розвиток творчих
здібностей учнів і забезпечення високого рівня їхньої загальної
літературної освіти.
В ході організації позакласної роботи я намагаюся зацікавити
учнів підготовкою творчих завдань, в яких розкриваються
індивідуальні риси особистості: креативність, аналітичне мислення,
художнє осмислення проблеми. априклад, при вивченні творчості
Артура Конан-Дойла, запропонувала написати власне розслідування. Були й проби пера у створенні хоку, сонетів. Із
задоволенням діти складають власні фанфіки (аматорський твір за
мотивами популярних літературних творів). Цікаво учні пишуть
листи до улюблених героїв, представляють їх на «Параді
улюблених героїв». (Додаток 6.)
Сучасна школа вимагає, щоб на зміну пасивному учню
прийшов учень, що володіє умінням самостійно здобувати знання,
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критично мислити. Відповідно змінюються і вимоги до вчителя.
Педагог не повинен бути єдиним, основними джерелом знань, а
перетворитися
на
організатора
пізнавальної
діяльності,
координатора, співавтора, консультанта, за участю якого на уроках
і в позакласний час створюються належні умови для розвитку
творчої
активності,
формування
духовно-естетичної
компетентності, яку розуміємо як здатність розрізняти Добро і Зло,
красиве і потворне, розвивати систему власних життєвих цінностей
на основі Добра, Краси та Істини.
ВИСНОВКИ
Або найкращі досягнення у популяризації читання
іщо в світі не вічне. Усе приходить та відходить тоді, коли
прийде його час. З плином цього володаря людського життя
змінюються моральні цінності, погляди, переконання. З часом
змінюється і людський побут: кожна річ шукає собі більш
практичні аналоги. Проте вічні речі залишаються вічними. Серед
таких цінностей дотепер залишається книга.
Однак з розвитком технологій з'являються нові прилади, які,
здається, приносять більшу користь людству. Сучасне
інформаційне суспільство надає перевагу комп'ютерам. Як
говорить сучасна молодь: «Google та Wikipedia - найкращі та
найвірніші друзі, вони завжди допоможуть в біді». Тому гостро й
постало питання про майбутнє друкованої книги.
Якщо вірити пророцтвам засобів масової інформації, - світ
стрімко рухається від друкованих видань до електронних, в першу
чергу - на основі CD - ROM і DVD - ROM. Вже зараз є великі
зібрання книг на таких носіях. Бурхливий розвиток Internet технологій додає свій колорит у цю тенденцію. І тут і там
з’являються віртуальні бібліотеки. Деякі вважають, що час
паперових видань безповоротно минає. Якщо вони й не "вимруть"
остаточно, то, в усякому разі, їх роль зведеться до мінімуму.
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При проведенні вступних уроків, я завжди намагаюся
закцентувати увагу на запитанні: чи існуватимуть в майбутньому
друковані книги?. Приємно, що учні висловлюють свої думки на
захист «справжніх» книг. аведу декілька з них:
- Та Ви що! Книги – існуватимуть вічно! Так приємно
погортати сторінки, відчути запах паперу, загорнути сторінку із
чимось важливим для мене. З електронним варіантом такого не
зробиш.
- Книга є книга. Приємно вмоститися на кріслі, за чашечкою
кави і почитати для душі, гортаючи сторінки, відчуваючи їх на
дотик і навіть на запах. Тримаючи в руках, книгу, вона оживає, а
читання перетворюється в справжнє таїнство…
- Книги потрібно смакувати і відчувати. Не важливо, чи це
буде запах свіженької фарби, чи старо-пило-волого-нафталінносирий запах книжки з сільської бібліотеки - без запаху книжка
якось не сприймається. Тому улюблених авторів завжди читаю в
"папері .
- Я думаю, що книга та її електронний варіант можуть
існувати разом. Адже, як кажуть, «на кожен товар є свій
покупець». Я люблю посидіти в Інтернеті, але почитати для душі
чи настрою все ж таки віддаю перевагу друкованій книзі.
Що ж, почувши такі думки своїх учнів, стає зрозуміло, що таки
є, були і будуть поціновувачі друкованої книги. А завдання
вчителя-словесника залишається розвивати, прищеплювати любов
до слова, популяризувати та збільшувати інтерес до Книги.
Якось, блукаючи у Всесвітній мережі, натрапила на цікавий
сайт, матеріал якого ще раз підтверджує вищесказані думки.
а сайті пропонується перелік різних за формою і змістом
практик, що можуть бути використані для популяризації читання
серед дітей та підлітків - пропоновані практики з країн
Європейського Союзу та Східного Партнерства. Такі заходи
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можуть стати тими малими кроками, які потрібні для досягнення
великих змін.
КНИГИ В АВТОБУСАХ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ МІДДЛСБРО
Arriva North East, National Literacy Trust (Великобританія)
Спільний проект автобусної компанії Arriva North East та
аціонального фонду грамотності у партнерстві з Радою
Міддлсбро. Щоб заохотити до читання більше людей у цьому
районі, компанія Arriva North East безкоштовно роздавала
пасажирам книжки для дітей у 27 своїх автобусах. Загалом
подарували 15 тис. книжок для дітей. Книжку можна було
безкоштовно взяти на двох маршрутах, що пролягають через
найменш благополучні райони Міддлсбро, куди автобуси
здійснюють 22400 рейсів щотижня. Пасажири мали можливість
читати книжки дорогою в автобусах і забирати їх із собою. Уже
9000 пасажирів принесли додому безкоштовну книгу.
ЛІТЕРАТУРНИЙ АВТОБУС ДЛЯ ДІТЕЙ –
ВЕЛИКА РАДІСТЬ ЧИТАННЯ
Бібліотечний фонд м. Базель (Швейцарія)
Автобус, наповнений книгами та іграшками, навідується до
місцевих бібліотек та центрів, дитячих майданчиків, парків та
громадських басейнів 49 тижнів на рік. Професійні аніматори з
читання влаштовують спеціально розроблені та цікаві зустрічі з
книжками для дітей до 12 років. Діти, які тільки починають читати,
спершу знайомляться з віршами і розповідями. Діти дошкільного
віку відкривають для себе багато нового: від ілюстрацій до аудіокниг із захопливими історіями. У «Книжковій команді» школярі
збираються, щоб разом зануритись у світ книг. Щороку автобус
здійснює 800 поїздок і відвідує 6000 людей.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ ЧИТАННЯ ДІТЯМ
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/Фонд ABCXXI (Польща)/
аціональний тиждень читання дітям (у рамках межах
національної соціальної акції під назвою «Уся Польща читає
дітям») має на меті виховувати читачів – освічених, культурних та
розумних людей – через щоденне читання дітям вголос із раннього
віку: вдома, в дитячих садках і школах. Акція закликає всіх людей,
а також неурядові організації та установи, які займаються освітою
молодого покоління, щодня виділяти 20 хвилин на читання вголос
для дітей та підлітків. аціональний тиждень читання дітям
організовують з 2002 року. Щороку Фонд ABCXXI збирає велику
кількість волонтерів (лідерів та координаторів) та розповсюджує
рекламні матеріали: плакати, брошури, закладки для книг і наліпки
у понад 4500 місцях по всій країні. Протягом одного тижня
відбуваються тисячі подій: паради літературних героїв, конкурси,
виступи і відкриті читання, як організовують батьки, вчителі,
бібліотекарі, митці, представники влади, ЗМІ та церкви з усієї
країни. У 2011 році спільно з чеською організацією «Кожен чех
читає дітям» було проведено Перший міжнародний тиждень
читання дітям.
КНИГИ І ФІЛЬМИ В КІНОТЕАТРІ «AGRAFKA»
/KinoAgrafka (Польща)/
Серія зустрічей, на яких аніматор зачитує уривок із книги, після
чого відбувається перегляд її екранізованої адаптаціїабо іншого
фільму на схожу тематику. айчастіше показують мультфільми,
створені видатними творцями анімації. У кінотеатрі «Agrafka»
також діє бібліотека дитячої літератури – «Бібліотека дитини».
Проект створений для наймолодших читачів. Після читання та
перегляду, дітей запрошують до студії, де за допомогою кольорів
та форм вони можуть виразити свої враження від фільму та книги.
Це надзвичайно розвиває їхню уяву. До участі у проекті
запрошують спеціалістів із досвідом роботи з дітьми. Програма
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пропонує найцікавіші книги польських та зарубіжних авторів. Це
також чудова можливість для батьків пригадати улюблені казки і
мультфільми дитинства.
СМАКУЙ КНИГИ З ХЕППІ МІЛ
/McDonald's, Stiftung Lesen (Німеччина)/
Спільно з німецькою Фундацією читання Stiftung Lesen,
МакДональдз має намір замінити іграшки, які входять до відомого
Хеппі Мілу, книжками, маючи на меті підвищити рівень
грамотності дітей. Усі запропоновані книжки – високої якості.
Фундація Stiftung Lesen підтвердила, що обрані книги відповідають
вимогам дитячої аудиторії певного віку. Батьки можуть самі обрати
бажану книгу. Пропонуються книги різних жанрів: від художньої
літератури – до нехудожньої. Є книги, які можна читати вголос
малюкам, а є й такі, які старші діти залюбки читатимуть
самостійно. Значна кількість книжок уже знайшла нових власників.
Під час проведення цієї акції у вересні 2012 р. у імеччині чотири
мільйони книжок потрапили до сімей з дітьми віком від п'яти до
десяти років. Ця акція діє як своєрідний місток до дітей, які
зростають у сім'ях, де книгам і читанню приділяють недостатньо
уваги для того, щоб діти змогли здобути функціональні навички
читання.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ
«КНИГОМАНІЯ»
/ГО «Форум видавців» (Україна) /
Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія» - це
відкрите змагання між підлітками 12-14 років з усієї України.
Відбувається щорічно, починаючи із 2002 року, та триває з січня по
квітень.Конкурс відбувся у 370 районах, 141 місті, понад 8600
школах та у 880 дитячих і сільських бібліотеках. Протягом кількох
місяців школярі 6-8 класів читають книжки та роблять записи у
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своїх читацьких щоденниках. Конкурс має на меті розвинути у
дітей регулярну звичку читати у позашкільний час, а також
продемонструвати, що можливо перемогти лише завдяки тому, що
ти багато читаєш.Конкурс включає чотири етапи. Усі учасники
Конкурсу отримують призи: сертифікати, дипломи, подарунки з
символікою. Два переможці з кожної області отримують
можливість приїхати до Львова на Міжнародний фестиваль
дитячого
читання
«Книгоманія».
ОЛІМПІАДА З ЧИТАННЯ
/Видавництво «Antares», (Вірменія)/
Видавничий дім «Антарес» у співпраці з веб-поратлом
dasaran.am організовує «Олімпіаду з читання» для дітей 6-х класів,
починаючи з 2012 року. Олімпіада розроблена на основі німецької
моделі Vorlesewettbewerb (Змагання з читання), що проводяться в
імеччині з 1946 року, і завжди вважались дуже важливим засобом
для залучення широкої громадськості до книжок та читання.
Метою Олімпіади з читання у Вірменії є підкреслення важливості
читання серед школярів. Переможці конкурсу мають стати героями
для їх сімей, шкіл та районів завдяки своїй любові до читання та
знань загалом. Таким чином, школи, в яких навчаються учасники,
що перемогли на шкільному, міському, та обласному рівні змагань,
отримують такі призи як нові бібліотеки, або нові книжки для
діючих шкільних, міських, районних та сільськихбібліотек.
Учасники та члени їх сімей також отримують різні призи від
організаторів, інших партнерів і спонсорів конкурсу, а кількість
партнерів зростає з року в рік.
Що ж, хочеться вірити, що Книга зможе гідно відстояти своє
існування.
Адже,
У книги люди, наче бджоли в соти,
Знесли духовний, чародійний мед.
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Сліпцеві очі ним потри, і в мить
Побачить сонце й голубі висоти,
Відчує мислі найстрімкіших літ.
Збагне людські страждання і турботи,
Поможе іншим темряву збороти,
Рвучи з очей пов”язки чорних лент!
Благословенна та ясна година,
Коли Буквар до рук бере дитина,
Коли читає „Кобзаря” юнак,
Коли Франка „огромнії сонети”
Підносять дух, коли говорять Гете,
Шекспір, Міцкевич, Лермонтов, Бальзак.
Дмитро Павличко

ДОДАТКИ
Додаток 1.
Даний матеріал може бути використаний у роботі
літературно-краєзнавчого гуртка
УКРАЇНА В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ
ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ
Мета: поглибити знання учнів про життя і творчість зарубіжних
письменників, пов’язаних з Україною, її історією та культурою;
сприяти творчо – асоціативній діяльності, розвивати дослідницькі
та комунікативні навички.
Ось вона, горда, як пісня,
Стоїть переді мною
Незрівнянною красунею.
Дозволь надивитись на тебе,
Знаменита Україно
Р.Рискулов
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Українська тема була помітним і значним явищем у розвитку
світової літератури впродовж ХІХ – ХХ ст. образ України, її

природа, героїчне минуле були предметом розгляду і творчих
пошуків для багатьох письменників: Миколи Гоголя, Олександра
Пушкіна, Джорджа Байрона, Адама Міцкевича, Райнера Марії
Рільке та інших.
Українські міста перебування зарубіжних письменників Оноре
де Бальзак – Бердичів, Львів Олександр Купрін – Донбас, Житомир,
Поділля, Ялта, Суми, Одеса Михайло Булгаков – Кам’янецьПодільський, Чернівці, Київ Райнер Марія Рільке – Кременчуг,
Харків, Київ Микола Гоголь – Полтава, Сорочинці Анна Ахматова
– Київ, Поділля, Одеса.
Федір Михайлович Достоєвський – українець по батьківській
лінії. Його дідусь – А.Г. Достоєвський (1756-1819) служив грекокатолицьким священником в с. Войтівці на Вінниччині. Михайло,
батько письменника, навчався у Шаргородській семінарії.
Олександр Іванович Купрін. Після закінчення училища,
О.Купріна у чині підпоручика було направлено у 46-й піхотний
Дніпровський полк. За час свого п'ятилітнього перебування в
30

Позакласна робота під час вивчення зарубіжної літератури

Україні, з 1894 року, він друкувався в газетах «Киянин», «Київське
слово», «Волинь» (Житомир), «Одеські новини». аписані для
київських газет нариси склали цикл «Київські типи», що
викликають інтерес і донині. Терплячи нестатки й голод, він тягав
великі вантажі в артілі носіїв, грав у театрі м. Суми
Адам Міцкевич – один з найвидатніших польських поетів,
засновник польського романтизму В Одесі меморіальна дошка на
будівлі колишнього Ришельєвського ліцею свідчить, що тут у 1825
році викладав великий польський поет Адам Міцкевич.
Австрійський поет Райнер Марія Рільке писав: “Згадую оце
полтавські степи, надвечірні зорі, хатки, і охоплює душу сум, що
мене там немає”. Райнер Марія Рільке Двічі Рільке побував в
Україні. Перша подорож у 1899 році розбудила в поета інтерес до
історії Київської Русі, а також до козацької доби, в яких він вбачав
витоки історії великого народу. Рільке був глибоко вражений
Софійським собором і Києво-Печерською Лаврою, їй він присвятив
кілька поезій і найбільш захоплено розповідав про свої враження
від неї. У Лаврських печерах Києва поет побував кілька разів.
«Сьогодні кілька годин мандрував підземними ходами. Це
найсвятіший монастир… В моїх руках палаюча свіча. Я пройшов
усі ці підземелля раз на самоті, раз із людьми». Пошук духовного
проводиря, виразника народного духу приводить Рільке до Канева
на могилу Тараса Шевченка. Збереглися відомості про інтерес
Рільке і до Миколи Гоголя, особливо імпонували австрійському
поетові зв'язки творчості Гоголя з українською національною
традицією та історією України.
Анна Андріївна Ахматова. Родовід її тісно пов’язаний з
Україною: батько походив із козацької старшини, дід за
материнською лінією був начальником канцелярії при київському
генерал-губернаторі Д. Бібікові і брав активну участь у благоустрої
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Києва. Вийшовши у відставку, оселився в Україні, де були
розташовані його маєтки. ародилась Анна Андріївна в Одесі
Михайло Опанасович Булгаков – російський письменник
українського походження, драматург, театральний режисер.
Дитинство і юність Михайла пройшли у Києві, з яким пов'язане
становлення митця. Він захоплювався класичною літературою й
архітектурою, музикою і драматургією. Вивчав давні малюнки і
написи у церквах, відвідував відомий театр Соловцова.
а
Андріївському узвозі містилася квартира Булгакових, що стала
прообразом будинку Турбіних у романі «Біла гвардія» та п'єсі «Дні
Турбіних». Зараз у цьому домі — меморіальний музей письменника
Меморіальна дошка на будинку ректората МУ ім. О. Богомольця,
Київ, бул. Шевченка, 13
Володимир Короленко Життя відомого російського
письменника було пов'язано з Україною з самого народження, бо
саме в Житомирі в 1853 році з'явився на світ автор “Дітей
підземелля”. Ім’я Короленка надано Полтавському національному
педагогічному університету, Харківській державній науковій
бібліотеці, Чернігівській обласній бібліотеці, школам у Полтаві,
Житомиріі. 1928 року в Полтаві, 1973 року в Житомирі відкрито
музеї Короленка. Також у Полтаві є
ародний дім імені
Володимира Короленка. 1990 року Спілка письменників України
встановила літературну премію імені Короленка за найкращий твір,
написаний російськомовними літераторами України.
Микола Васильович Гоголь народився і виріс у Василівці,
невеличкому маєтку Гоголів-Яновських, що знаходився у
Миргородському повіті Полтавської губернії. Літературним
шедевром про Україну стала збірка оповідань “Вечори на хуторі
поблизу Диканьки”
Олександр Сергійович Пушкін любив Україну. Саме наша
земля надихнула поета на створення таких творів: “Кавказский
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пленник”, “Бахчисарайский фонтан”, “Братья-разбойники”, і почав
писати “Евгений Онегин”. аталія Гончарова – правнучка гетьмана
Петра Дорошенка, дружина О. Пушкіна Дружина поета, аталія
Гончарова, була правнучкою знаменитого українського гетьмана
Петра Дорошенка.
Оноре де Бальзак двічі відвідував Україну: у вересні 1847січні 1848 р. і протягом останніх місяців 1849-го до квітня 1850
року. Окрім Верхівні, маєтку Ганської, він кілька разів був у
Бердичеві. Україна вразила його своїми полями і родючою землею.
«…Це пустеля, царство хлібів, ці мовчазні прерії Купера, —
захоплено зазначав він. — Тут починається український чорнозем,
шар чорного і тучного грунту завтовшки футів п’ятдесяти, а іноді
навіть і більше. Його ніколи не угниють…» Разом з Ганською
Бальзак відвідав Київ і так описав його красу і велич:
«…Ось я і побачив цей Північний Рим, це місто з трьомастами
церквами, з багатствами Лаври і Святої Софії українських степів.
Добре поглянути на 33 обу разок…». 2 березня 1850 року відбулася
церемонія
вінчання
у
костьолі
Святої
Варвари
у
Бердичеві графині
Евеліни Ганської
та
“великого
француза” Оноре
де Бальзака.
Ми, українці,
повинні пишатися
тим, що Україна
стала натхненням для знаменитих зарубіжних пись-менників.
Приємно відвідати ті місця, де витає дух цих великих людей. Саме
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українська велична природа, незламний дух нашого народу,
культура надихали їх на створення безсмертних літературних
творінь.

Додаток 2.
Даний матеріал може бути використаний у роботі
бібліотечного гуртка
У МЕНЕ В ШАФІ – СКАРБИ ВСІХ СТОЛІТЬ
(тематична лінійка до Дня книги)
Книга — одне з
найбільших див, створених
людиною. З книги ми
дізнаємося про минуле та
день сьогоднішній, вона
веде нас у захоплюючу
подорож по країні Знань:
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розповідає про те, як вирощують хліб і зводять будинки, варять
сталь і приборкують ріки. Як не можна жити без повітря, води та
хліба, так не можна жити і без книги. едарма і прислів’я є: «Хліб
годує тіло, а книга — розум».
Я – книжка! Ви чуєте діти, я книжка,
Людиною створена на віки,
е правда, що мене знищить потрібно,
потрібно мене берегти.
Я – книжка! В мені надруковано різне,
Кожен, що треба для себе знайде,
Хто каже, що я порватись повинна,
І йде це лише від поганих дітей.
Я – книжка! Я дійсно для вас необхідна
Як світла не має, де ваш Інтернет?
А той, хто читає – для нього все видно
Тож вам пробачаю усе наперед.
Чи знаєте ви, 35 обула на світі і кам'яні книги. Це закони
вавілонського царя Хаммурапі, записані за 2000 р. До н. е. на
кам'яному стовпі висотою 2 м., вагою 10 т. Сьогодні цей текст
можна розмістити на 50 сторінках середнього розміру.
айбільше видання в світі – багатотомна збірка „Акти і
публікації Британського парламенту 1800 – 1900 рр.” Вагою 31 т.
Щоб їх прочитати треба 6 років затратити. а оправу цих книг
пішла шкіра 34 тисячі кіз.
айбільша у світі книга – німецький атлас 1661 року вагою 120
кг. Також німецькими поліграфістами видано найменшу книжечку
форматом 2 мм.
А перлиною слов'янської поліграфії є книжка байок Леоніда
Глібова, 35 обула видрукована 140 років тому, розмір якої трохи
більший за звичайну марку.
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айдорожча книга в світі є Біблія 1455 р. Виготовлена на
пергаменті. У 1926 р. Американець Уолте заплатив за неї 350 тисяч
доларів. а даний час вона знаходиться у Вашингтоні в бібліотеці
Конгресу як національна цінність.
Всі ми знаємо про мудрого чоловіка на ім'я естор Літописець.
Крім цього літопису Україна прославилася такими літописами як
„Повість минулих літ”, Галицько – Волинським літописом”,
рукописним Рейнським Євангелієм, Остромирівським Євангелієм,
Чудовським Псалтирем, Ізборником Святослава 1073 р.,
Мстиславовим Євангелієм 1100 р. Та ін.
А ще Україна пишається рукописною книгою, написаною
руською княгинею Євпраксією (онукою Володимира Мономаха). Її
книжка – це своєрідна енциклопедія лікарських знань 12 ст.
а книжкових полицях — поважні, стрункі
без сумнівів, страху й вагань
стоять наші друзі і вчителі—
солдати великої армії Знань.
І простір, і час поряд з ними— ніщо.
Крізь вічність несуть навпростець
вони світло знань і любові тепло
до наших гарячих сердець.
Велика користь буває від учення книжного. Книги — це
ріки, що наповнюють світ, це джерела мудрості, адже в них
глибина незмірна, пірнаючи в яку, добуваєш дорогі перли.
Книга — найскладніше і найвеличніше диво з усіх див,
створених людиною на своєму шляху до щастя й могутності
майбутнього. Книга повинна бути виконана читачем, як соната. За
допомогою книги я проживаю тисячу життів, залишаючись самим
собою.
Книги — володарі простору.
Вони
запрошують
нас
до
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захоплюючих подорожей, ведуть у найрізноманітніші куточки
нашої планети, у загадковий Всесвіт. Кожний народ має свою
літературу. З неї ми дізнаємося про особливості історії, традицій і
звичаїв людей, які населяють земну кулю. Світова література — це
справжня духовна скарбниця людства.
Книга — єдина машина часу, утворена людиною. Завдяки
їй ми розсуваємо межі теперішнього \ перелітаємо в минуле та
майбутнє.
Книга —справжній маг. Читаючи, ми уявляємо себе
чарівниками, здатними розуміти мову речей, тварин і рослин.
Скільки дивовижних таємниць відкривається нам завдяки книгам!
Скільки безцінних скарбів трапляється на шляху читачів! А скільки
незабутніх зустрічей з літературними героями!
Скільки цікавого попереду для тих хто любить читати. Так,
німецький письменник Й. Ґете, уявляючи, що він подорожує
хвилями книжкового моря, стверджував: «Царство книг справді
може бути названо морем — таке воно неозоре, такі дива можна в
ньому знайти».
Книга — мій прекрасний квітник,
в якому розпускаються бутони троянд.
Книга — мій сад, який приносить сто тисяч розмаїтих плодів.
Книга — моє червневе небо, що посилає перли з кожної
краплини, мов із мушлі.
Копальня моя багата, в якій срібла і золота без кінця,— книга.
У шафі в мене — скарби всіх століть.
І кожен том — неначе дім стоїть.
Обкладинки, мов двері, відчиняй —
І ти вже гість: господаря вітай!..
Як вулиця — книжок тих рівний ряд.
А шафа вся — чарівний Книгоград.
Коли його ти мудрість осягнеш —
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З Минулого в Майбутнє перейдеш,
Заглянеш у незвідане не раз,
Бо кожна книга — це країна й час…
В моїй кімнаті на усі віки
У злагоді живуть материки!
Ким бути? Яким бути? а ці запитання дають відповідь
книги.
Книга відкриває світ пізнання й сходження до одвічних
життєдайних джерел цивілізації. Книги дарують нам цілющі зерна
знань. Вони спонукають до творчого пошуку, прекрасних знахідок і
відкриттів
За всіх часів люди славили книгу. Як її тільки не називали; і
джерелом мудрості, і цілителькою душі, сонячним сяйвом і рікою,
що живить Всесвіт. Книга завжди ототожнювалась із світлом, яке,
незважаючи ні на що, намагались загасити варвари, знищуючи
книжкові скарби. Книга і сьогодні – важливе джерело знань.
Отож, шануймо, бережімо, читаймо книги, бо у них
мудрість, розум, знання людства, які створювалися впродовж
тисячоліть. Книга – найбільший винахід людства.
Тож бережім її !
Я – книжка ! Я – товариш твій
Й малювать в мені не смій,
Мій гарніш вид приємний вам,
То ж бережіть мене від плям,
е загортай мої листи,
Закладинку чи маєш ти?
е забувай мене в саду.
І завжди бережи!
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Додаток 3.
Даний матеріал може бути використаний в роботі
шкільного театру
ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ
За одноіменним твором М.Старицького
Дійові особи:
Свирид Петрович Голохвостий – цирульник.
Прокіп Свиридович Сірко- міщанин.
Явдокія Пилипівна – його жінка.
Проня Прокопівна – донька їхня.
Секлита Пилипівна Лимериха – сестра Сірчихи, перекупка.
Галя – її донька.
Химка – наймичка у Сірків.
Фінансист – банкір, що позичив гроші Голохвостому.
Пляшка – товариш Голохвостого.
Франт – товариш Голохвостого.
Двоє парубків.
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ДІЯ І
(Виходить Голохвастий у супроводі своїх друзів, співає
пісню)
В небі канареєчка літає
І співає прямо в горизонт
А ми підем вип'єм, погуляєм
В цьому все життя і весь наш резон.
Моя мама серце добре має,
мають магазин,
І вони меня не обижають,
Бо один у них я шикарний син.
ас чекають баришні-коханки,
Жизнь така, що просто мармелад,
Так заграй, заграй же нам, титарка,
а веселий дуже, на очень лад.
Моя мама серце добре має,
мають магазин,
І вони меня не обижають,
Бо один у них я шикарний син.
Головастий .Ах, товариші, опечатали мою цирульню – єдиний
спадок.
Пляшка. ічьо, ось одружишся з багатою, і, як кажуть, в
дамках.
Франт. І справді, немало зараз шикарних кралечок. Ось Галя,
дочка Секлети Лимарихи. Просто конхветка.
Голохвастий. Так, дівка нівроку. Але ж без приданого…
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Пляшка. Грошей хочеш, то женись на Сірковій Проні.
Дівчина, скажем так, не перший сорт, але ж багата!
Головастий. Я давно об етом думаю. Гори воно все синім
пламенєм, женюсь. І за доню Проню Сірки дають аж десять тисяч.
Франт. А чи захоче вона?
Голохвастий. Захоче!
Франт. А чи сподобаєшся ти їй?
Головастий. А кому ж я не сподобаюсь? Дивіться:
Честь імею рекомендовать сєбя: Свирид Петрович Голохвастов,
собствєнной персоной.
Мадмуазель, банжур ля колєсон мерсі пепсі трі пардон. у не
рвіть моє серце, як паклю, внутрі мєня Візувій так і клокотіт,
рішайте судьбу мою нещасную. Прошу у вас руку і серце.
Повірте, Сіркові гроші будуть наші! Я його як трусону, так і
посиплються з нього червінчики!
Пляшка. Свіря, ну Пронька ж такая поганая!
Голохвастий. Як жаба!А я куплю собі хорошого мила і буду
відмивать після неї губи. А збоку заведу собі такоє монпансьє, що
раз побачив і закоханий!
Парубок 1. Здрастє, Свирид Петрович!
Голохвастов. Банжур!
Парубок 2. Доброго здоров'я!
Головастий. Привєтствую вас!
Парубок 1. О який у вас костюм!
Головастий Із заграничного матєріала!
Парубок 2. апевно, дорогий!
Головастий. Сто! Костюм – найперша справа: по ньому
зустрічають.
Парубок 1. Справді, як надів жупан, то уже і пан.
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Головастий. у-ну! Вот к прімєру бруки – как труба стоять не
так постав і шо? Шо –шо фізіономії уже нєту. Ілі вот жильоткатоже хитрая штука: не тот колір, і симпатії нєту.
Парубок 2. Шо?
Голохвостий. е тот парад на ліце. Пінжак – це главная
хворма. Хворми нєт – і людини нєт.
Парубок 1. А ґудзики які!
Голохвостий. Гудзики німецькі.
Парубок 2. А матерія?
Голохвостий. Матєрія шатланская!
Парубок 1. А може, шарлатанская?
Голохвостий. Ех нєвєжество! Мужичьйо необтесане! Пляшко,
поговори!
Голохвостий і компанія виходять.
ДІЯ ІІ
На сцену летить клунок з речами Проні. З-за куліс: «Тумба!
Жаба!»
Проня. Сама така! Холєра! (Збирає свої речі.)
Головастий. Банжур, мадемуазель, моє серце розпалилось, як
щипци, пока я дошол до вас.
Проня. Мерсі, мосьє.
Головастий. Честь імєю рекомендовать себя: Свирид Петрович
Голохвастов, собствєнной персоной.
Проня. А я вас десь бачила!
Голохвастий. е вдівітельно, мене весь Київ знає, я люблю з
образованими людьми в проходку ходить. оги людині для того,
щоб землю бить, тому і ростуть, пардон, не із голови.
Проня Прокоповна, а какоє такоє понятіє ви про амур імєєтє?
Проня Прокоповна. Я смерть люблю такі романи про любов,
щоб як смола кипіла.
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Головастий. Проня Прокоповна, про любов краще самим
роман завесть. Дозвольте вас спитать, яке понятіє ви про мене
імєєте? Я знову питаю вас: яке таке понятіє ви про мене імєєте?
Проня. Що ви про ето допитуєтесь? Мені конфузно. Я ж
баришня.
Головастий. у і што, що баришня. Ето нічого.
Проня. Я і понятія в етом дєлє не імєю.
Голохвастий. е переживайте, я імєю понятіє.
Проня. Хіба ви не знаєте, як безневинній дівиці стидно.
Головастий. Так без етого все одно не обійдеться, колись
придьотся.
Проня. е говоріть мені про любов, ето шкандаль.
Головастий. єт, я буду говорити про любов, я ж того, в вас
влюбльон. Що ви про ето скажете?
Проня. Мерсі. Мені та жутко це слухати, шо аж серце
тьопається.
Головастий Хай тьопається, хай. Моя кукушечка (обнімає,
збирається поцілувати)
Проня. Е ні! Спочатку зробіть мені предложеніє. Приходітє к
нам.
Головастий. Я боюсь ваших родітєльов.
Проня. Хм, родітєльов! Як я скажу. Так і буде!
Проня. Папа, мама! Хімка!
Химка. Га!
Проня. е гакай!
Химка. А я не гакаю.
Проня. е гакай.
Химка. е гакаю.
Проня. Мама! Папа! (обдивляється їх) шо ви со мной дєлаєтє:
говорити як треба не вмієте, вдіватись не вмієте, в хаті сама
простота.
Сірчиха. Так простота не гріх.
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Проня. Сєводня в меня будєт благородній кавалєр, может
сватати буде.
Сірчиха. Ах! (сплескує руками).
Проня. Мама, папа йдіть готуватись, Химка, а ти прибери в хаті
і подограй шампанскоє.
Батьки і Химка виходять
Проня. Как прінять? Сидя, льожа. Книжка гдє моя книжка?
Химка, де моя книжка, ота з панціону?
Химка. Так ви самі її мені віддали, щоб пироги загортати.
Проня. Ух (замахується).
Чути гавкіт собаки.
Проня. Он! Химка, йди прийми панича. (напівлягає)
Химка. (Виходить). (До Голохвастого) Баришня уже лягли і
просять.
Входить Голохвастий.
Головастий. Мій нижайший привіт тому, хто в етом дому. А
найперше вам, Проня Прокоповна. Горю, палаю од щастя, созєрцая
вас.
Проня. А! Це ви! Банжур! Мамєнька, папєнька. Виходьте, пан
Голохвастов прийшли.
Виходять Сірки.
Голохвастий. Честь імєю рєкомендовать себя: Свирид
Петрович Голохвастов, собствєнной персоной.
Сірко. Приємно бачити розумного чоловіка. (збирається
обніматися, але Сірчиха його зупиняє). Дозвольте запитати, ви
синок покійного Голохвостого, що цилюрню держав за канавою?
Проня. Папєнька, їхняя фамілія Голохвастов. А ви якогось
хвоста вплели.
Голохвастий. атурально моя хвамілія Голохвастов, а то
необразованноє мужичьйо перекручиваєт.
Сірко. Так ви значить того, не цилюрника синок.
Голохвасий. По натурі, по формі, по телу, как водиться. о по
уму, по образованості, ми вже не та хворма. е тот центр тяжесті.
44

Позакласна робота під час вивчення зарубіжної літератури

Сірко. Так ви вже того цилюрню не тримаєте?
Проня. Папенька, я вам вже говорила: палікмахерская.
Сірко. Забув.
Голохвастий. ічево, ето по простоті. Я комерцією займаюсь,
у меня пудри, парфуми, бриальтін – кури не клюють.
Сірко. Так на такий товар грошви треба – страх.
Голохвастий. у так грошви у мене не перещитать. Мені весь
Хрещатик должен.
Я вже почав строїти в Липках дачку, такий двух…трьох
етажний домік. Главноє в чоловіка не гроші, а натурально хворма,
вчьоность. Ви меня понімаєте, Проня Прокоповна?
Проня. Очень. Мнє після пансіону всьо іншим кажеться.
Голохвастий. Мадам, месьє я переговорил з вашою
великокрозумной дочкой і скоропостіжно предлагаю їм руку і
серце., і вони согласни.
е поблагословіть ето безумноє
предпріятіє.
Сірко. Як наша дочка, так і ми.
Сірчиха. І я скажу так.
Сірко (збирається благословляти, але зупиняється) а як у вас з
грошима?
Голохвастий. Шо? Може, я вам не нравлюсь? Так я…
Проня. Тату!
Сірчиха. ам кращого жениха і не треба.(до Сірка) Шо ти
робиш?
Сірко. Я згоден.
Голохвастий. Тогда поклоняюсь вам низенько, і непогано
скорєє б вєнчаніє. А про другіє вєщі, позвольте прислати сватов
переговорить.
Пісня «Тепер я стал багатий».
Тепер я стал багатий,
та мало грошики імєть.
В наш век короткуватий
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Потратить треба их умєть!
Куплю я дом, куплю я дачу,
І магазин, і екіпаж.
Какая Галя не захочет
Чтоб совершить со мной вояж?
Тепер я стал багатий
та мало грошики іметь
В наш век короткуватий
В проценти треба их умєть!
В душі моєй навтіж відкритой
Восторг расцвів, наче цветок
Прощай цирульня, гостра бритва,
Прощай навіки, помазок!
ДІЯ ІІІ
Голохвостий і Галя
Голохвастий. Чудєсной кралєчке прівєт! Честь імєю
рекомендовать себя: Свирид Петрович Голохвастов, собствєнной
персоной. Я рад з вами втречатся! е лякайся, кукушечка, я не з'їм.
Галя. Пустіть! Я закричу і покличу на допомогу!
Голохвастий. Кричи! Я такого про тебе наговорю що..
Галя. За що?
Голохвастий. За то, моя ципципочка, що як побачив тебе, так
просто пропадаю з того часу. Люблю, мон амур! е віриш? Візьмі
пістолет і прострели грудь мою!
Галя. Та нехай інші стріляють!
Головастий. А мені не треба другіє!
Галя. Пустіть, ій –Богу, закричу!
Голохвастий. Я озолочу тебе, я багатий!
Галя. А мені золота не треба!
Головастий. Як не треба? Всім треба!
Галя. Пустіть мене!
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Голохвастий. у хіба я паганий? у подивись! Пер оф.
Перший хвасон. Полюби мене, а то я удавлюсь.
Галя. Ваша ласка. Що виробите?
Голохвастий. Ципципочка!
Заходить Лимериха.
Лимериха. Галка!
Галя. Мамо!
Лимериха. Паничу! Добігілась, голубко!
Галя. Мамо, я його не знаю!
Лимариха. е знаю, а як же знаю я вас!Куди, куди панич да я
тобі за доньку всі очі видряпаю.
Галя. Мамо, не треба!
Лимариха. А ти заступатись! Ану геть додому! Куди? Втекти
хотів?
Голохвастий. Мадам, не смикайте!
Лимариха. Щоб я та такого вертихвоста не втримала!
Голохвостий. Мадам не шкандальте, люди ж побачать.
Лимариха. ехай бачать, знають!
Голохвастий. Я багатий! Я вам заплачу!
Лимариха. А щоб ти не діждав, щоб я за доньку гроші брала!
Люди!
Голохвастий. Тихіше!.
Лимариха. авіщо зводиш її з розуму?
Голохвастий. Щоб я лопнув, якщо зводив!
Лимариха. Сама бачила, як обнімались і цілувались!
Голохвастий. Слухайте сюди, ми любимось з вашою донькою!
Лимариха. Бреши кому-небудь іншому, знаю я вас, паничів!
Голохвастий. А я не панич, я простий міщанин, це зверху на
мені образованіє.
Лимариха. Брешеш, ірод, не зверху.
Голохвастий. е брешу, я Галю люблю!
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Лимариха. Любиш? Тоді сватай!
Голохвастий. Будь ласка, хоч зараз! Тільки відпустіть!
Лимариха. Е ні, відпущу, тільки ти мені присягни. Їж святу
землю!
Голохвастий. А може, тут собачка, навіщо це.
Лимариха. Добре, присягнеш мені на церкві. Говори « нехай
мене покарають всі печерські святі, нехай мене накриє великий
лаврський дзвін, якщо брешу»
Голохвастий повторює.
Лимариха. Ось тепер вірю! Тільки, голубчику, за моєю Галею
нічого нема.
Голохвастий. А на што мнє. Мені свого досить. Дім на
Хрещатику, дача, і потом цирульню строю.
Лимариха. Тоді домовились, бути весіллю. Тільки не
подумайте тікати – я і в Полтаві знайду!
Голохвастий. Боже мій, влип так влип. Але нічого…
ДІЯ ІV
Проня прибирається до весілля
Сірчиха. Ось і дочекалася ти свого свята.
Проня. Сиділа, сиділа і висиділа. Какой он милий, модний,
образований – как огурчик.
Я з ним на Хрещатику такою павою сяду. Да всьо ж помодньому, по-хранцузьки.
Смерть, как я влюблєна. Аж горить всєрьодке. Гдє он?
Гавкають собаки, заходить Голохвастов. З ним його друзі,
банкір, хлопці, Химка.
Головастий з Пронею йдуть назустріч батькам, які
зустрічають їх короваєм.
Сірко. Ось передаю вам нашу дочку із рук в руки. Дєті мої,
паруйтесь один з одним, як сказано в Святому писанні. Сьогодні ви
муж і жена, а завтра сам бог не скаже вам, чим ви будете. Ми не
48

Позакласна робота під час вивчення зарубіжної літератури

дивлячись на її ангильський характер (Сірчиха починає голосити) –
циц! – жили добре, чого і вам бажаємо.
Проня. Хватіт папа! Хватіт мама!
Сірчиха. (голосить) Ой донечко, моя донечко!
Гавкають собаки. Забігає Лимариха.
Лимариха. Стійте! Стійте! Злодійське весілля!
Сірчиха. Сестра!
Сірко. Секлета Пилипівна!
Лимариха. Хотіли вкрасти мого зятя! Ось вам (Показує кулак).
Сірки. Якого зятя?
Проня. Шо за шкандаль?
Лимариха. Люди! Він заручився з моєю Галею.
Голохвастий. Господа. Ето сумашедшая з больніци.
Проня. Она пяная.
Голохвастов (до друзів) Чого стали? Приберіть її.
Франт і Пляшка (намагаються вивести Секлету.) Мадам
прошу вас, мадам.
Голохвастов. Я не допущу такого шкандалю, я Свирид
Петрович Голохвастов, я вам нє как лібо што, а што лібо как.
Секлета. Ах ти пройдисвіт! авіщо ти морочив моє дитя, якщо
не думав брати.
авіщо золоті гори обіцяв?
Банкір. Золоті гори? Так він мені по закладних не одну тисячу
винен.
Проня. Як? Рятуйте! Води!
Сірчиха. Води! Люди, води!
Лимариха. Брехун чортов!
Проня. Йдіть, тітко, йдіть!
Лимариха. Дурепа ти, дурепа. Він же посватав тебе через
гроші.
Голохвастий. Ето пакльоп, Проня, послухайте, ето пакльоп!
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Проня падає на землю.
Сірчиха. Води!
Сірко. Химка, води!
Проня. Ви божились, що любите, а ви осрамили мене на весь
Київ, на всю улицю. е за ваші магазини я шла, я ж по любві, а
ви…
Голохвасий. Я же…Проня Прокоповна, ето же очень і очень.
Проня. Вон цирульник!
Сірки. Вон!
Голохвастий. Я пойду, дважди просить себе не заставлю. Що
витріщились? Якби я був багатий, то хіба пішов би у ваш
свинарник? Я знайшов би на Хрещатику таких баришень, а не
сватався б до вашої паганої Проні!
Сірко. Дайте мені його хоч за горло потримать!
Голохвастий. Банжур, кожемяцкі аристократи! Виходять.

Матеріали можуть
літературного вечора

бути

використані

Додаток 4.
у розробці

КОХАННЯ ТАЄМНИЧІ ЗВУКИ
(Любовні мотиви у творах українських та зарубіжних
письменників)
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(Ведучі запалюють свічки та сідають за стіл. На столі
лежать книги, чорнильниця.)
Ведучий.
Я вас любил, любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
о пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадёжно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Ведуча. Минають століття, над світом проносяться руйнівні війни,
змінюються покоління, а ніжність та палкий вогонь пушкінських
рядків не марніє, не залишає байдужим нікого. Ми хочемо сьогодні
відчинити вам двері в світ світлого та чистого кохання. Вічного, як
саме людство, нехай воно оживає в словах поетів, великих митців.
Поверніться до цього почуття обличчям, подивіться та послухайте,
яким вони бачили його:
Любовь – блаженство,
Любовь – горечь,
Любовь – отчаянье,
Любовь – тайна,
о всегда она вечна!
Ведучий. Кохання! Одне з найкращих і найглибших людських
почуттів, невичерпне і вічне, як саме життя. Його сила
облагороджує, робить людину добрішою і кращою, спрямовує на
величні діла і героїчні вчинки, а іноді змушує тяжко страждати.
Ведуча. Кохання – це напруження всіх сил, людських і
нелюдських, звершення неможливого, долання всіх перешкод…
іщо не в змозі стати на його шляху – ні відсутність взаємності, ні
прохолода у стосунках.
Учень.
Як цвіт троянди, повен аромату,
51

Лисенко О.В.

Люблю тебе і радуюсь тобою.
І як тебе, кохана, не кохати,
Коли в тобі усе цвіте весною.
Мені байдуже, що у серці твому
Для мене місця залишилось мало;
Вже так складалось, що в житті усьому
Мій дім, бувало, щастя оминало.
Та я від долі мало вимагаю,
Й мені для щастя небагато треба;
Лиш усміхнися – і зречуся раю
Та подарую всі розкоші неба.
Троянда запахом усіх дурманить,
Вона його нікому не відмовить.
Й мене твої захоплюють примани,
Хоч знаю, що не ждать мені любові.
П. Карманський
Учениця.
Двори стоять у хуртовині айстр.
Яка рожева й синя хуртовина!
Але чому я думаю про Вас?
Я Вас давно забути вже повинна.
Це так природно – відстані і час.
Я вже забула. е моя провина, –
То музика нагадує про Вас,
То раптом ця осіння хуртовина.
Це так природно – музика і час,
І Ваша скрізь присутність невловима.
Двори стоять у хуртовині айстр.
Яка сумна й красива хуртовина!
Ліна Костенко
Ведучий. Кохання здатне пробудити в людині самі високі і самі
незмінні почуття. І радість, і щастя, і взлет душі, підлість і ницість
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– все пробуджує кохання. (інсценізація вірша Р.Рождественського
«Діалог»)
Она. Отдать тебе любовь?
Он.
Отдай.
Она. Она в грязи.
Он.
Отдай в грязи.
Она. Я погадать хочу.
Он.
Гадай.
Она. Ещё спросить хочу.
Он.
Спроси.
Она. А если позову?
Он.
Пойду.
Она. А если будет боль?
Он.
Стерплю.
Она. А если изменю?
Он.
Прощу.
Она. Скажу: «Запри для друга дверь».
Он. Запру.
Она. Скажу тебе: «Убей!».
Он.
Убью.
Она. А если узел?
Он.
Разрублю.
Она. А если сто узлов?
Он.
И сто…
Она. Отдать тебе любовь?
Он.
Отдай.
Она. е будет этого.
Он.
За что?
Она. За то, что не люблю рабов.
Ведуча. Кохання всесильне. І немає такого народу, котрий не
складав би пісень або сказань про почуття, перед яким безсилі моря
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і гори, відстань і час, сили природи і людини. Руслан і Людмила,
Петрарка та Лаура, Трістан та Ізольда, Ромео і Джульєтта…Можна
назвати багато імен, пов’язаних із всеперемагаючим коханням.
Ведучий. Почуття такої сили вимагає особливих засобів для свого
вираження – поетичної мови. Вона якнайкраще йому відповідає.
едарма закохані і самі тягнуться до віршів, інтуїтивно
відчуваючи, що тільки в цьому натхненному мовленні може знайти
вихід почуття, що їх переповнює.
Учениця.
Розкажу тобі думку таємну,
Дивний здогад мене обпік:
Я залишуся в серці твоєму
а сьогодні, на завтра, навік.
І минатиме час, нанизавши
Сотні вражень, імен і країн,
а сьогодні, на завтра, назавжди!
Ти залишишся в серці моїм.
А чому? То чудна теорема,
а яку ти мене прирік.
То все разом, а ти – окремо.
І сьогодні, і завтра, й навік.
Ведучий. Здатність піднестися над буденністю, над дрібницями,
побачити внутрішнім зором набагато більше того, що доступно
звичайному оку, – необхідна умова кохання. У трактаті «Про
кохання» Стендаль порівняв любовне почуття з чудом
перетворення, яке відбувається з непоказною гілочкою, котру
вкинули у соляну шахту: вона обростає «незліченною силою
рухливих і сліпучих діамантів; колишню гілочку неможливо
впізнати».
Ведуча. Але природі на створення чуда потрібно не менше трьохчотирьох місяців, коханню ж буває достатньо і миті: лише один
погляд – і замість звичайної людини – кохана, наділена нечуваними
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достоїнствами, істота майже ідеальна. Чи можна уявити це чарівне
перетворення без поезії?
Ведучий. Проте не кожному дано витримати випробування
коханням, не всіх воно окриляє і піднімає на крила щастя. Але,
якщо кохання справжнє, то ніщо його не зламає.
(Учень, одягнений як солдат читає вірш Константин Симонов.
Жди меня, або троє учнів пишуть листа.)
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт.
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
е желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня.
Пусть друзья устанут ждать.
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
За помин души…
Жди, и с ними заодно
Выпить не спеши.
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Жди меня, и я вернусь
Все смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет, повезло.
е понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, Просто ты умела ждать.
Как никто другой.
Ведучий. Кохання приходить раптово і несподівано, коли у
шаленому галопі час раптом зупиняється, коли терези почуттів
раптом виходять з рівноваги й починають швидко коливатися в
очікуванні незвіданого, коли у калюжах повсякденного життя
відбиваються промені невловимої, тріпотливої радості, коли душа
спалахує барвистими іскорками мрій і лине у загадковий, чаруючий
світ.
Ведуча. Кохання приходить тоді, коли однієї миті тернисті стежки
двох перетинаються і зливаються воєдино. А за ним з’являються
надія і натхнення.
(Пісня К.Качановська «Вільний птах».)
Ведучий. Велике диво на землі – жінка. авколо неї витає вічна
таємниця. епередбачувана , чарівна, загадкова. «Берегиня
домашнього вогнища», -кажуть одні. «Втілення страждань та зла»,
- стверджують інші. Любовь та ненависть, заздрість та ласка,
покірність та зрада – все це може поєднатися в жінці. Послухайте
як про це говорить східна легенда. (Інсценізація.)
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Любовь, Измена и колдун
Автор (за кулісами). В горах, на скале, о беспутствах мечтая,
Сидела Измена, худая и злая.
А рядом, под вишней, сидела Любовь,
Рассветное золото в косы вплетая.
С утра собирая плоды и коренья,
Они отдыхали у горных озёр.
И вечно вели нескончаемый спор –
С улыбкой одна, а другая с презреньем.
Одна говорила:
Любовь. « а свете нужны
Верность, порядочность и чувства.
Мы светлыми, добрыми быть должны:
В этом – красота!»
Другая кричала:
Измена.
«Жить надо умело, хитро, с умом.
Где – быть беззащитной, где – лезть напролом.
А радость увидела – рви, не зевай!
Бери! Разберёмся потом».
Автор. Однажды такой они подняли крик,
Что в гневе проснулся косматый старик,
Великий колдун, раздражительный дед,
Проспавший в пещере три тысячи лет.
Схватил он Любовь колдовскою рукой,
Схватил он Измену рукою другой
И бросил в кувшин их, зелёный, как море,
А следом туда же – и радость, и горе,
И чистую правду, и подлый обман.
Едва он поставил кувшин на костёр,
Дым взвился над лесом, как чёрный шатёр, Всё выше и выше, до горных вершин,
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Старик с любопытством глядит на кувшин:
Когда переплавится всё, перемучится,
Какая ж там чертовщина получится?
Кувшин остывает. Опыт готов.
По дну пробежала трещина.
Затем он распался на сотню кусков,
И … появилась женщина.
(З’являється учениця і читає вірш.)
Учениця.
Я просто жінка….грішна і земна
е ангел я, не перший витвір Бога.
Так легко впитись мною без вина,
Я ж на устах залишу тільки здогад
Я просто жінка…Суміш сміху й сліз,
Фонтан емоцій. Джерело любові.
Я загадка, незвіданість, ескіз,
Рожеві сни і мрії кольорові.
Я просто жінка…Та в усі віки
В моє ім’я творили і вмирали,
З небес зривали в пристрасті зірки,
Співали солов’ї нічні хорали.
Я просто жінка…різна для усіх:
Для когось подруга, ну а комусь єдина.
В міцну я дружбу вірю, мов горіх,
А як любов, то тільки лебедина.
Я просто жінка…Та лише мені
Одне дано святе наймення Мати.
Я послана на землю, щоб в вогні
Своїх діток від бід охороняти.
Я просто жінка…ніжна і слабка.
І в слабкості моя таємна сила.
Жіноча доля, кажуть не легка,
Та іншої я в Бога й не просила.
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Я просто жінка…І в цьому моя сила.
Ведучий. Кохання… Вічне почуття…У всіх народів і у всі часи. І
хоча б якою мовою про нього не говорили, всім і повсюди воно
буде зрозуміле, тому що торкається найтонших струн людської
душі.
Ведуча. Кохання ніколи не помирає, не розвіюється попелом. То ж
нехай і у ваших серцях розквітне воно ніжним первоцвітом і
ніколи-ніколи не зів’яне.
(Всі учасники виходять і говорять по одному рядочку, на
сердечках написана фраза «Всё начинается с любви!»)
- Твердят: «Вначале было слово».
- А мы провозглашаем снова: всё начинается с любви.
- Всё начинается с любви.
- И озаренье, и работа.
- Глаза цветов, глаза ребёнка.
- Всё начинается с любви.
- С любви, с любви – мы точно знаем.
- Всё! Даже ненависть – родная и вечная сестра любви.
- Всё начинается с любви – мечта и страх, вино и порох.
- Трагедия, тоска и подвиг – всё начинается с любви.
- Весна шепнёт тебе – живи! - и ты от шёпота качнёшься.
- И выпрямишься, и начнёшься.
Разом. Всё начинается с любви!
Додаток 5.
Подані матеріали можуть бути використані у проведенні
тематичного тижня зарубіжної літератури в навчальному
закладі.
КВК «ДЖЕРЕЛО ПРЕКРАСНОГО»
(за темою "Античність")
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Для учнів 8 класів
Тема. Розмаїття античної літератури.
Мета: виявити рівень загальної ерудиції учнів, вміння
застосовувати знання античної міфології, логічно мислити.
Хід гри
1. Вступне слово вчителя.
2. Привітання команд.
І тур. Кроки в лабіринті міфів.
1. Що таке міф? Чим міф вирізняється від казки?
2. Скільки подвигів здійснив давньогрецький герой Геракл?
азвіть їх.
3. Як звали улюблену дочку Зевса, непереможну войовницю,
богиню мудрості?
4. Чи вдалося Гераклові здійснити дванадцятий подвиг?
5. В пам'ять про якого міфологічного героя люди носять на
руках перстені?
II тур. Впізнай героя.
1. Туди, де кінчається пустельна країна диких скіфів, де
велично здіймаються до неба гори Кавказу, Сила і Влада привели
його... (Прометей)
2. Він перший піднявся в небо... (Дедал)
3. Герой, який звершував свої подвиги через утиски Гери.
(Геракл)
4. Він просив Афродіту одухотворити скульптуру...(Пігмаліон)
III тур. Про якого письменника чи поета йде мова.
1. До цього часу 9 міст сперечаються за право називатися його
батьківщиною? (Гомер)
60

Позакласна робота під час вивчення зарубіжної літератури

2. Купався в славі, та не міг похвалитися прихильністю сильних
світу цього. (Овідій. Твори його були популярними, особливо серед
молоді. Але офіційного визнання в нього не було. Він не славив
імператора і потрапив у немилість до Октавіана Августа, а пізніше
— у вигнання).
3. Про кого ця легенда? «Спартанці у важкий момент війни
звернулися до афінян з проханням прислати їм вождя. Афіняни,
щоб посміятися зі Спарти, послали кривоногого шкільного учителя,
але він своїми піснями підняв бойовий дух спартанців і привів до
перемоги. (Тіртей)
4. Любов і вино — основні теми його творчості. (Анакреонт)
5. Любив спостерігати перетворення.
(Овідій. «Метаморфози»)
IV тур. З якого твору ці слова. Хто автор?
1. Так же, як сокіл у горах, з пернатих усіх найбистріший,
Легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику
Й мечеться таки на всі боки,
А сокіл із клекотом хижим
Швидко її настигає, здобичі прагнучи серцем.
(Гомер. «Іліада»)
2. Про смертних не турбуйся понад міру ти. І занедбуй у
нещасті сам себе, — Ми певні, що, звільнившись із кайданів цих,
Ти перед Зевсом міццю не поступишся? (Есхіл. «Прометей
закутий»)
3. «Жереб мені випав такий:
Серцем палким любити
Ласку весни,
Розкіш, красу,
Сонця ясне проміння»
(Сапфо. «Жереб мені випав такий...»)
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4. «Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну, Поміж
хоробрих бійців падає в перших рядах, Гірше ж немає нічого, як
місто своє і родючі иви покинуть і йти жебракувати в світи»
(Тіртей. «Добре вмирати тому...»)
5. Швидко дістались ми так недалекої тої країни,
Обік побачили там, край скелі над морем,
високу, лавром порослу печеру...
(Гомер. «Одіссея»)
V тур. Конкурс капітанів.
1. У якому творі І.Франко згадує про велике враження, яке
справила на нього поема «Одіссея» Гомера? («Борис Граб»)
2. Хто з український поетів написав вірш «Сапфо»? (Леся
Українка)
3. Якими були причини (політичні, літературні) написання
поеми Вергілія «Енеїда»?
4. Хто автор трагедії «Прометей закутий»? (Есхіл)
5. Хто в українській літературі продовжив тему «Енеїди»
Гомера?
(Іван Котляревський)
Підсумок конкурсу.

ЛІТЕРАТУРНА ГРА МІЖ УЧНЯМИ 6 –Х КЛАСІВ
«ЗНАВЦІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ"
Мета: пригадати твори, які вивчалися у 5 класі; з'ясувати, у чому
полягає пізнавальне значення світової літератури; повторити та
узагальнити вивчений матеріал; розвивати образне й логічне
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мислення, творчі здібності учнів; формувати любов до читання
художніх творів.
Обладнання: святково прибрана класна кімната, на дошці висловлювання про літературу та книги, картки з завданнями для
команд, сигнальні дзвоники.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.
Форма проведення: урок-гра.
ХІД КОНКУРСУ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.
Ведуча. Доброго дня, шановні учні та гості! Сьогодні ми зібралися,
щоб поринути у чарівний світ літератури. Бо художня література –
це безмежний світ, у якому постає і вирішується безліч проблем.
Цей світ має багато призначень. Так, читанням насолоджуються, а
знання літератури є важливою ознакою освіченої, культурної,
інтелігентної людини. Водночас художні твори містять своєрідну
шкалу духовних і моральних цінностей, накопичених людством,
упродовж тисячоліть, ознайомлюють нас із життям, побутом,
звичаями, світоглядом і культурою різних народів. Ось як багато
може Книга! Як сказав класик української літератури І. Я. Франко :
Література кожного народу –
це найкраще дзеркало його життя.
У достовірності цього твердження ми пересвідчувалися з вами
неодноразово, бо на протязі 5 та 6 класів вивчали твори, які
належать до світової скарбниці. А на сьогоднішній зустрічі ми
пересвідчимося, хто ж краще засвоїв вивчений матеріал та не
просто засвоїв, а вміє його творчо використовувати.
Отож, у нашій залі присутні 2 команди, які, я сподіваюся,
гарно підготувалися та продемонструють нам свої знання та
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творчість (2 команди по 8 чоловік заздалегідь готують 2 конкусних
завдання – привітання та домашнє завдання).
аш літературний турнір триватиме за такими правилами:
1) Гра триває у 7 етапів, інструктаж до кожного з яких
оголошує ведучий.
2) Кожна правильна відповідь команди зараховується як 1
бал, за виключенням привітання, конкурсу капітанів та домашнього
завдання, які оцінюються у 5 балів.
3) Команди відповідають по черзі або, хто перший подасть
сигнал дзвоником, який присутній на кожному з столів.
4) Якщо команда подала сигнал завчасно, або ж не знає
правильної відповіді, то право відповісти мають суперники.
5) За шум та підказки журі має право знімати бали.
6) Право першою відповідати має та команда, яка за
попередній конкурс отримала більшу кількість балів.
І етап. «Привітання» (учасники готують завчасно назву, девіз
команди, емблему, обирають капітана команди). Журі оцінює
оригінальність, зв'язок із зарубіжною літературою.
ІІ етап. «Згадай вивчене у 5 класі». Кожній команді
пропонується по 10 запитань за змістом 5 класу.
Запитання для І команди:
1.
азвіть малі жанри фольклору (Прислів’я, приказка,
загадка.)
2.
азвіть види народних казок (Побутові, чарівні або
фантастичні, про тварин.)
3. Даний вислів « Що менше думок, то більше балачок» прислів’я чи приказка? (Португальське прислів’я.)
4. Кого
вважають
основоположником
європейської
літературної казки? (Шарля Перро.)
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5.
азвіть прізвище відомих німецьких братів-казкарів (Якоб
та Вільгельм Грімм.)
6. Пам’ятник якому казкарю встановлено у Данії? (Гансу
Крістіану Андерсену.)
7. Яке слово намагався скласти Кай із крижинок? (Вічність.)
8. Хто є автором п’єси « Дванадцять місяців»? (С. Маршак.)
9. Балу, Багіра, Акела – герої твору… («Мауглі».)
10. Хто з письменників мав справжнє прізвище Клеменс? (
Марк Твен.)
Запитання для ІІ команди:
1.
азвіть великі жанри фольклору (Казка, міф, легенда,
переказ)
2. Що у перекладі з англійської означає слово « фольклор»?
( ародне знання, мудрість)
3. Хто є автором збірки « Казки моєї матінки Гуски, або
історії минулих часів з повчаннями»? (Брати Грімм )
4. Головний герой казки Дж. Р.Кіплінга (Мауглі.)
5. Хто є автором поетичних рядків «Есть в осени
первоначальной… (Ф. Тютчев.)
6. У кого з письменників був псевдонім «бананова хижка»?
(Мацуо Басьо.)
7. Тітка Поллі, Гек Фінн - це герої з якого твору? («Том
Сойєр».)
8. Про який твір йдеться: « … там лес и дол видений полны,
там о заре прихлынут волны …»? (Вступ до поеми О.Пушкіна
«Руслан і Людмила».)
9. Пам’ятник якому літературному герою встановлено у Данії?
( Русалоньці Г.К. Андерсена.)
10. До якої книги належать розділи «Верхи на ядрі», «За
волосся», « езвичайний олень»? («Пригоди барона Мюнхгаузена»
Р.Е.Распе.)
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ІІІ конкурс. «Назви країну, батьківщину письменника».
Цей конкурс на швидкість: хто першим дасть правильну
відповідь, тому зараховується один бал.
 О.Пушкін – Росія.
 Жан де Лафонтен – Франція.
 Г.К.Андерсен – Данія.
 А. Чехов – Росія.
 Мацуо Басьо – Японія.
 А.де Сент- Екзюпері – Франція.
 Ш.Петефі – Угорщина.
 Дж.Р.Кіплінг – Англія.
 Ш.Перро – Франція.
 Марк Твен – США.
 Ч. Діккенс – Англія.
 Езоп – Давня Греція.
 Д.Дефо – Англія.
 Ж.Верн – Франція.
 М.Гоголь – Україна.
ІV конкурс. «Відшукай четверте зайве».
Команди отримують картки, на яких зазначені герої твору,
серед яких є зайвий. Потрібно вказати, хто саме. Відповідає
першою та команда, яка набрала більше балів за попередні
конкурси. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
Запитання для І команди:
1) Прометей, Гефест, Зевс, Афродіта.
2) Очумєлов, Марлі, Єлдирін, Хрюкін.
3) Білі Бонс, Дік Сенд, місіс Уелдон, Геркулес.
4) Боб Кретчит, Джим Хокінс, Дух Минулого Різдва,
Ебенезер Скрудж.
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Запитання для ІІ команди:
1) Михайло, Порфирій, генерал Жигалов, Ефіальт.
2) Капітан Флінт, доктор Лівсі, Дік Сенд, доктор Смолет.
3) Геракл, Зевс, Еврисфей, Деметра.
4) Король, пияк, ліхтарник, двірник.
V конкурс. «Знавець літературних термінів». Потрібно дати
визначення літературним термінам, які подані командам у картках.
Картки з відповідями подаються журі, яке самостійно їх оцінює.
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
Міф – у перекладі з грецької означає слово, оповідання,
переказ. Міфи – це перекази, що розповідають про виникнення
явищ природи та предметів матеріальної культури, релігійних
обрядів, про створення світу(космогонія) та походження
богів(теогонія). Персонажі міфів – боги, напівбоги та видатні
смертні – герої.
Байка – це коротке оповідання сатиричного і повчального
характеру, у якому висміюються людські вади та недоліки
суспільного життя. Байка найчастіше складається з 2-х частин:
оповіді й моралі, повчання, заради якого і складалася байка.
Міфологія – утворене від грецьких слів розповідь та слово,
думка. Має два значення: 1) сукупність, система міфів якогось
народу; 2) наука, що вивчає міфи.
Алегорія – це зображення абстрактного поняття або явища
через конкретний образ. априклад, серце – алегорія кохання,
образ богині Феміди – алегорія правосуддя.
Оповідання – невеликий епічний твір, присвячений зазвичай
одній події в житті людини.
Роман – великий епічний твір, що зображує історію багатьох
героїв протягом тривалого часу.
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VІ конкурс. «Конкурс капітанів». Капітани команд отримують
завдання:
Висловити
власну
думку
щодо
наступної
проблеми: « аскільки корисними є книги у сучасному
світі?» Оцінюється лаконічність виступу (1 хвилина), розкриття
теми, якість мовленнєвого оформлення. Оцінюється конкурс
максимум у 5 балів.
VІІ конкурс. «Домашнє завдання». Учні заздалегідь готують
інсценізацію уривку з вивченого твору за вибором. Журі оцінює
акторську майстерність, знання тексту, якість постановки уривку.
Тривалість - до 5 хвилин. Оцінюється конкурс максимум у 5 балів.
(Журі підводить підсумки)
Що ж, друзі, все хороше колись скінчується. Так і наше свято
добігло кінця. Але ми не прощаємося, а кажемо До побачення, до
нових зустрічей! Читайте, навчайтеся, і ми неодмінно зустрінемося
знову!

ЛІТЕРАТУРНІ ОМОНІМИ
◘ е тільки геометрична крива, але і
сильне
перебільшення
для
створення
художнього образу. (Гіпербола.)
◘ е тільки сітчаста тканина для
вишивання з клітин, але і основна сюжетна
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лінія твору.

(Канва.)

◘ е тільки документ про успішність школяра, але і форма
літературного твору. (Щоденник.)
◘ е тільки ряд однакових за розміром рівних предметів,
накладених один на інший, але і мінімально повторюється у вірші
ритмічний малюнок. (Стопа.)
◘ е тільки тяжка подія, переживання, заподіює моральні
страждання, але і рід літературних творів. (Драма.)
◘ е тільки фахівець по розкриттю кримінальних злочинів, але
і літературний твір, що зображує розкриття заплутаних злочинів.
(Детектив.)
◘ е тільки металевий посуд для смаження, але й український
поет, музикант, філософ і педагог.
(Сковорода - Григорій
Сковорода Савич.)
◘ е тільки морське безхребетне загону десятиногих
ракоподібних, але і ім'я перського поета, автора всесвітньо відомих
філософських чотиривіршів. (Омар - Омар Хайям.)
◘ е тільки російська міра ваги, але і персонаж «Золотого
теляти». (Фунт.)
◘ е тільки прем'єр-міністр Великобританії - «залізна леді» -,
але і юна героїня Марка Твена, якій зізнався в любові Том Сойєр.
(Тетчер: Маргарет і Беккі.)
◘ е тільки яскраве уявлення, видовище, але й англійський
письменник, лауреат обелівської премії 1925 р. (Шоу - Шоу
Джордж Бернард.)
◘ е тільки одноразова субсидія, що присуджується науковій
установі, творчому колективу або окремого виконавця будь-якої
праці, але і капітан творів Жюля Верна. (Грант.)
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◘ е тільки книжкова одиниця зібрання творів якого-небудь
автора, але і ім'я юного героя Марка Твена. (Том.)
◘ е тільки мешканець Фінляндії, але і юний герой Марка
Твена. (Фін - Гек Фінн.)
◘ е тільки марка вітчизняного автомобіля, але і богиня краси,
любові, подружжя в російській міфології. (Лада.)
◘ е тільки герой Олександра Дюма, який став казково багатим
графом, але і французький монархіст, який убив на дуелі
А.С. Пушкіна. (Дантес. Едмон Дантес став графом МонтеКрісто.)

ЛІТЕРАТУРНІ КРОСВОРДИ ТА РЕБУСИ
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Відповіді: 1. Письменник. 2. Шерлок. 3. Детектив. 4. Спілка
Рудих. 5. Ватсон.
Підготував: Пільгуй Едуард, 7 клас
Оноре де Бальзак «Гобсек»
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1. Як звали другу дружину письменника? (Евеліна.)
2. Твір «Гобсек» увійшов до збірки «Людська…» ( Комедія.)
3. Слово «etude» у перекладі з французької означає…(вивчення).
4. Твір Бальзака, що дуже подібний до «Гобсека», спільним
персонажем є Анастезі де Ресто. (Батько Горіо.)
5. «Гобсек» означає…(живоїд).
6. Що дала графиня де Ресто Гобсеку замість грошей? (Діамант.)
7. Як ще Дервіль називав Гобсека? (Людина-вексель.)
8. Як звали коханця Анастезі де Ресто? (Максим де Трай.)
9. За незалежність якої країни боровся Гобсек. (Америка.)
10. Професія Гобсека. (Лихвар.)
11. Що замість крові, за словами Гобсека, тече по жилах в
Максима де Трая? (багно)
12. Професія Фанні де Мальво. (Швачка.)
13. Як звали сина графа і графині де Ресто? (Ернест.)
14. Професія Дервіля. (Юрист.)
15. Як звали доньку віконтеси де Граньє? (Камілла.)
Підготувала: Обуховська Софія, учениця 10 класу.
За романом «Острів скарбів» Л.Р.Стівенсона
1.
2.
3.
4.

Що зображено на прапорі піратів?
Як звали папугу Сільвера.
Яка основна ознака пригодницького роману.
Єдине, що хвилювало піратів, це - …..
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Як звали наймолодшого героя роману.
Що таке піастри.
Улюблений напій піратів.
Ким працював Сільвер на кораблі.
Як називалося судно, на якому подорожували герої.
Герої пригодницького роману….
Скільки років провів Бен Ган на острові?
Пірат, що сидів за одним столом із Чорним Псом.

Підготував: Мельничук Ярослав, учень 6 класу.
Ернест Сетон - Томпсон «Лобо – володар Курумпо»
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По горизонталі:
2. Дикий кінь.
4. Пристрій для відлову тварин.
5. Ім’я подруги Лобо.
10. Група вовків.
11. Літера, у формі якої ставили пастки.
12. Тварина-головний герой оповідання.
13. Скільки капканів стояло уздовж усіх стежок, що вели в
ущелину.
14. Мотузка для відлову тварин
15. Скільки вовків було у зграї Лобо.
18. Представник тих, з чиїм життям перепліталось життя вовків.
По вертикалі:
1. Країна, в якій жив і творив Сетон-Томпсон.
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2. Представник народу, який називав Лобо Володарем.
3. Скільки корів ставало здобиччю Лобо за день.
6. Ватажок зграї вовків.
7. У якій країні народився Сетон-Томпсон.
8. азва місцевості, де Лобо був володарем.
9. азва тваринницької ферми в Курумпо.
12. Що цінують звірі найбільше.
16. Винагорода за головоу Лобо……..доларів.
17. Людина, яка вивчає тварин.
Відповіді: 1. Канада 2. Мустанг, мексиканець. 3. Одна. 4.
Капкан. 5. Бланка. 6. Лобо 7. Англія. 8. Курумпо 9. Ранчо. 10.
Зграя. 11. Ен ( ). 12. Воля, вовк. 13. Чотири. 14. Ласо. 15. П’ять. 16.
Тисяча.
17. Зоолог. 18. Скотар.
Підготував: Апанчук Роман, учень 6 класу.

КВЕСТ «У пошуках скарбів»
(Літературна гра для учнів 5-7 класів)
Мета:
створити радісну атмосферу дійства; узагальнити та
закріпити набуті знання за прочитаними творами зарубіжної
літератури; розвивати творчі здібності учнів; виховувати любов до
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художнього слова та літератури; формувати почуття прекрасного
засобами зарубіжної літератури.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учні заздалегідь отримують завдання: повторити вивчені твори
світової літератури. Розробляються оцінювальні маршрутні листи
(Додаток 1) для кожного класного колективу з назвами станцій. До
програми
КВЕСТУ
долучаються
вчителі,
які
будуть
відповідальними за кожну станцію, контролюватимуть хід
виконання завдань та виставлятимуть бали за правильні відповіді.
а відповідних станціях прикріплюються таблички з написами
станцій гри. Завдання учнів: ходити по станціях за маршрутним
листом і відповідати на запитання. Учні, які набрали найбільшу
кількість балів, – переможці.
Станція «Загадкова».
Методичний коментар.
Потрібно правильно відповісти на запитання.
Оцінювання –максимально 12 балів.
1. Яке ще прізвисько було в Попелюшки? (Чорногузка.)
2. В якої героїні казки вкрали каблучку? (В пасербиці; «Дванадцять
місяців».)
3. В якому творі «тридцять витязів чудових» виходять із «хвиль
смарагдових» (Вступ до поеми «Руслам і Людмила».)
4. Хто з героїв прочитаної вами казки збирав квіти в зимовому лісі?
(Пасербиця; «Дванадцять місяців»)
5. Які птахи вказали Герді дорогу, по якій Снігова Королева везла
Кая? (Голуби.)
6. Кого обернула в коней хрещена мати Попелюшки? (Мишей.)
7. Який місяць подарував Пасербиці каблучку? (Квітень.)
8. Скільки часу дали брати-місяці Пасербиці, щоб назбирати
пролісків? (Одну годину.)
9. У якій казці розповідається про дуже незалежного героя, який
від усіх утік? («Колобок».)
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10. У якій казці йдеться про дуже лінивого героя, який навіть
ходити не хотів, а пересувався за допомогою предмета, зовсім для
цього не пристосованого? ("По щучьему велению"- піч, на якій їздив
Ємеля.)
11. В якій казці розповідається про незвичайних музикантів? Хто
вони? («Бременські музиканти» - Кіт, Осел, Пес, Півень.)
12. Який незвичайний літаючий пристрій мала одна казкова
бабуся? (ступу, Баба-Яга .)
Станція «Поштова».
Методичний коментар.
Під текстом телеграм від казкових героїв потрібно вказати
кому і від кого вони адресовані.
Оцінювання –максимально 6 балів.
- „А дайте - но мені поміряти черевичок - може, на мене налізе!"
(Від Попелюшки до посильного; казка „Попелюшка".)
- „Я від бабусі втік, від дідуся втік, і від тебе утічу" (Від Колобка
до зайчика «Колобок».)
- „А що, мамо, в цей кошик багато золота ввійде?" (Від рідної
дочки до матері «Пані метелиця».)
- „Оголошую, що одружуся з тією дівчиною, на яку прийдеться
кришталевий черевичок". (Від принца до всіх дівчат; казка
„Попелюшка".)
- „Ти станеш моєю дружиною, будеш жити тут, під землею". (Від
крота до Дюймовочки «Дюймовочка".)
- „Ти повинна щодня наводити порядок в будинку, а головне –
прибирати мою постіль». (Від Пані метелиці до пасербиці «Пані
Метелиця».)
Станція «Поетична».
Методичний коментар.
Вставити пропущені слова до вступу в поемі «Руслан і
Людмила» «У лукомор’я дуб зелений…»
Оцінювання –максимально 12 балів.
Край лукомор'я ____ зелений;
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І золотий _________ на нім:
Щодня, щоночі ____ учений
а ________ кружляє тім;
Іде ________ — спів заводить,
___________ — казку повіда.
Дива там: ______ там бродить,
В гіллі _______ спить бліда;
а невідомих там _________
Сліди ___________ страхіть;
Там хатка на _______ ніжках
Без вікон, без ________ стоїть;
В примарах там _____ й долини;
Там на світанні _________ лине
а берег ________ пісковий,
І ___________ витязів чудових
Із хвиль виходять ____________,
Та ще й __________ їх морський;
Там ___________ мимоходом
Полонить _________ царя;
Там серед _______ перед народом
Через ліси, через ______
Чаклун несе _____________;
В темниці там _______ тужить,
А бурий ______ їй вірно служить;
З Ягою ________ там бреде,
Вперед сама собою ______;
Там цар _______ над злотом чахне;
Там ____________ дух...
Там __________ пахне!
І я там був, і _____ я пив;
Край моря бачив _____ зелений;
Під ним сидів, і ______ учений
Своїх _______ мене учив.
Одну згадав я: _____ люди,
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ехай для вас ця _______ буде..
Станція «Відгадайка».
Методичний коментар.
Потрібно дати якнайбільше правильних відповідей за одну
хвилину.
Оцінювання –максимально 32 бала.
1. Творець літературної казки:
а) певна особа;
б) народ.
2. Літературна казка створюється:
а) в усній формі;
б) в писемній формі.
3. У казці О. Пушкіна «Цар Кощей над злотом»:
а) чахне;
б) в'яне;
в) завмирає.
4. За допомогою чарівної палички перетворився на розкішну
карету, в якій Попелюшка поїхала на бал:
а) апельсин;
б) лимон;
в) гарбуз.
5.Чаклун несе «через ліси, через моря», за О. Пушкіним:
а) королевича;
б) богатиря;
в) витязя.
6. Попелюшка сиділа на балу:
а) біля сходів палацу;
в) на почесному місці біля Принца.

б) біля мачухи;

7. Сестри, коли побачили соболеві черевички на ніжках
Попелюшки:
а) здивувалися;
б) розлютилися;
в) вклякли на місці.
8. Символом Данії став персонаж Андерсена:
а) стійкий олов'яний солдатик; б) русалонька; в) Оле-Лукойє.
9. Герда віддала річці, щоб дізнатися, де шукати Кая:
а) червону троянду;
б) червоні черевички;
в)червоний капелюшок.
10. Герда не знайшла в саду старої чаклунки:
а ) фіалки;
б) ромашок;
в) троянди.
11. Першу звістку про Кая Герда отримала від:
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а) маленької розбійниці;
в)північного оленя.
12. Антитеза
протиставленні:
а) добра і зла;

б) лісових голубів;

виявляється

в

казках

Г.К.Андерсена

в

б) війни та миру.

13. Потворне дзеркало, у якому все прекрасне поставало
гидким, було створене:
а) лихим тролем; б) Сніговою Королевою; в) старою чаклункою.
14. Образ Снігової королеви уособлює:
а) витончену красу і гармонію душі;
б) мужність і витримку;
в) холод і зло.
15. Слова старої фінки: «Хіба ти не бачиш, яка велика її сила?
Хіба не бачиш, як підкоряються їй і люди, і тварини?» —
характеризують:
а) маленьку розбійницю;
б) Снігову Королеву; в) Герду.
16. Кай намагався скласти в палаці Снігової Королеви слово:
а)) «вічність»;
б) «вірність»;
в) «ввічливість».
17. Пасербиця впустила в колодязь…
а) каблучку;
б) відро;

в) починок.

18. Кіт у чоботях носив взуття…..кольору:
а) червоного;
б) синього;
в) зеленого.
19. Автор казки «Попелюшка»:
а) О.Пушкін;
б) Ш.Перро;

в) С.Маршак.

20. Що розтопило крижане серце Кая:
а) квіти;
б) теплий одяг;
в) сльози.
21. «Яка ситенька, яка маленька, напевне, горішками
відгодована, жирненька, як молоденький баранчик! Яка ж це вона
на смак?» Про кого так говорила стара розбійниця:
а) про лапландку;
б) про фінку;
в) про Герду.
22.Антитеза — це:
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а) художнє перебільшення;
б) різке протиставлення образів і понять;
в) художнє порівняння.
23. Яка квітка нагадала Герді про Кая?
а) жоржина;
б) троянда;
в) фіалка.
24. В який час жив і писав О.С. Пушкін?
а) ХХІ ст.;
б) ХІХ ст.;
в) XX ст.
25. Хто розповідав казки для маленького Пушкіна?
а) бабуся Марія Федорівна;
б) мама адія Йосипівна;
в) няня Орина Родіонівна.
26. Що є відмінним для «Казки про мертву царівну і сімох
богатирів» і народної казки?
а) постійні епітети;
б) триразові повтори;
в) авторське ставлення до героя.
27. В Якій країні народився Шарль Перро:
а) Англії;
б) Франції;
в) імеччині.
28. Що Перро вважав головним у казці:
а) повчальний зміст;
б) цікавий сюжет; в) побудову казки.
29. Яка з казок не належить Ш. Перро:
а) "Червона Шапочка"; б) "Попелюшка"; в) «Пані Метелиця".
30. Працелюбна, привітна, мила героїня Ш. Перро - це:
а) Червона Шапочка; б) Попелюшка;
в) Спляча Красуня.
31. Якою була винагорода Попелюшці за її тяжку працю і
моральні якості?
а) кохання прекрасного Принца;
б) кришталеві черевички;
в) розкішна сукня гаптована золотом.
32. Скільки разів поцілувала Снігова Королева Кая, щоб він
забув і Герду, і бабусю, і всіх домашніх:
а) один раз;
б) два рази;
в) три рази.
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Станція «Розірваний ланцюг».
Методичний коментар.
Із довільно розрізаних слів потрібно скласти правильний
вислів.
Оцінювання –максимально 3 бали.
БУДЕШ КНИГИ ЧИТАТИ - БУДЕШ УСЕ ЗНАТИ
Станція «Знайди скарби».
Методичний коментар.
Скласти якнайбільше слів, використовуючи букви даного слова
Оцінювання –максимально 3 бали.
Л І
Т
Е
Р
А
Т
У
Р
А
Станція «Всесвітня бібліотека».
Методичний коментар.
Вставити пропущені числа у назвах творів.
Оцінювання –максимально 10 балів.
авколо світу за ______днів.
Тисяча і _____________ ніч.
Вовк і_________ козенят.
Білосніжка і _____гномів.
__________ місяців.
_________________ведмеді.
Казка про мертву царівну і
Алі-Баба і _______розбійників.
_____богатирів.
_____ - річний капітан.
___________ мушкетери.
Відповідь:
авколо світу за 80 днів.
Тисяча і 1 ніч.
Вовк і 7 козенят.
Білосніжка і 7 гномів.
12 місяців.
3 ведмеді.
Казка про мертву царівну і 7
Алі-Баба і 40 розбійників.
богатирів.
15 - річний капітан.
3 мушкетери.
Станція «Народна мудрість».
Методичний коментар.
Вставити пропущені слова та словосполучення у прислів’я та
приказки.
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Оцінювання –максимально 6 балів.
Язик до __________ доведе.
Сім разів відміряй, _______ _________.
Із пісні __________ не викинеш.
Маєш честь – ти _________, а без честі - _________.
Два ___________ в одній печері не вживуться.
а вустах – усмішка, на язиці - ___________.
Відповідь: Язик до Києва доведе.
Сім разів відміряй, один відріж.
Із пісні слів не викинеш.
Маєш честь – ти людина, а без честі - тварина.
Два дракони в одній печері не вживуться.
а вустах – усмішка, на язиці - отрута.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ТИЖДЕНЬ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Маршрутний лист
_______ клас
Станції
« ародна мудрість» ____________________
«Загадкова» ____________________
«Розірваний ланцюги» ____________________
«Поштова» ____________________
«Всесвітня бібліотека» ____________________
«Поетична» ____________________
«Відгадайка» ____________________________
«Знайди скарби» ____________________
Загальна кількість балів_____________
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Додаток 6.
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ЮНИХ АМАТОРІВ СЛОВА
Чи потрібні на сьогодні Дон Кіхоти?
(за твором Сервантеса «Пригоди Дон Кіхота»)
Ті рідкісні люди, які намагаються
безкорисливо служити іншим, отримують
велику перевагу перед усіма іншими.
У них немає суперників.
Дон Кіхот – це дуже цікавий, як на мене, герой. асамперед –
це комічний образ, але було б непогано, щоб в нашому житті були
кумедні люди, які завжди піднімуть настрій. Дон Кіхот – це
безкорислива людина і в наш час таких людей треба пошукати.
Адже безкорисно тобі ніхто не допоможе, за все треба платити.
В наш час таких людей не вистачає, адже не кожен може
сказати: «Зло треба знищити, беззаконня скасувати, свавілля
зупинити, та виправити помилки» - дотриматись своїх слів та
зробити це.
Я вважаю, що Дон Кіхот, хоч і комічний образ, але він рішучий,
сміливий духом, це людина, яка має честь. Саме таких людей не
вистачає у нашому сучасному житті.
Учениця 6 класу
Хочай Діна
Монолог моря
(за твором Е. Хемінгуея «Старий і море»)
Я – море… Я – безкрайнє, синє, холодне… і старе, дуже старе.
Моя історія починається ще задовго до зародження життя на цій
планеті. За всі ці роки я бачило дуже багато: і страх, і радість, і
смерть, людську ненависть і любов до мене. Бачило як люди і
тварини боряться за життя і втрачають його у моєму просторі – це
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нестерпно, але такий закон існування всього живого. Бачило я
виникнення суші, появу життя, згодом – людини – все це мене
дуже вражало, проте нещодавно з’явилась ще одна людина, яка
вразила мене найдужче за всю історію мого існування. Ця людина –
старий рибалка Сантьяго, він називає мене іспанською la mar, так
називають мене ті, хто любить. Деякі люди бачать в мені ворога,
вбивцю, стихійне лихо і смерть, інші – свого друга і захисника, як і
Сантьяго, вони говорять і думають про мене, як про жінку, про
живу істоту, що може й подарувати велику ласку і позбавити її.
Старий знав, що навіть якщо я дозволю собі щось лихе чи
нерозважливе, то лише тому, що така моя вдача, він пробачав мені і
це виявилось найбільшим дивом для мене. Його поєдинок із
рибиною став для мене найяскравішим прикладом боротьби за
життя, він намагався довести всім і мені, зокрема, що здатний на
більше і зробив це.
Я було для нього чимось зрозумілим і рідним, він читав мене як
книгу, а це вдавалось мало кому. авіть колір його очей був
схожий на мій, все в ньому вказувало на його призначення. Старий
наче був створений для мене. Сантьяго став прикладом мужніх і
сильних людей, що створені не для того, щоб терпіти поразки, він
щиро любив риб, тварин, птахів і мене…
Учениця 11 класу
Стригуль Альона
Мій улюблений міфологічний герой
В цьому році я познайомилась з міфами Стародавньої Греції.
Це були міфи про походження світу, богів, людини, про Одісея,
Геракла, Прометея та інші.
Кожен міф цікавий по-своєму. Але найбільше мені
запам’ятався такий міфічний персонаж -Геракл. Це наймогутніший
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грецький герой, який уславився неймовірними подвигами. Син
самого Зевса – бога Олімпу.
Життя Геракла із самого дитинства було складним та
сповненим випробувань. Згадаймо той епізод: «У будинку всі
спали, спав і юний Геракл, коли почув раптом якесь дивне сичання.
Прокинувся хлопчик і побачив просто над собою дві зміїні пащі й
червоні бридкі очі. Геракл миттю схопив рученятами змій за шиї та
став їх душити». І тоді Амфітріон зрозумів, що Геракл особлива
дитина.
Через людську хитрість та підступність Геракл змушений був
пройти через покарання, служити царю Єфрісею та здійснити
дванадцять подвигів. Кожен подвиг Геракла вражає своєю
мужністю, хоробрістю та відважністю. В них відкривається вся
сила та міць героя.
Читаючи міф, розумієш, що життя не завжди буває легким і
ставить на своїх шляхах безліч перешкод. Але ми повинні впевнено
йти вперед, не зламатися, бути впевненим у своїх силах і тоді
обов’язково здолаєш усі перешкоди.
Учениця 6 класу
Шайдюк Вікторія
Як би я повів себе, зустрівшись з Ангелом?
(за повістю «Стариган з крилами»)
аше життя сповнене різними цікавими зустрічами. Однак, я
думаю, що кожен з нас, напевно, хотів би відшукати когось такого,
який би відрізнявся від усіх інших своїми дивними і незвичайними
якостями. Можливо, нам би хотілося зустріти істоту, яка існує
тільки в оповіданнях, фантазіях, але не в дійсності. Ангел є такою
істотою, яка має значно більше можливостей, ніж звичайні люди.
Думаю, якби я зустрів ангела, я б, напевно, попросив би його
зробити для мене щось. априклад, я б попросив його взяти мене з
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ним туди, де він живе, хотів би побачити чи дійсно існує рай, тоді б
я зміг мотивувати себе жити по-совісті, вірити в Бога від початку і
до кінця, щоб потрапити в це прекрасне місце. Мабуть, кожен ангел
володіє якимись надприродніми здібностями. априклад, може
когось вилікувати, або дати безсмертя.
Я б запитав про це. І якщо Ангелу таке дійсно можливо, я
попросив би зробити це для мене. Я б задав питання про те, що ж
ангел робить на землі, чому він вирішив з’явитися і який у цьому
сенс.
Я думаю, що багато людей зустрівшись з Ангелом, повели б
себе так, як це зробив я. Ангел – є, на рідкість, цікавим образом,
багато людей сильно сумніваються в тому, що Ангели справді
існують. Але я, як би там не було, охоче вірю в те, що Ангели є.
Хотілося б, щоб ця фантазія втілилась у життя, а я дійсно колинебудь зустрівся б із ось таким Ангелом. апевно, нам було б чим
зайнятись і багато чого обговорити.
Учень 11 класу
Штундер Юрій
Як врятувати Мону Лізу?
(за твором Р. Бредбері «Усмішка»)
аша планета вже давно страждає від діяльності людства:
руйнівні війни, технічний прогрес із його негативним впливом на
природу, знищення рідкісних тварин і рослин. Через ці примхи
людини і недбання про майбутнє нащадків – наша Земля може
взагалі бути знищена. ауковці та письменники намагаються
попередити людство про загрозу вимирання усього живого на
планеті.
Так, у творах американського фантаста Рея Бредбері постійно
лунають ці заклики. априклад, в оповіданні «Усмішка» зображено
місто в далекому майбутньому: цивілізацію вщент знищено, поля
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світяться від радіації, люди нагадують дикунів. Уся їхня діяльність
спрямована на помсту залишкам минулого. Люди розбивають
останній автомобіль, як протест проти технічного прогресу; стоять
у величезній черзі, щоб плюнути в шедевр мистецтва – Мона
Ліза… Картина жахлива і безрадісна.
а жаль, такі події можуть стати реальними в майбутньому,
якщо зараз людство не задумається над наслідками своєї
діяльності. Бредбері в оповіданні залишає нам надію. Головний
герой твору, маленький хлопець Том, не згубив і не знищив в собі
розуміння краси. Він зберіг шматочок полотна із зображенням
усмішки Мони Лізи. Ця усмішка осяяла його чисту душу та не дала
змоги деградувати. Якщо на планеті буде більше таких чистих
душею людей, тоді наша Земля буде чистою і прекрасною.
Учениця 6 класу
Шайдюк Вікторія
Хоку
Трава – мурава
Довгий, довгий шлях Узялася сном-марою
І ніхто не йде навстріч.
астала незбагненна ніч.
Прийшла довга осіння ніч.
Чи весна прийшла,
Чи старий минув вже рік,
Для душі настав особливий вік.
Бойко Михайло, 7 клас
******
Яскравий вогонь,
Ворота заскрипіли
Сліпучий жар в очах,
адворі зима…
Хаос в думках… Кохання крах Синиці прилетіли – а їжі нема.
ебо голубе, сонце яскраве,
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Вода хлюпоче…
Риба пливе.
Шайдюк Вікторія, 7 клас
Білий лотос-цвіт.
Вже прийшла весна.
е цурається багна,
ебо синє, довгі дні…
Із якого зріс.
Радість на душі.
Мартиновський Остап, 7 клас
Ковальчук Ярослав, 7
клас
******
Голівки квітів
За сонцем спостерігають
Захід уже близько.

Краса зеленіє…
Поглянь, під ногами життя,
е топчи квітку.

П’янкий аромат у повітрі,
Розлітається на всі сторони.
е за горами літо.
Курило Вікторія, 7 клас

Стара річка є:
ема початку й кінця.
Та в сльозах, брудна.

******
Холодна весна…
Самотня на землю прийшла.
Та блискавка-надія пломеніє в очах.

Літає орел
Про людей та дітей дбає…
Та Самотність в очах.
Киричук Олена, 7 клас
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