Додаток до шкільної газети “Юнікс”
Завдання для старшокласників. Перевірте свій рівень підготовки до ЗНО
Варіанти відповіді

Про кого з письменників йдеться у висловлюванні?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Павло Тичина
Василь Симоненко
Григорій Сковорода
Олександр Довженко
Ольга Кобилянська
Маруся Чурай
Михайло Коцюбинський
Іван Франко
Олександр Олесь
Євген Маланюк
Леся Українка
Остап Вишня
Тарас Шевченко
Григорій Квітка-Основ'яненко
Іван Нечуй-Левицький
Микола Хвильовий
Богдан-Ігор Антонич

Дівчина з легенди.
Український Сократ.
Великий Сонцепоклонник.
Батько української прози.
Дочка Прометея.
Феномен доби.
Гірська орлиця.
Революціонер з голови до п'ят.
Український Мойсей.
Король українського тиражу.
Витязь молодої української поезії.
Імператор залізних строф.
Всеобіймаюче око Правобережної України.
Основоположник нової української літератури.
Бард національного відродження.
П'яний дітвак із сонцем у кишені.
Засновник кіноповісті в українській літературі.



Якого твору стосується історичний період?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Доба Київської Русі (1185 рік).
Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького 1648-1654 років.
Доба руїни (1663 рік).
Варіанти відповіді
Коліївщина (1768 рік).
До і після реформи 1861 року.
“Чорна рада”
Після реформи 1861 року.
“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
Події кривавого наступу більшовиків у 1918 році.
“Пам'яті тридцяти”
20-ті роки ХХ ст. (українізація).
“Україна в огні”
Доба тоталітаризму, культу особи Сталіна.
“Слово про похід Ігорів”
Друга світова війна.

Літературний експромт
Березень
Поспішайте! Поспішайте!
Березень настав!
Для жінок найкраще свято
Календар пере листав.
Вітерець на вулиці ніжний повіва.
Перший місяць весни — це ж просто дива!







“Гайдамаки”
“Чи не той то хміль...”
“Маруся Чурай”



“Тигролови”
“Кайдашева сім’я”
“Мина Мазайло”



Гноми

Зима

Дивні створіння у лісі живуть.
Химерні, маленькі, добро нам несуть.
Збирають горіхи в чарівному гаї,
Але так, щоб люди їх не впізнали.

Сиджу замріяно біля вікна,
А там дивлюсь — зима!
Могутня, сильна та красива,
Всі дерева снігом вкрила.



Читайте в номері

Ральф Нікіта, 6-А клас
Тюрпека Нікіта, 6-А клас
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80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала ( 1937—1995 ), українського прозаїка, поета
205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки ( 1812—1848 ), українського поета
120 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка ( 1897—1968 ),
українського поета
190 років від дня народження Леоніда
Івановича Глібова ( 1827—1893 ), українського поета, байкаря
160 років від дня народження Андрія
Яковича Чайковського ( 1857—1935 ),







Міжнародний день рідної мови
Відомий і невідомий Шевченко
Найкращий знавець української літератури
Літературний експромт









українського письменника
200 років від дня народження Миколи
Івановича Костомарова ( 1817—1885 ),
українського письменника, історика, публіциста, етнографа, фольклориста
115 років від дня народження Юрія Івановича Яновського ( 1902—1954 ), українського письменника
95 років від дня народження Павла Прокоповича Глазового ( 1922—2004 ), українського поета-драматурга
105 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка ( 1912—1970 ), українського поета
295 років від дня народження Григорія
Савича Сковороди ( 1722—1794 ), українського просвітителя-гуманіста, філософа,
поета
125 років від дня народження Миколи
Гуровича Куліша ( 1892—1942 ), українського драматурга

Все поглинає Лета,
лиш слово не вмира.
Безсмертя у поета
На кінчику пера.
Григорій Білоус

Міжнародний день
рідної мови — день, який
відзначають щороку 21
лютого, починаючи з 2000
року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності»
було оголошено на ХХХ
сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі.
Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько
половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне
підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами
до взаєморозуміння та взаємоповаги.
Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш аніж
10 тисяч осіб, які активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими розмовляють менше 100 осіб, не задокументовані.

Походження дати
1952 року тогочасна влада Пакистану проголосила урду єдиною державною мовою, рідною вона була лише для 3 % населення. Це було негативно
сприйнято, особливо на сході, де майже винятково
розмовляли бенгальською мовою. 21 лютого 1952
року, під час демонстрації протесту в Дацці, поліція
та військові вбили кількох студентів-демонстрантів.
Після проголошення незалежності Східного Пакистану (Бангладеш) 1971 року, цей день відзначають в
країні як день мучеників. За пропозицією Бангладеш ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 2000 першим
міжнародним днем рідної мови.
Тарас Шевченко… Для кожного з нас це ім'я
асоціюється з чимось дуже рідним, близьким,
українським. Для когось він — непримиренний
борець за волю, для інших — тонкий, натхненний
лірик. Постать Великого Кобзаря привертає науковий інтерес мистецтвознавців, істориків, культурологів тощо. У дні вшанування пам'яті поета пропонуємо учням нашої школи позмагатися за звання
найкращого шевченкознавця.

Слова росли із ґрунту,

Ти велична і проста.
Ти стара і вічно нова.
Ти могутня, рідна мово!
Мова — пісня колискова.
Мова — матері уста.
Іван Багряний

мов жита.
Добірним зерном
колосилась мова.
Вона як хліб.
Вона мені свята!
І кров'ю предків
тяжко пурпурова.

У Міжнародний день рідної мови редколегія газети
“ Словограй ” поцікавилась в учнів та вчителів нашої школи,що для них означає рідна мова та що
потрібне для її процвітання. Ось що вдалося з'ясувати.
Стовбецький Андрій:
- Рідна мова дуже важлива для мене, для України,
тому що це національна мова. Вона дуже красива.
Для процвітання рідної мови потрібно спілкуватися
нею, вивчати її.
Саленко Вікторія:
- Рідна мова — це мова моїх батьків, мова, якою я
спілкуюся. Щоб рідна мова процвітала, потрібно
спілкуватися нею, уважно вивчати на уроках.

Ліна Костенко

Як гул століть,
як шум віків,
Як бурі подих — рідна мова,
Вишневих ніжних пелюстків,
Сурма походу світанкова,
Неволі стогін, волі спів,
Життя духовного основа.
Максим Рильський

Давиденко Владлен
- Я люблю і поважаю рідну мову. Щоб рідна мова
процвітала, потрібно розмовляти нею.
Скорик Тетяна Андріївна
- Рідна мова — мова, якою я розмовляю, мова моєї
держави, тобто українська мова. Щоб розвивалась
мова, треба, щоб всі розмовляли українською мовою, збагачували словниковий запас, прикрашали
фразеологізмами, вживали гарні епітети, пестливі
слова. Тоді мова буде красивішою, багатшою, щирішою і буде розвиватись. Хочу побажати , щоб
наші учні говорили рідною мовою, знали її і ніколи
не соромились поза школою, у товаристві спілкуватися вишуканою, літературною мовою, бо той, хто
гарно розмовляє рідною мовою, завжди потрапляє в
першу увагу.

Конкурсні запитання
1. Найвідоміша збірка поета.
2. Коли був написаний «Заповіт»?
З. Де навчався Т. Шевченко?
4. Народився Тарас Шевченко у селі...
5. Як звати батька Тараса?
6. Скільки дітей було у родині Шевченків?

7. Коли вперше було видано «Кобзар»?
8. Що означає ім'я «Тарас»?
9. Серія картин, видана на кошти Тараса Шевченка.
10. Художник, який познайомив Т. Шевченка з
Брюлловим.
11. Як звали Тарасових братів?
12. Скільки років було Тарасові, коли його викупили з кріпацтва?
13. Як називається гора, де похований Т. Шевченко?
14. Де відбулася зустріч Шевченка та І. Сошенка?
15. Яким твором починається «Кобзар»?
16. Хазяїном Т. Шевченка був пан...
17. Хто був найстаршим із дітей Шевченків?
18. Рік викупу Т. Шевченка з кріпацтва.
19. Жанр «Тополі»?
20. Як звали Тарасового діда?
21. Яким було дівоче прізвище матері Тараса?
22. Рік народження поета.
23. 3а фахом Тарас Шевченко був...
24. Як звали матір Тараса?
25. Батько Тараса був...
26. Як звали подругу дитячих літ Тараса?
27. Чий портрет був намальований, щоб викупити
Шевченка з кріпацтва?
28. Продовжити: «Поховайте та вставайте...»
29. Прізвище майстра малярних справ, у якого вчився Шевченко.
30. Імена Тарасових сестер.
31. Які твори Пушкіна і Шевченка мають однакові
назви?
32. Яку книгу для навчання грамоти створив Шевченко?

