
   З 04.03.2019 по 07.03.2019 у Великомостівському ОЗЗСО І – ІІІ ступенів 

проходив тиждень української літератури. Вже традиційно проведення тижня 

співпадає з Шевченківськими днями, коли не лише в Україні, а й у всіх 

українських діаспорах світу вшановують пам´ять великого Сина української 

нації, поета, пророка Тараса Григоровича Шевченка. 

  Тиждень розпочався тематичною лінійкою, на якій здобувачі освіти були 

ознайомлені із планом заходів. У понеділок, 04.03, вчитель української мови 

та літератури Пагутяк І.В. провела для учнів 5 – 7 класів флешмоб «Читаємо 

Шевченка». Учні декламували улюблені поезії Кобзаря, зокрема ті, які не 

включено до шкільної програми. У вівторок, 05.03, та середу, 06.03, учні 10-х 

класів провели тематичні просвітницькі хвилинки «Тарас Шевченко – 

українець, поет, пророк », на яких ознайомили учнів 5 – 11-х класів із 

цікавими фактами з життя поета.  Цього ж дня вчитель  української мови та 

літератури Райта О.Б. провела для учнів 5 – х класів  віртуальну екскурсію 

«Шляхами Шевченка» , а вчитель Пагутяк  І.В.  виявила найкращих знавців 

творчості Т.Г.Шевченка серед п´ятикласників завдяки  літературній вікторині 

«Ім´я Шевченка стукає в серця» .  Для шестикласників 05.03 вчитель Грицай 

Н.М. провела  гру-подорож «Шляхами долі Кобзаря», а Лобода М.Я. - 

літературну вікторину «Шевченкіана». У середу, 06.03, вчитель Лобода М.Я. 

зацікавила семикласників інтелектуально-розважальною  грою  «Що ми 

знаємо про Кобзаря», а вчитель Глюз М.І. провела конкурс есе серед учнів 9 

– 10 класів «Шевченко у моєму житті». Цього ж дня вчителем Райтою О.Б. 

був проведений флешмоб «У вінок Кобзареві», під час якого учні разом з 

учителем декламували «Заповіт» Тараса Шевченка. Цей захід став 

свідченням того, що здобувачі освіти не лише знають творчість Кобзаря, а й 

мають щире  бажання її пропагувати. Впродовж тижня вчителі-словесники з 

ініціативи Райти О.Б. реалізовували  проект «Наш Шевченко» (проведено 

екскурсії до пам´ятника Т.Г.Шевченку у м. Великі Мости), який мав на меті 

привернення уваги до творчості поета, популяризацію його маловідомих 

творів. Підсумком тижня стала літературно-музична композиція «Шевченко 

– це Україна, Україна – це Шевченко», яку разом із своїми вихованцями 

підготували і провели вчителі української мови та літератури Заблоцька Н.С. 

та Чикало О.Я. Цей захід відбувся у актовій залі закладу 07.03.2019 року . Усі 

переможці конкурсів, що відбулися в рамках проведення тижня, на шкільній 

лінійці були нагороджені грамотами. Та найважливішим є те, що учні своєю 

активною участю в проведенні тижня української літератури довели,що 

творчість Кобзаря для них цікава, а його життя є  прикладом витривалості, 

сили духу та високого патріотизму.  

 



 
 

 
 



 


