ШКІЛЬНІ ВІСТІ
“...І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь…” — Тарас Шевченко
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Зі столу директора
Літо майже добігає кінця. Закінчуються вакації і наближається пора,
коли учні знову сядуть за парти. Відпочилі, бадьорі, засмаглі, а головне
на один рік старші вони незабаром
перетуплять поріг своєї школи, щоб
знову, разом зі своїми мудрими і
добрими наставниками-учителями,
вирушити у захопливу подорож Країною знань. Сподіваюсь, що батьки,

www.shevchenkoschool.org

як і раніше, не залишатимуться осторонь і допомагатимуть свої дітям у
цій нелегкій, але сповненій великими і малими відкриттями, подорожі.
Минулий шкільний рік для нашої
школи був знову насичений подіями
і заходами, що вже стали традиційними. У жовтні наша школа приймала гостей-освітян зі шкіл українознавства — учителів, директорів, адміністраторів - з трьох американських штатів — Огайо, Ілінойсу і Мишигану. У листопаді – Шкільний

Виходить що три місяці

бенкет-забава під звуки гурту «Діброва», що зібрав значну кількісь гостей. У грудні – свято Миколая, на
якому чудово виступали учні садочку
«Сонечко», підготовчого групи і молодших класів. Після Нового року –
група учнів колядувала для місцевих
українських бізнесів і організацій.
У березні - загально-міське відзначення роковин народження Т. Шевченка, що відбулося під патронатом
УЗО в Свято-Троїцькій парафіяльній
залі і цього року було напрочуд веле-

людним. Багато людей відзначало,
що свято за останні кілька років змінилося на краще. Не в останню чергу, на мою думку, завдяки виступам
учнів нашої школи, які вже кілька
років поспіль задають тон іншим дитячим колективам. Велика кількість
гостей свята ще зумовлена і великою
кількістю дітей, що взяли участь у
святковій програмі. Адже подивитись на своїх дітей і онуків прийшло
багато родичів і приятелів.
Діти із захопленням сприйняли
ідею голови батьківського комітету
д-ра Тараса Махлая щодо перегляду

Зі святом, матусе! (Фото Володимира БОДНАРА)

(далі на стор. 2)

ЛИС МИКИТА — «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»
13 червня в київському «Кінопалаці». відбулася
презентація українського багатосерійного анімаційного фільму «Лис Микита» за однойменною
поемою Івана Франка. Славетний хитрий Лис
Микита, народжений пером Івана Франка, став
героєм багатосерійного мультфільму. Текст
класика практично не змінювали, тому герої говорять бойківським діалектом.
Кожна з двадцяти шести серій — це окрема повчальна казка про звірів. Робота над мультиплікаційною версією поеми Івана Франка тривала рік.
Пригоди Лиса Микити обійшлися в шість мільйонів гривень. За оцінками аніматорів, сума мізерна.
Однак вони дякують державі та меценатам і за це.
Картина створювалась на столичній анімаційній
студії «Фрески». Художники використовували мінімум комп’ютерних технологій. Усіх персонажів
малювали вручну. Автори пророкують персонажам славу нових національних улюбленців.
«Цей фільм є тим, чого давно потребувала Україна. Ми започаткували, свого роду, прорив у
Орест Махлай і Юля Кашуба — учасники Другого Фестивалю Учнівських талантів «Калиновий цвіт 2007».

Калиновий цвіт 2007
ПАРМА, ОГАЙО — 20 травня Школа українознавства ім. Т. Шевченка провела Другий Фестиваль
учнівських талантів «Калиновий цвіт 2007».
Фестиваль відбувся під час щорічного обіду-барбек’ю школи в Свято-Володимирській парафіяльнй
залі (Фоторепортаж на стор. 10-11).
Newsletter School News N...
page 1

TARAS SHEVCHENKO SCHOOL
OF UKRAINIAN STUDIES
3425 MARIONCLIFF DRIVE
PARMA, OH 44134

Фрагмент з мультфільму ”Лис Микита”.

сфері українськоо кінематографу, який сьогодні є
фактично паралізованим», — зазначив під час
презентації голова Всеукраїнського товариства
«Просвіта» імені Т. Шевченка Павло Мовчан.
Продюсер і постановник проекту Володимир
Кметик повідомив, що в основу роботи покладено
четверту, оригінальну редакцію поеми, зроблену
самим І. Франком. Тому мова героїв фільму насичена словами бойківського діалекту, яким розмовляли на батьківщині письменника.
Композитор Мирослав Скорик, який проводив
музичне оформлення картини, підкреслив, що
«Лис Микита» є особливим твором, аналогів якого
у світі більше немає, тому анімаційний фільм є
справжнім українським, національним твором.
На «Лиса Микиту» витратили близько шести
мільйонів гривень. Працювали кілька років через
проблеми з фінансуванням. Автори стверджують,
(Закінчення на ст. 15)
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2006) «Сезон полювання» (Open Season, ) і третій — пригодницький —
«Пірати Карибського моря 2: Скриня
мерця». Під час перегляду діти також частувалися піцою і напоями.
Зараз з’явилась надія, що
можливость
і
далі
переглядати фільми українською не зникне в
майбутньому. В Україні
триває і набирає темпи
дублювання нових іноземних фільмів, що вийшли чи незабаром вийдуть у прокат в Україні.
Один з останніх — п'ятий
фільм-екранізація п’ятої
книги всесвітньо відомого
ро ману п ис ьменн иці
Джоан Роулінґ про юного
чарівника Гаррі Поттера:
«Гаррі Потеер і Орден Фенікса». Фахівці стверджують, що практика якісного дублювання іноземних
фільмів українською
дасть можливість глядачам звикнути до української в кінотеатрах і викличе потребу у більшій кількості вітчизняних художніх й анімаційних фільУчні 11-го класу, Юрій Стельмах (нагорі) і Ірина мів.
У квітні і травні двоє
Боднар (знизу) складають кінцеві іспити за курс
наших
випускників,
школи українознавства.
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ЗІ СТОЛУ ДИРЕКТОРА (зі стор. 1)

відеофільмів, що продубльовані українською. Упродовж лютого-квітня
учні переглянули три таких фільми,
два анімаційних — «Тачки» (Cars,

«FUN IN THE SUN — ЗАПОБІГАННЯ І ЗАХИСТ ВІД РАКУ ШКІРИ
ПАРМА, Огайо — 19 травня, у суботу, д-р Кейтлін Тобер-Самійленко з Департаменту патології з Ohio State University (Колумбус, Огайо) зробила змістовну
презентацію для учнів Школи ім. Т. Шевченка,яка називалась «FUN IN THE
SUN — Запобігання і захист від раку шкіри. Що діти можуть робити зараз,
щоб уникнути проблем у житті пізніше». Презентація, що супроводжувалась
показом слайдів PowerPoint, проектованих на великому екрані, відбулась у
Великій залі Свято-Володимирського кільтурного осередку. Діти з цікавістю
ознайомилися як з основними чинниками, які можуть сприяти захворюванню
шкіри внаслідок опромінення сонячним світлом, так і з методами захисту шкіри від ушкодження і зменшення ризику шкірних захворювань. Після закінчення презентації діти ще довго не відпускали д-р Тобер, ставлячи запитання.

Казка «Лисичка і журавель» у виконанні учнів підготовчого класу.

одинадцятикласники Юрій Стельмах
й Ірина Боднар, складали кінцеві
матуральні іспити за програмою
Шкільної Ради УККА. Письмові і усні
іспити з п’яти основних предметів –
української мови, літератури, історії,
кільтури і географії — приймала
іспитова комісія під головуванням
педагогічного дорадника Шкільної
Ради Петра Твардовського, яка
складалася з учителів, шо викладали
в цьому класі і директора школи.
Обидвоє випусників продемон-

стрували чудові знання і отримали
відмінні оцінки.
У травні — вихованці садочку «Сонечко» і підготовчого класу відзначили День Матері чудовим виконанням пісень, танків і , навіть, інсценізацій. А по закінченні свята — власноручно зроблені подарунки і квіти
матусям і бабусям.
У травні ж — участь групи учнів у
щорічній пам’ятній програмі спільно
з іншими молодіжними організаціями під час Поминальної панахиди
(Закінчення на стор. 4)

ГРОМАДА ВШАНОВУЄ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

Громада віддає шану невинним жертвам Голодомору 1932-1933 рр. біля СвятоВолодимирського пам’ятника.

Д-р Кейтлін Тобер знайомить дітей зі шкодою від надмірного опромінення
шкіри сонячним промінням.

Учні Школи українознавства ім. Тараса Шевченка у пам’ятній програмі: Яна Бобик, Лідія Суль, Ірина Магера, Ліонелла Гусак, Христина Висоцька зі своєю вчителькою Наталією Бокотей..

Учні, зацікавлені презентацією, ставлять запитання.
Фото Володимира БОДНАРА.
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ПАРМА, Огайо — 20 травня біля
Свято-Володимирського пам’ятника
жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в
Україні відбулася щорічна Панахида
в їхню пам'ять. Пам’ятну відправу
відслужили священники Українського православного собору св. Володимира о. Іван Наконечний, о. Іван Міронко, о. Михайло Страпко та о. дия-

кон Ігор Махлай. Служба супроводжувалась співом церковного хору під
керівництвом Маркіяна Комічака. У
короткій пам’ятній програмі взяли
участь члени молодіжного відділу
Української православної ліги, учні
недільної школи та учні Школи українознавства ім. Тараса Шевченка.
Фото Володимира БОДНАРА
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Сторінка 3

ВІСТІ З КЛАСІВ
Dear Parents,
The students in our class vary in age
from 6 1/2 to 10. They have worked
diligently all year, learning the Ukrainian alphabet (both printed and cursive),
reading from two primers — “Тут і там”
and “Друзі”, finishing one workbook,
and doing book reports. The year has
gone by very quickly.
Kids, have a safe and happy summer
and keep reading five minutes each
day.
Sincerely
Mrs. Bohuslawsky
Bilingual Class A1 Teacher
Ось і цей навчальний рік блискавкою промайнув. Кожен зі своїми почуттями залишає школу. Де і радість,

Моя родина. Адріана Ч. 1-й кл.

і смуток, бо неповторна кожна мить.
Мені, чомусь, завжди сумно розлучатись з своїми школяриками. Бо, стараюсь вкладувати в них щось більше
обов’язку.
Цей шкільний рік пройшов без
жодного бунтівника і без жодного візиту до директора! Наші дні проходили максимально продуктивно. Кожен може пишатись своїми успіхами.
Букварик закінчено! І нам вже не
страшні прописні букви. Ось так,
крок за кроком, старанно і, в деяких
випадках, настільки завзято, дітки
брались за свої завдання. Спостерігала за ними і наповнювалась радістю.
Не раз зупинялась у своєму процесі,
лише для того, щоб почути, як мило
вони розмовляють нашою рідною
мовою. Адже таке можна почути лише в молодших класах.
«Не розмовляй англійською, бо
будеш мати камінь у серці», - каже
Данилко. – «Так, п. Оксано, Шевченко писав.»
Як тут не подивуєшся! Низько хочеться вклонитись людям за таке виховання. Приємно за наше молоде
покоління. Хочеться лише побажати,
щоб всю свою дитячу чистоту і щирість, а також, шану до землі, про яку
вони лише чули, пронесли наші діти
через все своє життя.
Оксана КОВАЛЬ,
учитель першого класу
Літні канікули вже дуже близько і
можна із задоволенням зробити підсумки щосуботньої наполегливої
праці моїх маленьких школяриків
другого класу: пятеро- круглі відмінники,четверо-ударники.
Цікаво і дуже швидко промайнув

цей навчальний рік. Протягом року
школярики старанно вчилися хтось
трохи більше,а хтось трохи менше,
але взагалі дуже добре попрацювали-вивчили багато нового і цікавого.
Усі як один додали до своєї розумової скарбнички більше знань з рідної
мови, відкрили для себе віконечко в
Україну через цікаві книжечку і робочий зошит «Я і Україна. Навколишній світ і Я».
Ми перший рік вчилися за новими підручниками з України і я вважаю дуже продуктивно. З «Рідної
мови» ми мали дві чудово ілюстровані книжки, хотіли все-все вивчити
та нажаль часу не вистачило (вчимося тільки по суботах). Вивчили звуки
мовлення, перенос слів з рядка в рядок, вживання великої букви. Навчились знаходити головні і другорядні
слова в реченні і зрозуміли зв’язок
слів у реченні. Вивчали як старшокласники навіть частини мови, такі
як іменник, дієслово, прикметник,
прийменник. Дізнались про корінь
слова і спільнокореневі слова. Знову
з задоволенням повторили алфавіт,
наголос, склади, м’які і тверді приголосні, вживання апострофа.
Повторення звичайно було легшим
за навчання.
З читання другокласники опановували «Післябукварну читанку», із

Учні та вчителька двомовного класу А2 Лідія Вайтед зі власноручно виготовленими писанками.
Фото Володимира БОДНАРА

святкування Нового Року, Різдва, Великодня. Відкривали для себе живу і
неживу природу, різноманітність
рослинного і тваринного світу; мандрували визначними місцями Украї-

знайомі з нею ще з початкових класів. Труднощі виникали тільки при
визначенні відмінків іменників.
Шкода, що ми маємо дуже мало часу, відведеного на цю тему. Дуже подобалося дітям вивчати роди, числа
та відміни іменників. Цікаво проходили уроки розвитку мовлення. Ми
складали діалоги, монологи, твори
різних типів, писали короткі перекази. Особливо мені подобалося перевіряти домашні завдання творчого
характеру. Діти у своїх роботах проявляли чималу фантазію.
У шостому класі програма з української мови була більш важкою.
Протягом року учні вивчили дев’ять
частин мови. Матеріалу було багато,
і потребує він постійного повторен-

“Риби”. Малюнок Кейли Б. А1 кл.

Квітка. Данило Р. 1-й клас

задоволенням виконували завдання
з позакласного читання — програма
«Book It». Майже усі діти успішно
справились з цією програмою, кожен
місяць за свою працю вони отримували нагороди – посвідку на зароблену піцу, а також похвальний лист
отримають ті, хто успішно завершив
програму на протязі усіх шести місяців. На уроках читання діти не тільки
читали, декламували вірші, але й радо складали коротенькі розповіді, за-

ни. Навчались також у школі ввічливості: як поводитись серед людей, за
столом, в театрі, на вулицях і дорогах. Діти навчились любити і берегти
природу, краще розуміти один одного. Я дуже вдячна батькам, бабусям і
дідусям, що плекають у своїх дітей і
внуків любов до рідної мови, навчають українських звичаїв і допомагають їм у навчанні.
Олексанра ГУБАР,
учитель другого класу
Швидко закінчився навчальний
рік в українській школі. Здається, що
від вересня пройшло тільки кілька
місяців, і вже настають канікули. Але
вивчили ми за цей час багато. Щось
давалось легко, а щось- дуже важко.
У п’ятому класі ми почали вивчати
частини мови. Зупинилися на розділі «Іменник». Проблем при вивченні
цієї частини мови не було, бо діти

“Лист до матері”. Давид Р. 1-й кл.

ня. Особливо проблематично шестикласникам давалося розрізнення дієприкметника і дієприслівника. На
уроках розвитку мовлення ми по-

“Весна”. Софія Д. A1-й кл.

“Зима”. Малюнок Діяни О. A1 кл.
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гадки, скоромовки, як справжні артисти виконували ролі у казочці. На
завершення цього навчального року
школярі найбільше любили читати
оповідання для дітей про тварин.
З розвитку мовлення працювали
багато з робочим зошитом і кижкою
«Я і Україна». Малювали родинне
дерево, розповідали про свою родину, професії батьків, про традиції

“Пори року”. Малюнок Володі Я. 1-кл.

глиблено вивчали те, що розглядали
у п’ятому класі (різні види творів, перекази детальні, вибіркові і стислі,
діалоги, монологи і т. ін.)
У наступних класах ми продовжимо вивчати поглиблено теми почат“Зима”. Малюнок Анастасії С.

(далі на стор. 4)
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Сторінка 4
ЗІ СТОЛУ ДИРЕКТОРА (зі стор. 2)

Свято-Володимирського собору в пам’ять жертв Голодомору 1932-33 рр.
Цей шкільний рік є особливим: українці світу відзначатимуть 75-у річницю трагічного Ґеноциду українського народу, що забрав 10 мільйонів
невинних життів. Зокрема українці
Америки планують зібрати кошти на
побудову Меморіалу жертв Голодомору у Вашинґтоні, відкиття якого
планується на осінь 2008 р. Свій внесок у відзначення зробить і наша
Школа ім. Т. Шевченка — через заняття і презентації з історії Голодомору, участь у збірці коштів тощо.
Ще у травні – щорічний Весняний
обід-барбек'ю нашої школи, який ми
проводили вже вчетверте для збірки
додаткових коштів для школи. Крім
смачних смажених ребер і печеної
курки, гостей чекали виступи учасників Другого фестивалю учнівських

ВІСТІ З КЛАСІВ (зі стор. 3)

кових класів, а також познайомимося з новим.
Наталія БОКОТЕЙ,
учитель мови і літератури
Минув ще один рік навчання в
школі українознавства ім. Тараса
Шевченка. Здається ще вчора був вересень, a зараз вже травень, літо дуже близько, його майже можна відчути, торкнутись...
Навчальний рік пройшов вдало:
діти успішно вчились, відкривали
щось нове... Школярі п’ятого класу
розпочали вивчати історію України.
Це новий та дуже цікавий предмет,
до якого вони приклали неабияких
зусиль. Княжа, Козацька та Нова Доба були початком знайомства ма-
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талантів «Калиновий цвіт 2007».
Назва фестивалю не випадкова. На-

ші діти — то є її цвіт-окраса України.
Кожен з нас iз самого малечку но-
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сить у серцi материнську пiсню — те
вiчне, що живить душу, не дає їй змiлiти i зламатися. З-помiж усiх материнських пiсень особливою красою
сповненi пiснi, пов'язанi з калиною,
адже калина — один з прекрасних
символiв України, який входить у нашу свiдомiсть з маминої колискової:
Ой спи, сину, бо покину,
Сама пiду по калину,
Наламаю калиноньки
Для дитини в голiвоньки.
Як калина цвiсти буде,
То дитина рости буде,
Вже калина процвiтає,
А дитина виростає.
Хочу висловити вдячність усім, хто
допомагав у проведенні обіду-барбек’ю і фестивалю — учителям, учням і
членам парафії св. Володимира —
Тарасові Бебку, Марії Богуславській,
Ірині Боднар, Наталії Боднар, Тетяні
(далі на стор. 13)

Для матусь і бабусь виступає садочок “Сонечко” Школи ім. Т. Шевченка.

Школярі отримали знання, які, без
сумніву, знадобляться їм при вивченні історії у старших класах.
Школярі одинадцятого класу вивчали новітню історію України і повторили Ранню, Княжу, Козацьку,

чення і стан вод для економіки України. Словниковий запас школярів
поповнився багатьма новими словами: витік, притока, гирло, протока,
затока, лиман, коса тощо. Відповідно
до матеріалу, що вивчався, діти працювали з контурними мапами, наносячи назви морів, найбільших річок,
водосховищ та озер України.
Одне заняття ми виділили, щоб
помандрувати мальовничими місцями природи України. Слайди з різних куточків нашої Батьківщини, на
сорок хвилин перенесли дітей за ти-

ричним періодам. Учні дізналися
про життя та творчість відомих українських іконописців минулого: Алімпія, Петра Волинянина, Андрія Рубльова тощо. Не забули ми і про творчість сучасних іконописців.
Більша частина часу триместру
була присвячена вивченню світського живопису від княжих часів і до
сьогодення. Діти вивчили творчість

“Зайчик”. Малюнок Меланії Р. А1 кл.
“Хвалькувата муха”. Аля П. 1-й кл.

“Букет”. Аплікація.

леньких американських українців з
історією рідного краю. Вони отримали основу для подальшого розвитку
та вдоконалення знань про Україну
та її історію.
Шостий клас – діти вивчали історію Княжої Доби. Попередні знання
історії України дуже допомогли школярам –вони повторили та вивчили
багато нового, про Україну та її князів. Діти подумки переносились в ті
давні часи, стаючи свідками злетів та
падінь Київської держави. Аскольд і
Дир, Олег, Ігор, Ольга та інші князі
стали близькими, майже родичами,
доля яких турбувала маленьких українців.
Восьмий та дев’ятий клас опановували Ранню та Княжу Добу. Учні
більш детально вивчали події тих часів. Імена та дати найважливіших
подій в історії України були важливими в оцінці знань кожного студента. Дітям було непросто запам’ятовувати нову інформацію, але постійна
праця праця протягом навчального
року принесла добрі результати.
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Нову Добу. Вони показали себе: старанними, працьовитими та готовими
до вступу в доросле життя. Їхня праця була винагороджена – всі успішно
склали усні та письмові іспити з історії України та інших предметів. Вони
усвідомили, що історія України є тим
спільним знаменником, що об’єднує
всіх українців світу. Зберегти цей
зв’язок є важливим завданням кожного з нас. Успіхів вам випускники!
Не забувайте рідної школи!
Мирослав ГУБАР,
учитель історії України
ГЕОГРАФІЯ
Третій триместр навчання географії у восьмому класі був присвячений вивченню поверхневих і підземних вод України, а також водам Чорного та Азовського морів. З теми
«Поверхневі води» учні вивчили річкову систему країни, її водосховища,
канали, озера та болота. Також учні
дізналися, що Україна володіє великим природним багатством — басейнами підземних вод. Вивчаючи моря, учні розглянули їх розташування,
віддаленість від океану, а також їх
площу, солоність, забрудненість та
тваринний світ. На уроках учні самостійно спробували визначити зна-

“Метелик”. Малюнок Христини В. 1-й
кл.

“Дятел”. Малюнок Давида С. 1-й кл.

сячі кілометрів туди, де народилися
вони або їх батьки. Приємно було чути, коли діти говорили про красу України і деякі навіть впізнавали місця,
де колись бували: у Криму або в Карпатах.
Дев’ятикласники продовжили
працювати над великим розділом
«Населення України», з якого вони
вивчили теми міське та сільське населення, міґрації, національний
склад, трудові ресурси та внесок українців у світову цивілізацію. При
вивченні теми учні використовували
діаграми, різні мапи та статистичні
дані.
Одинадцятикласники присвятили
суботи перед матуральними іспитами повторенню всіх тем з предмету
«Географія України».
КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
Дев’ятикласники протягом третього триместру вивчили великий
розділ «Малярство та графіка». Вони
дізналися якою може бути тематика
живопису, які фактори вплинули і
продовжують впливати на розвиток
українського малярства та графіки.
Учні вивчили іконопис та світський
живопис.
Школярі дізналися про значення
символів візантійського стилю, його
зв’язок з архітектурою, переглянули
слайди із зображенням найславніших ікон, що належать різним істо-

відомих українських художників в
Україні та діаспорі й художників не
укранців, що жили і творили в Україні. Разом ми переглянули і обговорили багато-багато слайдів з репродукціями картин . Цікавими на уроках
були хвилини, коли школярі говорили про емоції, що їх викликала та чи
інша картина. Діти побачили скільки
славних імен художників і їх полотен
присвоєно Росією. Окремий урок був
присвячений вивченню теми «Шевченко-художник».
Учням особливо сподобалися народні картини із зображенням козака Мамая, що є своєрідним втіленням українського характеру, образ
волелюбності, стійкості та невмирущості народу. Цікавими для школярів були і хвилини присвячені творчості художників-примітивістів: К.
Білокур, М. Приймаченко. Ознайомилися діти також із петриківським
розписом.
Одинадцятикласники третій триместр перед іспитами присвятили
повністю повторенню усіх раніше вивчених розділів з предмету «Культура України».
Наталія БОДНАР,
учитель географії і культури України

Козак Мамай.
Wednesday, August 22, 2007 13:34
Composite
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НОВИЙ 2007-2008
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У ШКОЛІ
УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. Т.
ШЕВЧЕНКА
починається
8 вересня 2007 року.
Початок занять о 9:00 ранку
О 9:30 ранку відбудеться
МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧНІВ І
БАТЬКІВ
у Соборі св. Володимира з
нагоди початку навчального
року.
Реєстрація учнів 25 серпня у
день Відкритих дверей.

Сторінка 5

ДЕНЬ ШКІЛЬНОГО ФОТО
СУБОТA,
20 ЖОВТНЯ 2007 Р.
Просимо всіх
учнів
школи одягнутися
в українські строї.

Запрошуємо відвідати
вебсайт
ШКОЛИ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
за адресою
www.shevchenkoschool.org.

ШКІЛЬНИЙ
МАТУРАЛЬНИЙ

БАЛ-БЕНКЕТ
2007
3 листопада 2007 року
Велика заля СвятоВолодимирського
культурного осередку.
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Сторінка 6

ВАША ДИТИНА
НЕ ВІДМІННИК?
ТА ЦЕ Ж ДОБРЕ!
Марія КИРИЛЕНКО,
Ганна ЯЦЕНКО,
«Дзеркало тижня»
От і підійшов кінець навчального
року... Одні батьки ще перебувають у
тривожному очікуванні результатів
іспитів своїх дітей. Другі вже встигли
прошпетити своїх недбалих нащадків і сумують над не занадто «гарними» табелями. А треті все не втомлюються хвалитися «А мій (моя) цього
року знову відмінник (відмінниця)!»
Ми пропонуємо задуматися над тим,
наскільки відносними є ці приводи
для смутку чи радості.
Палке бажання батьків бачити
свого нащадка «най-най» може
спровокувати розвиток у нього такої
психологічної недуги, як синдром чи
комплекс відмінника. Існує й інша
назва — перфекціонізм (від англійського слова perfect — досконалість).
Цим терміном позначають прагнення людини до досконалості, бездоганності, ідеалу. На перший погляд
може здаватися, що це чудова риса.
На жаль, перфекціонізм нерідко межує із серйозними психологічними
розладами і здатний зіпсувати життя
як самій людині, так і її близьким,
рідним, колегам. Предметом перфекціоністських переживань можуть
бути спортивні досягнення; поняття
«гарні дочка/син чи господиня/годувальник»; зовнішня привабливість;
«правильна» поведінка. Однак найпоширеніший варіант пов’язаний усе
ж таки з навчанням, а згодом із роботою. При цьому формально перфекціоніст геть може не бути ні золотим медалістом, ні володарем червоного диплома: психологічні проблеми починаються виключно з голови,
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а не знаходяться в папці з документами.
Як ваша дитина ставиться до
власних успіхів?
У «чистому вигляді» діти із синдромом відмінника зустрічаються не
так вже й часто. Та все ж пильність
не завадить. Ваша дитина може
страждати на синдром відмінника,
якщо:
• без похвали вона марніє, як рослина без сонця;
• ревниво ставиться до успіхів інших;
• болісно сприймає критику на
свою адресу, схильна до підвищеної тривожності й помисливості стосовно думки про неї оточуючих;
• її самооцінка нестабільна: то злітає до небес, коли її хвалять, то
падає до нуля, якщо критикують;
• її основним мотивом до навчання є одержання гарних оцінок,
схвалення і захоплення оточуючих;
• рідко робить щось понад те, що
задають у школі; може взагалі не
робити тих завдань, які не передбачають оцінки;
• заради оцінки може піти на приниження;
• у гонитві за успіхом здатна жертвувати здоров’ям, спілкуванням
із друзями, розвагами та ін.;
• невдача може вибити її з колії,
викликати апатію чи навіть депресію; у неї спостерігаються різні хронічні й соматичні захворювання;
А от «справжній» відмінник найчастіше за все має веселий спокійний характер, переважно гарний настрій і нормальне здоров’я. Він любить навчатися, головним для нього
є процес пізнання, а не результат у
вигляді гарної оцінки. До невдач ста-

виться спокійно і навіть із гумором.
Погана оцінка викликає у нього
азарт розібратися в тому, чого він не
зрозумів. Він охоче допомагає співучням, підказує, дає списувати. У
старших класах найчастіше стає «хорошистом», зосередившись на тих
предметах, які йому цікаві.
Що чекає дітей із синдромом
відмінника в майбутньому?
Віддалений прогноз дуже несприятливий. Мало кому з перфекціоністів вдається прожити життя на «відмінно». Вони рідко досягають значних висот, їм бракує рішучості стати
лідером, вони уникають брати на себе відповідальність, бояться здійснити помилку, зволікають із початком
дій, воліють не ризикувати і діяти в
рамках заданої програми. Вони старанні й мають певну кількість накопичених знань, але не завжди вміють
застосовувати їх на практиці; не
здатні до критичного аналізу; живуть з оглядкою на те, що скажуть інші. Схильні до догматизму, рідко мають свободу мислення і творчого підходу до справи. Такі люди вважають
себе невдахами навіть тоді, коли їм
удається значно просунутися кар’єрними сходами. Адже відчуття успіху
дуже суб’єктивне, а досягти високої
планки під назвою «ідеал» практично неможливо. Перфекціоніст високої думки про себе і свої здібності,
але йому постійно потрібні сигнали з
зовнішнього світу, які підтверджують його неординарність: похвали,
компліменти, лестощі, загальне визнання. Не менш важливими є
також ступінь, звання, підвищення
по службі, збільшення заробітної
плати. Але все це не лікує, а лише
тимчасово полегшує психологічну
недугу.
Психологічні й фізичні розлади —
неодмінний супутник людини із
синдромом відмінника. Залежність

Parents are key to top grad’s success
Ukrainian tradition, culture important part of Roosevelt valedictorian's life
with. She gets encouragement — and the occasional
ribbing — from family and
friends.
"My friends will joke
with me and say 'What,
Tanya, you didn't get 100
percent on that test?'" she
said. "They expect me to be
who I am. My parents did
very, very well in school.
They were my first teachers, and they are why I do
as well as I possibly can."
Volodymyr and Natalia
Bodnar of Kent are physics
teachers and Ukrainian
natives who brought Tanya
and sister Iryna — a Roosevelt student also on track to
Chris SMANTO/Record-Courier be valedictorian of her
Tanya Bodnar, the valedictorian of Theodore Roo- class, her sister said — to
sevelt High School in Kent, credits her parents with the United States when
helping her succeed academically. A native of Tanya was 6.
Ukraine, Tanya said culture and tradition are big
Culture and tradition has
part of her life.
remained an important of
family life, Tanya said.
"Our parents always raised us to be
By David O'BRIEN
patriotic about our heritage. We speak
Record-Courier staff writer
Ukrainian at home, watch Ukrainian
(www.recordpub.com)
Did a recent turn on WEWS Channel television programs, listen to Ukrain5's Academic Challenge make Tanya ian music," she said. "I have to balance
Bodnar, a senior at Kent's Theodore my school persona with the cultural
Roosevelt High School, into a minor differences, but they're not so huge that
you can't have two different lifestyles."
celebrity?
Teased as a young child, Tanya said
"A little," the valedictorian of the
Class of 2007 admitted, somewhat she now feels accepted by her peers.
modestly, of the three-person team that "Not many people speak two lanscored 555 points during the high guages," she noted.
Tanya also is active in the National
school quiz show aired March 10,
against teams from McKinley and Tall- Honor Society, a member of Ohio
Model United Nations, Art Club, Latin
madge high schools.
Then again, academic excellence is Club, Future Problem Solving and
an expectation Tanya said she has lived Community Problem Solving, in which
Newsletter School News N...
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she and a friend worked with Stanton
Middle School students on advanced
mathematics.
In her spare time, she enjoys embroidery, making traditional Ukrainian
beaded necklaces and drawing. When
she entered Roosevelt, she said, "It
dawned on me, 'I guess I can draw,'"
something her mother had taught her
from a young age.
Though not a member of any sports
teams, Tanya tries to follow European
soccer. Her "No. 1" team is the Ukrainian national team, which recently made
the final eight in the World Cup.
Her post-high school education will
take place at Case Western Reserve
University in Cleveland, where she
plans to continue on a pre-med path,
with biology or biochemistry as a major. There are a lot of medical professionals in her family already, Tanya
said, and she hopes to maybe get into
research, surgery or anesthesiology.
Though admittedly stronger in
math, science and art, Tanya said her
father's work with liquid crystals at
Kent's AlphaMicron "goes right over
my head." She also counts Roosevelt
history teacher Bruce Dzeda as one of
her favorite and most memorable
teachers.
"I took his class in 10th grade but I
can still remember almost everything
we talked about," she said. "The math
and science departments at Roosevelt
also are filled with good teachers, and
they all have aspects I want to possess
some day."
One of her other dreams, she said, is
to go back to Ukraine and be a doctor
— for her favorite Ukrainian soccer
team.
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від успіху й оцінки оточуючих робить
перфекціоніста нещасною людиною
— все життя її супроводжують невдоволення собою, своїми досягненнями, своїми близькими. Їй важко
сприймати інших людей: або вона
мститься їм за завищені (на її думку)
вимоги до себе, або її дратують люди,
котрі дозволяють собі спокійно працювати, радіти життю і не переживати через усе те, що становить для неї
таку проблему. Людина із синдромом відмінника фактично перебуває
в стані хронічного стресу, що загрожує психосоматичними захворюваннями, особистісними розладами, істерією, неврозами, депресією і навіть
суїцидом. Намагаючись бодай якось
розслабитися і зняти напруження,
багато з них приходять до алкоголізму, наркоманії, невротичного куріння.
А от у трієчників нерідко перспективи набагато кращі. Саме з їхнього
середовища можуть вийти дуже успішні люди. Трієчнику до невдач не
звикати, тому він без оглядки на
можливий неуспіх безстрашно хапається за нову справу; не боїться здаватися некомпетентним; йому начхати, що про нього подумають чи скажуть оточуючі. Він ризикує — і часто
виграє. Крім того, він уміє викручуватися, хитрити, перетворювати програш на перемогу, прикидатися засмученим невдачею, щоб потім
струснутися і впевнено піти далі. Трієчник у навчанні внутрішньо незалежний, гнучкий у спілкуванні, не
цурається ділового азарту й радостей
життя; оптимістично дивиться в
майбутнє. Саме такі люди іноді виходять із відстаючих учнів і практично
ніколи з круглих відмінників.
Як уберегти свою дитину від
синдрому відмінника?
Буває так, що діти вже народжуються зі схильністю до перфекціонізму. Але набагато частіше їх такими
роблять батьки, болісно стурбовані
успіхами свого чада не лише в плані
навчання, а й моралі, культури, вміння поводитися, вдягатися, дотримуватися порядку, тобто бути за їхніми
поняттями «правильними». І не настільки важливо, що рухає такими
батьками — бажання самоутвердитися за рахунок дитини; компенсувати
те, чого не вдалося досягти самим;
хибне почуття обов’язку... І коли спочатку ініціатива йде від батьків, то
через якийсь час дитина сама починає судити себе на відповідність певному ідеалові і набуває серйозної
психологічної проблеми на все життя.
Що ж можна порадити батькам?
Намагайтеся, щоб вираження вашої до дитини любові не було пов’язане тільки з тими випадками, коли
вона була в чомусь успішною: правильно повелася; щось зуміла, дістала гарну оцінку. Не можна, щоб у її
свідомості закріпилася небезпечна
формула: успіх = похвала = любов.
Адже тоді і в дорослому житті вона
«зароблятиме» любов і повагу, постійно сумніватиметься в собі. Саме
тому так важливо виявляти свої почуття до маляти без усякого на те
приводу й навіть у ситуації, коли вона завинила. Важливо звикнути критикувати не дитину, а її конкретний
проступок.
Не пред’являйте до дитини завищених вимог, не лайте за погані
оцінки. В основі комплексу відмінника може лежати не тільки бажання похвали, а й страх осуду та покарання. Не забувайте, що іноді досить
вашого невдоволення, яке діти на інтуїтивному рівні сприймають так само гостро, як і багатослівну, гучну
(Закінчення на стор. 7)
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прочуханку. Відсторонений вираз обличчя, насуплені брови, стиснуті губи, холодний тон чи просто невдоволене мовчання — усі ці невербальні
знаки «зчитуються» малюком як доказ того, що ви його «вже» розлюбили. Не позбавляйте своє маля впевненості, що ви любите його всяким.
Не прагніть, щоб ваш нащадок
був неодмінно кращим за інших. Не
випитуйте ревниво, що одержала за
останню контрольну Таня-відмінниця; не демонструйте заздрість, що інші діти успішніші. Водночас після
ранку не розповідайте малюкові, що
він був «ліпшим за всіх». Набагато
краще сказати: «Молодець, ти дуже
старався». Амбіції, марнославство і
честолюбство, безумовно, є двигуном
не лише особистого успіху, а й певною мірою прогресу. Але це «граничні» якості, близькі до пороків, тому
не варто їх штучно підігрівати. Наскільки краще і здоровіше, якщо
двигуном особистісного зростання
будуть відповідальність, почуття обов’язку, любов до пізнавального процесу.
Не концентруйтеся на успіхах дитини, більше думайте про те, щоб вона була щаслива, відкрита до навколишнього світу і доброзичлива до
людей. Враховуйте можливості ма-

Шкільні вісті

ляти, його схильності, здібності, здоров’я. Подумайте заздалегідь, яка
може бути ціна можливих високих
досягнень дитини. Намагайтеся, щоб
їй було цікаво навчатися; заохочуйте
її допитливість; виявляйте щирий інтерес до того нового, що вона дізналася на уроці, із книжок чи Інтернету.
Докладіть усіх зусиль до того, щоб
малюк умів конструктивно сприймати критику оточуючих. Для початку
самі навчіться правильно критикувати — оцінюйте не результат: «Некрасива картинка вийшла», а деталі:
«Кузов відмінний! А от малювати колеса тобі треба ще потренуватися».
Тоді дитина навчиться не ображатися на критику, а шукати в ній конструктивне зерно і розцінювати як
стимул до подальшої діяльності.
Постарайтеся прищепити малюкові здорове ставлення до промахів і
невдач як до робочого моменту досягнення мети. Для цього, займаючись разом із ним якоюсь справою,
коментуйте процес: «Не вийшло?..
Не страшно, спробуємо ще раз... У
чому ж річ?.. Ти маєш рацію, так набагато краще (навіть коли, як і раніше, погано)... Молодець, що не здаєшся... Наступного разу знатимеш,
як це робити». Коли малюк підросте,
формула може звучати вже по-до-

ЗАГАДКИ

Поради
психолога

“Галичина” (www.galychyna.if.ua)
Стоїть при дорозі
На одній нозі.
І шапочку має,
Та нікого не вітає.
(Гриб)
Живе вона у лісочку,
Має червону сорочку.
Хто іде, той поклониться.
(Суниця)
І печуть мене, і варять,
І їдять мене, і хвалять,
Бо я добра.

•
•
(Картопля)

У кожній господі
я у великій пригоді,
А хто мене роздягать
візьметься,
Той слізьми заллється.

•
•
(Цибуля)

•

Зелененький мій стручок
Повен, повен діточок.
І усі їх полюбляють —
Насолоду справжню мають.

•
(Горох)

СТІЛ — ЯК КЛУМБА
Фото Мирона МАСЛЮКА
Галина ВДОВИЧЕНКО
Каже мені знайома, що її дворічна
донечка не любить чорниці.
Приводь, кажу, її
до нас — полюбить. Адже діти у
компанії, та ще й
в гостях, їдять не
просто охоче, а з
таким апетитом,
що мами чомусь починають виправдовуватися. Не останнє значення у
такому спалаху інтересу до їжі має
оформлення страв. Ті самі ягоди
можна запропонувати дітям у різних
прозорих ємностях: зробити листкове асорті з черешень, аґрусу, порічок,
чорниць, переклавши кожний шар
зеленими листочками смородини
або винограду. Ще жодної дитини не
бачила, яка б відмовилася від такого
десерту.
Навіть звичайна каша на тарілці
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•

•

Якщо дитина живе...
• у постійній атмосфері критики, вона
навчається осуджувати.
• в атмосфері ворожості, вона навчається воювати.
• у страху, вона навчається бути настороженою.
у співчутті, вона навчається жаліти себе.
в атмосфері взаємної недоброзичливості, вона навчається почуватися винною.
у постійній підтримці, вона навчається бути впевненою.
в атмосфері терпимості, вона навчається бути терпеливою.
у похвалі, вона навчається гідно
оцінювати інших.
у взаємоприйнятті, вона навчається любити.
у схваленні, вона навчається сама собі подобатись.
у визнанні, вона навчається ста-

може виглядати як усміхнене обличчя з “намальованим” ягодами ротиком, очима, вухами... Варене яйце
легко перетворюється на гномика
або грибочок. Котлета, прикрашена
зеленою цибулею, — на їжачка.
Діти дуже люблять канапки на
шпажках. Шматочок хліба, відвареного курячого м’яса, помідора, огірка
і листочок салату — виходить човник
з парусом. Дорослі теж полюбляють
страви, оформлені з любов’ю до тих,
хто їх їстиме.
Ось один з варіантів – для особливого випадку. Зріжте з великого
грейпфрута маківку — так, аби він
зручно вмостився на тарілці. Обкладіть його якимось фруктами або ягодами. І встроміть шпажки з будьякими смачними насадками: кубики
твердого сиру двох сортів, оливки і
маслини без кісточок, порізаний
болгарський перець, огірочки-пікулі,
малесенькі мариновані початки кукурудзи — бейбі-корн... Дорослі від
такої страви тішитимуться як діти.

Сторінка 7

рослому: «Ми зазнали невдачі, зате
набули досвіду». Дитині дуже пощастить, якщо вам удасться прищепити
їй азарт подолання невдачі.
Поступово привчайте дитину мислити й діяти самостійно, вміти об’єктивно оцінювати результати своєї роботи, аргументувати й обстоювати
свою думку. Дуже корисною є робота
маляти з конструктором, малювання, ліплення з пластиліну. При цьому слід давати йому зрозуміти, що ви
поважаєте його думку: «Ти мене переконав, що для крана головне —
стійкість». Іноді взагалі уникайте
оцінок того, що робить дитина: «Я не
зовсім уявляю, якою має бути гармата, але найголовніше, що вона тобі
подобається».
Зшийте разом із дитиною м’яку
іграшку. Іноді саме такі, часом дуже
непрезентабельні вироби стають для
маляти улюбленими. І тоді варто
підкреслити: «Недоліків у нашого
зайця багато, але однаково ми його
любимо». Дитині принагідно можна
пояснити, що так само, як вона любить саморобного й не зовсім «правильного» зайця, так і мама з татом
люблять її, незважаючи на те, що у
неї щось не виходить.
Коли дитина піде до школи, постарайтеся, аби тема оцінок посідала
в її житті чітко визначене місце. Піс-

•
•
•
•

вити перед собою мету.
у чесності, вона навчається бути
справедливою.
у правдивості, вона навчається
правди.
у безпеці, вона навчається мати
віру в себе і в оточення.
у дружелюбності, вона дізнається, що світ — чудове місце, у якому їй призначено жити.

МОЯ МАМА
Марія ШПЕТКО,
учитель підготовчого класу
«Моя мама найгарніша,
Моя мама наймиліша,
Найдорожча в цілім світі,» —
Так говорять усі діти.
Прокидається із сонцем,
Заглядає у віконце,
Потім діток піднімає
І до школи виряджає.
Зранку нам допомагає,
Ввечір казочку читає,
На прогулянку до парку
Веде за руку, коли жарко.
Наче сонце ясне гріє,
Так матусенька леліє
Своїх діточок маленьких,
Щоб зростали здоровенькі.
Мама завжди вчить дитину:
«Будьте чемні, доню й сину,
Вчіться залюбки читати
І писати, й малювати.
Ось і нічка наступила
Й мороком землю покрила,
А матуся не дрімає —
Спати діточок вкладає.
Спи спокійно, Ангелятко!
Не турбуй ні мами й татка.
Завтра буде новий день,
Будем вчитися пісень.
Мріє, щоб були щасливі
І веселі, і красиві
Наче квіти весняні,
Що розквітли вдалині.
О, матінко моя єдина!
Твоя любов неповторима!
Нас зігріває й надихає,
Долать проблеми помагає.
Сьогодні в нас велике свято.
Будем мамусеньок вітати.
Вклоняємося до землі.
Спасибі, наші дорогі!

ля повернення маляти зі школи, розпитуйте про новини. Намагайтеся
при цьому дивитися на світ її очима.
Тоді ви зможете зрозуміти всю важливість повідомлення, що під час
уроку математики в клас залетів горобець... На оцінках у вас ще буде час
зробити акцент трохи пізніше — коли малюк поїсть, відпочине й візьметься за уроки. Навіть якщо ви досить пізно прийшли з роботи, не запитуйте з порога: «Які оцінки одержав?» Маляті дуже важливо відчувати, що ви цікавитеся ним самим, а не
його шкільними успіхами.
А що ж робити, коли вам самим
не далекий перфекціонізм? Коли це
застаріла психологічна недуга, яка
псує життя вам і вашим близьким, то
не виключено, що знадобиться допомога психолога, котрий допоможе
«розгребти» завали хибних установок, які накопичилися за життя. Але
дуже часто досить просто зрозуміти,
в чому твоя проблема, аби підхід до
життя став здоровішим і конструктивнішим. Якщо увесь час оцінювати
себе на відповідність якомусь ідеалові, то можна так ніколи й не зрозуміти — хто я насправді? Постарайтеся
змінити свій спосіб думок — і тоді
зміниться ваша поведінка, а потім і
все ваше життя.

КОРИСНО ЗНАТИ

ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО
МІСЦЯ ШКОЛЯРА
СТІЛЕЦЬ
Глибина сидіння повинна бути
меншою, ніж відстань від підколінної ямки до попереку.
СТІЛ
Лікті дитини повинні вільно опиратися на письмовий стіл. Відстань
від очей до книги повинна бути рівною тридцяти сантиметрам. Для визначення відстані, попросіть дитину
поставити лікті на стіл і подивитися
поперед себе — якщо стіл розташовано правильно, то кінчик середнього пальця торкатиметься зовнішнього краю ока.
ЧИТАННЯ
Книгу потрібно розташовувати на
спеціальній підставці на відстані витягнутої руки від очей. Якщо книга
буде розташовуватися лівіше чи
правіше, то звичний нахил і поворот
голови за короткий строк перевантажать шийний відділ учня — виникнуть головні болі.
ПИСАННЯ
Зошит потрібно розташовувати
під кутом тридцять градусів — саме
при такому нахилі добре видно, що
виходить з-під пера.
ОСВІТЛЕННЯ
Настільна лампа — ідеальний варіант: світло повинно падати зліва
та спереду, не створюючи тінь. Рекомендована потужність настільної
лампи — 60 ватт.
ХОРОШІ ЗВИЧКИ
Під час занять потрібно сидіти
рівно, спираючись на обидві стопи і
на обидві сідниці. Кожні 40 хвилин
потрібно робити активні перепочинки: рухи знімуть напругу.
ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ
Класти ногу на ногу, підкладати
одну ногу під себе, звішувати непрацюючу руку зі столу, сидіти упівоберта, одночасно дивитися телевізор — це швидкий шлях до порушення осанки
“МІСТО”
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ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА
ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
Учителі школи
ім. Тараса Шевченка
вітають учнів та їхніх рідних

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ
і з нетерпінням чекають зустрічі з
ними на початку нового
шкільного року

В СУБОТУ, 8 ВЕРЕСНЯ 2007 р.

Учителі й учні
Школи українознавства
ім. Тараса Шевченка
щиро вітають палкого і невтомного
прихильника школи, щедрого жертводавця і
самовідданого генератора ідей

ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА
з нагоди виходу на пенсію.
Пане Володимире, прийміть наші ширі
вітання і побажання міцного здоров’я, довгих
і плідних років життя, родинного щастя і
радощів від дітей і внуків.
МНОГАЯ ЛІТА!

ВОЛОДИМИР І НІНА САМІЙЛЕНКИ

вітають духовенство і парафіян
Українського
православного
собору св. Володимира,
учителів, учнів та батьків
Школи українознавства
ім. Тараса Шевченка
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
І ПОЧАТКОМ ШКІЛЬНОГО РОКУ!

MICHAEL G. DOBRONOS
DOBRONOS & DOBRONOS
Attorneys & Counselors at Law
5552 Forest Lane
Brecksville, OH 44141
Phone: 440-740-1140
Fax: 440-740-1150
E-mail: Dobronos@aol.com

РОДИНА ДОБРОНОСІВ
вітає духовенство
і парафіян
Українського
Православного Собору
св. Володимира,
учителів, учнів і
батьків
Школи
українознавства
ім. Т. Шевченка

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ
І ПОЧАТКОМ ШКІЛЬНОГО РОКУ
Михайло, Ліда, Михайло і Софійка Доброноси
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З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ!
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ТРЕМОНТСЬКА ХОДА –
ЧОРНОБИЛЮ
КЛІВЛЕНД, ОГАЙО — Українські
злучені організації Огайо (УЗО) запрошують українську громаду до
участі у першій річній Ході Чорнобилю (відомій як «Tremont Walk for
Chornobyl»), яка відбудеться у суботу, 29 вересня 2007 року, у районі
Тремонт (у Клівленді, Огайо). Ця п’ятикілометрова хода почнеться біля
Парку Лінкольна, поруч Українського музею-архіву. Зацікавлені
особи зможуть зареєструватись на
подію від 3-го до 5-го серпня під час
фестивалю, що відбуватиметься при

Церкві Покрови (6812 Бродв’ю Ровд,
у Пармі), 25-го серпня під час Дня
відкритих дверей Школи українознавства ім. Т. Шевченка (3425 Маріонкліф Драйв, у Пармі), 9-го вересня
під час ювілейного пікніку Церкви
св. Андрія (7700 Гортс Ровд, у Пармі)
або перед початком ходи у Тремонті.
Запрошуємо цілу українську громаду на відправу-молебень о годині
9-ій ранку біля Українського музеюархіву перед початком ходи та на
спеціальну виставку про Чорнобиль-

До уваги українських
бізнесів, приватних осіб і
громадських організацій!
ТУТ МОЖЕ МІСТИТИСЯ

ВАША РЕКЛАМА
З питань розміщення реклами чи святкових
привітань на сторінках «Шкільних Вістей»
звертатися телефоном 330-554-6429 або
електронною поштою на
ad@shevchenkoschool.org.
GEORGE R. ORYSHKEWYCH
Attorney at Law
5566 PEARL ROAD
PARMA. OHIO 44129
440-884-5015
FAX: 440-884-5020
E-MAIL: goryshkewych@cox.net

РОДИНА ОРИШКЕВИЧІВ
вітає батьків, учнів та учителів Школи
українознавства ім. Т. Шевченка, усю
українську громаду Великого Клівленду

З 16-ОЮ РІЧНИЦЕЮ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ І
ПОЧАТКОМ НОВОГО
ШКІЛЬНОГО РОКУ
Юрій, Наталка, Ніна й Аня
ОРИШКЕВИЧІ

ську трагедію.
Звертаємось до членів української
громади за фінансовим спонсорством. Зібрані гроші від Ходи та надлишкові гроші від спонсорів підуть
на пожертву для організації «Children of Chornobyl Relief and Development Fund», створеної 1989 року для
допомоги дітям, що постраждали від
Чорнобилю (childrenofchornobyl.org).
Додаткові інформації про цю подію та реєстрацію і спонсорство можна відшукати на веб-сайті tremont-

walkforchornobyl.org. Також можна
зареєструватися та дати пожертву
електронно через веб-сайт.
Матвій ЗАПЕРНИК,
голова комітету
Тремонтська Хода — Чорнобилю

МИХАЙЛО І ТАНЯ ДОБРОНОСИ
вітають духовенство й парафіян СвятоВолодимирського собору, учителів,
учнів та батьків Школи
українознавства
ім. Т. Шевченка
З ДНЕМ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ І ПОЧАТКОМ
ШКІЛЬНОГО РОКУ

OSNOVA
UKRAINIAN FEDERAL CREDIT UNION
Управа і працівники Української Федеральної
Кредитової Кооперативи «ОСНОВА»
вітають українську громаду Великого Клівленду

З 16-ОЮ РІЧНИЦЕЮ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ГОДИНИ ПРАЦІ:
Понеділок — 9 до 1; Вівторок — 10 до 2; Середа — 1 до 5;
Четвер — 1 до 6; П’ятниця — 1 до 6; Субота — 9 до 1
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА
КООПЕРАТИВА «ОСНОВА»
5602 STATE ROAD
PARMA, OHIO 44134
(440) 842-5888 x Fax (440) 888-3450
ATM now available on premises — Приймаємо нових вкладників

LVIV INTERNATIONAL FOOD
5689 State Road · Parma, OH 44134 · (440) 887-1199

—————————————————————————————

ВІТАЄМО УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ З ДНЕМ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
ОФІС У ПАРМІ
1640 Snow Road, Parma, OH 44134 ● 216-351-7000
www.centurybankohio.com
Ліда Шкурко, віце-президент / Нові конта
—————————————————————————————

Для всіх Ваших збережень і позикових потреб.

Â³òàºìî óêðà¿íñüêó ãðîìàäó
Âåëèêîãî Êë³âëåíäó
Ç ÄÍÅÌ
ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²
ÓÊÐÀ¯ÍÈ!
BAZAR IMPORT GIFT CORP.
Українські сувеніри, писанки і приладдя, компакт-диски, книги, кераміка,
вишивка, фарбоване чеське скло, шарфи
5689 State Road · Parma, OH 44134 · (440) 845-6078
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ВЕСНЯНИЙ ОБІД-БАРБЕК’Ю
І ДРУГИЙ ФЕСТИВАЛЬ
УЧНІВСЬКИХ ТАЛАНТІВ
«КАЛИНОВИЙ ЦВІТ 2007»
20 травня 2007 р.
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ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР 2007-2008
2007

ГРУДЕНЬ

КВІТЕНЬ

СЕРПЕНЬ

Субота, 1 — Навчальний день. Збори вчителів.

Субота, 5 — День вільний від навчання з нагоди
Великодня.

П'ятниця, 24 — 16-а річниця Дня незалежності
України.
Субота, 25 — День відкритих дверей. Реєстрація
учнів на 2006-2007 шкільний рік.
Неділя, 26 — Відзначення Дня незалежності
України громадою Великого Клівленду.
Середа, 29 — Загальні збори вчителів.
ВЕРЕСЕНЬ

Субота, 8 — Навчальний день. Субота, 15 —
Навчальний день. Свято Миколая.
Субота, 22 — День вільний від навчання з нагоди Різдва Христового.
Вівторок, 25 — Різдво Христове за Григоріанським календарем.
Субота, 29 — День вільний від навчання з нагоди Нового року.

2008

Понеділок, 3 — День Праці.
Субота, 8 — Навчальний день. Початок 20072008 шкільного року.

СІЧЕНЬ

Субота, 15 — Навчальний день.

Субота, 5 — День вільний від навчання з нагоди
Різдва.

Вівторок, 18 — Загальні батьківсько-учительські збори.
Субота, 22 — Навчальний день.

Вівторок, 1 — Перший день Нового року.

Понеділок, 7 — Різдво Христове за Юліанським
календарем.

Субота, 12 — Навчальний день. Кінцеві письмові іспити (матура). Збори вчителів.
Субота, 19 — Навчальний день. Кінцеві письмові іспити (матура).
Субота, 26 — 22-а річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Субота, 26 — День вільний від навчання.
Неділя, 27 — Православний Великдень.
ТРАВЕНЬ
Субота, 3 — Навчальний день. Збори вчителів.
Субота, 10 — Навчальний день. Закінчення третього триместра. Триместрові іспити. Свято Матері садочка «Сонечко» і підготовчої групи.
Неділя, 11 — День Матері.
Субота, 17 — Навчальний день.

Субота, 29 — Навчальний день. Тремонтська хода — Чорнобилю.

Субота, 12 — Навчальний день. Збори вчителів.

ЖОВТЕНЬ

Субота, 26 — Навчальний день.

Субота, 6 — Навчальний день. Збори вчителів.

ЛЮТИЙ

Субота, 6 — понеділок, 8 — Всеамериканська
конференція вчителів шкіл українознавства на
оселі СУМу (штат Нью-Норк).

Субота, 2 — Навчальний день. Збори вчителів.

Неділя, 18 — Щорічний весняний обід-барбек'ю.

Субота, 9 — Навчальний день. Субота, 16 —
Навчальний день.

Неділя, 18 — Третій Фестиваль учнівських талантів «Калиновий цвіт 2008».

Субота, 23 — Навчальний день. Закінчення другого триместра. Триместрові іспити.

Субота, 24 — День вільний від навчання з нагоди Дня Пам'яті.

БЕРЕЗЕНЬ

Понеділок, 26 — День Пам'яті.

Субота, 1 — Навчальний день. Збори вчителів .

Субота, 31 — Навчальний день.

Субота, 8 — Навчальний день. Неділя, 9 — Загально-громадське Шевченківське свято УЗО.

ЧЕРВЕНЬ
Субота, 7 — Останній день шкільного року.

Субота, 15 — Навчальний день.

ЛИПЕНЬ

Субота, 22 — День вільний від навчання. Західний Великдень

Липень — 24-й учительський семінар Шкільної
Ради УККА, оселя УНС «Союзівка», Кергонксон,
штат Нью-Йорк.

Субота, 13 — Навчальний день.
Субота, 20 — Навчальний день. День загального шкільного фото.
Субота, 27 — Навчальний день.
ЛИСТОПАД
Субота, 3 — Навчальний день. Випускний бенкет і забава 2006 Школи ім. Т. Шевченка.
Субота, 10 — Навчальний день. Збори вчителів.
Субота, 17 — Навчальний день. Закінчення першого триместра. Триместрові іспити.
Четвер, 22 — День Подяки.

Субота, 19 — Навчальний день.

Неділя, 23 — Католицька Пасха.
Субота, 29 — Навчальний день.

Субота, 24 — День вільний від навчання з нагоди Дня Подяки.

Неділя, 18 — Панахида Українського Православного Собору св. Володимира в пам'ять жертв
Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Дати можуть бути перенесені, але не більше
ніж на один тиждень.

2007-2008 SCHOOL CALENDAR
2007

DECEMBER

APRIL

AUGUST

Saturday, 2 — School Day. Teachers Meeting.
Saturday, 9 — School Day.
Saturday, 16 — School Day. St. Nicholas Program.
Saturday, 23 — No school due to Christmas celebrations.
Tuesday, 25 — Christmas (Gregorian calendar).
Saturday, 29 — No school due to New Year Celebration.

Saturday, 5 — No school due to Easter celebrations.
Saturday, 12 — School Day. Final written exams
(matura). Teachers Meeting.
Saturday, 19 — School Day. Final written exams
(matura).
Saturday, 26 — 22st Anniversary or the Chornobyl
Nuclear Disaster.
Saturday, 26 — No School Day.
Sunday, 27 — Orthodox Easter Sunday.

Friday, 24 — 16th Anniversary of Ukraine's Independence Day.
Saturday, 25 — Open House. Student registration
for School Year 2007-2008.
Saturday, 26 — Celebration of Ukraine's Independence Day by community of Greater Cleveland.
Wednesday, 29 — General Teachers Meeting.
SEPTEMBER

2008

Monday, 3 — Labor Day.
Saturday, 8 — School Day. First Day of 2007-2008
School Year.
Saturday, 15 — School Day.
Tuesday, 18 — General Parents-Teachers Meeting.
Saturday, 22 — School Day.
Saturday, 29 — School Day. Tremont Walk for
Chornobyl.

JANUARY

OCTOBER

FEBRUARY

Saturday, 6 — School Day. Teachers Meeting.
Saturday, 6 - Monday 8 — All-American Conference of Teachers of Schools of Ukrainian Studies at
SUM's Estate (New York).
Saturday, 13 — School Day.
Saturday, 20 — School Day. School Picture Day.
Saturday, 27 — School Day.

Saturday, 2 — School Day. Teachers Meeting.
Saturday, 9 — School Day.
Saturday, 16 — School Day.
Saturday, 23 — School Day. The Second Trimester
ends. Trimester tests.

NOVEMBER
Saturday, 3 — School Day. 2006 T. Shevchenko
School Graduation Banquet & Ball.
Saturday, 10 — School Day. Teachers Meeting.
Saturday, 17 — School Day. The First Trimester
ends. Trimester tests
Thursday, 22 — Thanksgiving Day.
Saturday, 24 — No school (Thanksgiving Weekend).
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Tuesday, 1 — New Year's Day.
Saturday, 5 — No school due to Christmas celebrations.
Monday, 7 — Christmas (Julian calendar).
Saturday, 12 — School Day. Teachers Meeting.
Saturday, 19 — School Day.
Saturday, 26 — School Day.

MARCH
Saturday, 1 — School Day. Teachers Meeting.
Saturday, 8 — School Day.
Sunday, 9 — Taras Shevchenko Celebration Program of the UZO.
Saturday, 15 — School Day.
Saturday, 22 — No School Day. Western Easter.
Sunday, 8 — Catholic Easter Sunday.
Saturday, 29 — School Day.

MAY
Saturday, 3 — School Day. Teachers Meeting.
Saturday, 10 — School Day. The Third Trimester
ends. Trimester tests. Mother's Day Program by
"Sonechko" Preschool & Kindergarten.
Sunday, 11 — Mother's Day.
Saturday, 17 — School Day.
Sunday, 18 — Memorial Service by St. Vladimir's
Ukrainian Orthodox Cathedral for the victims of
1932-1933 Artificial Famine in Ukraine.
Sunday, 18 — Annual Spring Barbecue Dinner.
Sunday, 18 — The Third Student Talent Festival
Kalynovy Tsvit 2008.
Saturday, 24 — No school due to Memorial Day
observance.
Monday, 26 — Memorial Day.
Saturday, 31 — School Day.
JUNE
Saturday, 7 — The last day of the School Year.
JULY
July — 24th Teacher Seminar of the UCCA Educational Council, UNA Estate Soyuzivka, Kerhonkson,
NY.
Note: These dates may be delayed, but not by more
than one week.
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Дитячі страхи

НЕ БІЙСЯ, Я З
ТОБОЮ!
Людмила ПОЛЕВСЬКА
Фото з архіву «ВЗ»
На
дні
моїх
дитячих споминів
на все життя залишився страх перед
вишитою гладдю
панею з віялом.
Цією панею мене лякали, щоб я
вчасно лягала спати, доїдала якусь
с т р ав у аб о п ил а ненависний
риб’ячий жир. Тому я тихенько
прошмигала мимо страшної, як мені
здавалось, пані, намагалась бути
слухняною. Батькам, звичайно, це
було на руку, тому вишита пані ще
довго виконувала роль приборкувачки…
НЕ ЛЯКАЙТЕ МАЛЮКІВ!
— Не можна лякати дитину ні кимось, ні чимось, — каже завідувачка
стаціонарного віддділення психоневрологічного диспансеру Марія
Василівна Ярко. — Добре, якщо у дитини більш-менш здорова нервова
система, здоровий мікроклімат, в
якому вона постійно перебуває, тоді
з часом цей страх мине. Коли дитина
вразлива, схильна до тривожності,
таке приборкування страхом може
перерости у значно важче захворювання, яке вже потрібно лікувати…
Навіщо ще й лякати, коли й так
сучасні діти живуть в постійному негативі, який лунає з екранів телевізорів, панує у деяких сім’ях, коли вони
не раз стають свідками чи потерпають від різних нещасть, катастроф. І

Шкільні вісті

це впливає на їхню ще незрілу, вразливу психіку.
НІЧНІ ЖАХИ
— Часто, крім звичайних дитячих
страхів, деяких дівчаток та хлопчиків
тривожать нічні жахи. Причини їх
виникнення різні. Це може бути
сильна психотравма, яку
пережила дитина. Зокрема,
виражені нічні жахи з
відображенням пережитого
були у дітей після Скнилівської
трагедії. Якщо вразлива
дитина б а чил а ф і зичне
насильство, була свідком сімейної трагедії – це також
може спровокувати нічні жахи.
Вразливі діти потерпають навіть і
від ненавмисного лякання. Це буває,
коли підлітки, граючись, лякають
менших, перевтілюючись чи в Людину-павука, чи у кровожерливого пірата тощо. Дитина стає неспокійною,
погано спить, відчуває страх.
Крім того, нічні жахи можуть викликати різні соматичні захворювання, глистна інвазія. Одним з проявів
нічних жахів може бути епілептична
хвороба. Тому коли батьки побачили, що з дитиною щось не гаразд, вона прокидається з криками, то її необхідно обов’язково показати спеціалісту.
ОТОЙ СТРАШНИЙ ПАВУК…
— Багато дітей, особливо дошкільнят, бояться темноти, павуків чи ще
чогось, що вони собі можуть напридумувати… Як тут треба поводитися
батькам, як заспокоїти дитину, чи
чекати, поки підросте і сам зрозуміє,
що боятися нічого?
— Якщо дитина боїться увійти в темну кімнату, на перших порах візьміть
її за руку і зайдіть разом з нею у темне приміщення. Хай малюк пересвід-
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читься, що нічого страшного там немає. Так можна зробити декілька разів. А потім запропонувати: «Я зачекаю тебе біля дверей, а ти заходь в
кімнату сам»… Все це треба говорити
спокійно, лагідно, терпляче. Не відмахуйтеся від страхів малюка, як від
«дурниць-фантазій». Покажіть йому
павучка вдень, переконайте, що він
жодної шкоди йому не зробить. І одночасно задумайтесь: чому цей страх
виник, що стало його причиною? Чи
не перебуває дитина довший час біля
телевізора, споглядаючи мультики,
художні фільми, де багато агресії?
А ЩЕ ДІТИ БОЯТЬСЯ ГРОМУ,
БЛИСКАВОК, СМЕРТІ…
— Страх грози буває не лише у дітей,
а й у дорослих. Можливо, дитина наслухалася різних трагічних історій
чи сама залишалася вдома під час
грози і перелякалася.
Страх перед незрозумілим природним явищем може залишитися
на все життя.
На дітей та підлітків вразливо діють смерть та похорони когось з
близьких. В результаті може виникнути страх смерті, страх за своє здоров’я та здоров’я рідних. У такому
випадку сина чи доньку потрібно заспокоїти, переконати, що їй боятися
нічого, що вона здорова, що про неї
піклуються, навіть якщо захворіє, то
її будуть лікувати, і з нею нічого не
станеться.
Хронічний дитячий страх – це
свідчення того, що у сім’ї щось негаразд. Не сваритися при дитині – цього мало. Якщо у сім’ї нема миру – вона й так це відчує, нічим від неї не
приховаєте ворожість і неприязливе
ставлення. Моральне насильство таке ж шкідливе, як і фізичне. Навіть
якщо дитину не б’ють, але фразою:

«Я сказала!», «Я сказав!» можна застрашити сина чи доньку. Оті «шори» можуть призвести до страху, настирливості. Бо не завжди бажання
дитини співпадає з її можливостями,
не завжди вона може досягти того,
що вимагають від неї батьки.
НАЙПЕРШІ ЛІКИ – ЛЮБОВ!
— Батькам найперше треба дітей любити! - каже Марія Василівна. – Не
йдеться про якусь вседозволеність.
Але й не годиться необґрунтована
вимогливість: «караємо, якщо заслужив». Коли ж дитина відчуває любов
до себе, то знає, що за якийсь «вибрик» її можуть не лише посварити,
але й зрозуміти та вибачити. У дитини не буде внутрішнього страху, що
вона не догодила чимось своїм батькам, що вона не така, якою її хочуть
бачити. Цей хронічний страх меншовартості у сім’ї може перейти у синдром неповноцінності, або, навпаки,
– викликати агресію.
Для розтривоженого малюка найкращі ліки – це любов і тепло мами,
її безумовне прийняття його і ласка.
Не скупіться на похвалу і постійно
говоріть дитині, що ви її сильно любите. Не бійтеся, що заласкаєте сина,
навпаки, це зміцнить його впевненість в собі, у своїх силах.
Якщо ж дитина перенесла серйозну психічну травму чи має виражену
тривожність (не банальні дитячі
страхи), потрібно звернутися до психотерапевта чи психіатра. Спеціаліст
проконсультує дитину, при потребі
призначить лікування.
При стресах і страхах страждає не
лише нервова система, а й знижується імунітет дитини, тому показана не
лише заспокійлива та психотерапія,
а й загальнозміцнююча.
«ВИСОКИЙ ЗАМОК»

ЗІ СТОЛУ ДИРЕКТОРА (зі стор. 4)

Боднар, Євгенові Бойку, Ліді Вайтед,
Лесі Губар, Мирославові Губару,
Людмилі Гусак, Оксані Коваль, Адамові Комінку, Надії Макаду, Михайлові Наконечному, Василеві Самійленку, Володимирові Самійленку,
Каті Самійленко, Кері Самійленко,
Ніні Самійленко, Лесі Сенів, Мирославі Танчин, Марії Шпетко.
Попереду у нас ще один шкільний
рік. Розпочнеться він Днем відкритих дверей, що відбудеться в останню суботу серпня, 25 числа. Цього
дня батьки зможуть записати своїх
дітей, заплатити за навчання, придбати необхідні підручники і, якщо
вперше у школі, ознайомитись з її
класами.
Бажаю всім гарного закінчення
літнього відпочинку і до скорої зустрічі.
Володимир БОДНАР,
директор Школи ім. Т. Шевченка

Садочок “Сонечко” на Святі Матері.

Останній дзвінок.

Cleveland Selfreliance Federal Credit Union
«САМОПОМІЧ»
6108 State Road y Parma, Ohio 44134 y Tel: (440) 884-9111 y Fax: (440) 884-1719
Lorain (440) 277-1901 y Canton (330) 305-0989
E-mail: csfcu1@sbcglobal.net y www.clevelandselfreliance.com

УКРАЇНСЬКА
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА
“САМОПОМІЧ”
вітає
учнів, батьків, учителів і адміністрацію

ШКОЛИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
Українського Православного Собору св. Володимира
з початком 2007-2008 шкільного року
Дирекція, комітети, працівники

6 month CD’s — 5.00% with an APY of 5.09%
(Subject to change without notice—Call for current rates)
Check our website at www.clevelandselfreliance.com for complete listings of all our services
Savings, CD’s, Mortgages, Loans, Visa Cards, MAC/Debit Cards, Automatic Payroll Deposits, and more
Кращим учням — відзнака.
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ДИТЯЧІ УСМІШКИ

БЕЗНАДІЙНЕ СТАНОВИЩЕ
Школярі відвідали у лікарні хвору
вчительку. Наступного дня на запитання однокласників вони відповіли:
— Становище безнадійне. В понеділок з'явиться у школі.
ПІДКАЗКА УЧИТЕЛЮ
— Ганнусю, ось ти написала останнє
слово, то що треба поставити в кінці?
— П'ятірку!
БАТЬКИ І ДІТИ
— Чи не здається вам, що теперішня
молодь жахливо вдягається? Наприклад, оцей юнак...
— Це моя дочка.
— Пробачте, я не знав, що ви її батько.
— Я її мати.
* * *
— Тату, купи мені барабан.
— Ти й без барабана не даєш мені заснути. А якщо купити барабан, не
уявляю, що буде.
— А я буду барабанити, коли ти заснеш.
СПОДІВАННЯ
Учитель до учня:
— Сподіваюся, сьогодні ставлю тобі
двійку востаннє!
— Невже більше не будете мене питати?
ПІЗНО
— У тебе новий братик? - питають
хлопчика.
— Так, але він мені не подобається:
весь час плаче.
— А ви його поверніть назад.
— Не можна, ми ним два дні покористувалися.
НЕ ПОРОЗУМІЛИСЯ
— Сину, — суворо запитав батько, —
чому ти одержав двійку? Не зрозумів
запитання учителя?
— Зрозумів, - розвів руками хлопчик,
— але він чомусь не зрозумів моєї
відповіді.

Шкільні вісті

НЕ ДІЛИТЬСЯ
— Ти, Гнатику, сам горіхи поїв чи поділився з сестричкою?
— А три не ділиться на два.
ПРО СЛОНА
Учитель розповідає учням про слонів.
Після пояснення запитує Петрика:
— Скажи мені, будь ласка, де можна
знайти слона?
— Ніде. Слон надто великий, щоб загубився.
АБИ ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ
Василько просить батьків купити йому черепаху.
— Навіщо вона тобі? — дивується мама.
— Хочу перевірити, чи правда, що
черепахи живуть двісті років.
ДОБРА СПРАВА
— Мамо, я сьогодні зробив дуже добру справу.
— Яку саме?
— Двоє запізнювалися на поїзд. Я
нацькував на них нашого пса, і вони
так втікали від нього, що встигли.
ЩОБ НЕ ПОМИЛИТИСЬ
— Іванко, чому у твоєму підручнику
вирвані аркуші, — запитує вчителька.
— А це я вириваю, — відповідає школяр, — щоб помилково знову не читати те саме.
НАЙКОРОТШЕ РЕЧЕННЯ
Учитель: Петре, придумай якесь речення.
Учень: Собака голосно гавкає на вулиці.
Учитель: А коротше?
Учень: Гав!
ТАЛАНТ ДРІМАЄ
Учитель: Ваш син на уроках постійно
заспаний.
Батько: Все можливо. То в ньому талант дрімає.
ЩО ДАЛЬШЕ
— Що від нас дальше, Місяць чи Індія? — запитав учитель на уроці географії.
— Індія! — відповів не задумуючись
Івась.
— А чому?
— Бо Місяць ми бачимо, а Індію — ні!
РОЗДІЛИВ
На уроці математики учитель запитав Мирона:
— Скажи, як розділити сім груш між
вісьмома товаришами?
— Найкраще зварити узвар.
"НАДОКУЧЛИВА"
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— Мамочко, як називається станція,
яку ми щойно проїхали?
— Не знаю, доню. Не докучай мені,
бачиш, я читаю.
— Шкода, що не знаєш. Наш маленький Івась якраз там зійшов з поїзда.
ПРО ВСЯК ВИПАДОК
Івась лягає спати і кладе під подушку
вилку.
— Сину, — питає мама, — а навіщо це
тобі?
— Вчора мені приснилися вареники,
а я не мав чим їх їсти. Тож так голодний і прокинувся.
— Ну що, наївся вареників? — сміється зранку мати.
— Ех! — зітхає Івась. — Цього разу
мені приснився борщ, та такий смачний. Тепер, як буду лягати спати, покладу під подушку ложку, вилку і ножа, про всяк випадок.
ЩЕ МАЛИЙ
— Хлопче, ти чому не працюєш?
— Я ще малий.
— А чому на тобі такі короткі штани?
— Бо це ж не мої, а батькові.
ПО ЩИРОСТІ
Батько дає старшому синові медяника та й каже:
— На, Васильку, поділися з Петриком по щирості.
— А як це — по щирості? — питає Василько.
— А так, синку, — каже батько, — як
переламаєш медяника, то дасиш
більшу частину Петрикові, а собі лишиш меншу.
Оце й буде по-щирості.
— То дайте Петрикові медяника, хай
він ділить по-щирості! - каже хитрий
Василько.
ОЦЕ: УЧИТЕЛЬ
— Мамо, наш учитель ніколи не бачив коней.
— Як це так?
— Сьогодні в школі було малювання.
Я намалював коня, а учитель підійшов і запитав:
— Що це таке?
ЧУДО МЕДИЦИНИ
— Лікарю, після того як ви мені знімете гіпс з поламаної руки, я зможу
грати на скрипці?
— Хлопчику, не журися! Ти не тільки
чудово гратимеш, ти станеш знаменитим скрипалем.
— То ви робите справжні чуда! Адже
я взагалі не вмію грати.
СЛУХНЯНА ДОНЯ
— Доню, навіщо ж ти усі цукерки з'ї-

ла сьогодні? — запитала мама, зазирнувши до порожньої коробки.
— Мамусю, ти ж сама мене вчила не
залишати на завтра те, що можна
зробити сьогодні.
П'ЯТЬ, П'ЯТЬ, П'ЯТЬ
Прийшов захеканий Миколка зі
школи. Поставив важкий портфель
на підлогу і важко зітхнув.
— Ну, що там у школі? — вийшла з
кухні матуся.
— П'ять, п'ять, п'ять.
— Молодець! І з яких предметів?
— Ні з яких...
— Тобто... Ти ж сам сказав: "П'ять,
п'ять, п'ять".
— Так... П'ять гривень треба завтра
принесити на подарунки до Дня вчителя, п'ять — на новий підручник і
п'ять — на ремонт класу...
* * *
На вулиці, заливаючись сльозами,
репетує хлопчик, що відстав від батьків:
— Як тебе звуть, хлопчику? — питає
міліціонер.
— Як тата.
— А як звуть твого тата?
— Як мене.
— Ну добре. А як звуть вас обох?
— Одна-а-аково-о-о!
* * *
— Хлопчику, що ти робиш на моїй
яблуні? — питає літня жінка хлопця,
що забрався на її яблуню.
— Вибачте, але з неї впало яблуко, і я
вирішив повісити його на місце.
* * *
Петрик:
— Дядечку, з'їжте цю цукерку!
— Дякую, хлопчику.
— Смачно?
— Так.
— Цікаво, чому тоді кішка та собака її
весь час випльовували?
РОЗПОДІЛ
Маленький хлопчик сестричці:
— Коли виросту, то зароблятиму так
багато грошей, як батько.
— А я коли виросту, то витрачатиму
їх стільки, як мама.
ПОПУЛЯРНИЙ ЗВУК
— Юлю, скажи мені одне слово, у
якому звук "о" повторюється кілька
разів.
— Г-о-о-о-о-о-о-л!
Передруковано з інтернетного
сайту «Весела абетка»
(abetka.ukrlife.org).

МІЖНАРОДНУ ОЛІМПІАДУ З МАТЕМАТИКИ
ВИГРАЛИ ДІТИ З УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
14-річні близнюки Микола та
Леонід Тузенки з села Баланівка
Бершадського району на Вінниччині перемогли в Парижі на
Міжнародній олімпіаді з математики. Хлопці набрали однакову кількість балів. Журі
вручило їм дві золоті медалі.
Срібні отримали чотирикласники Олександр Пєшков та Наталя
Бойтко з вінницької школи N34.
Конкурс проходив із 5 по 8 червня
в мерії Парижа. У змаганні брали
участь школярі з Франції, Бельгії, Німеччини, Тунісу, усього з 12 країн. До
Парижу Тузенків повіз учитель вінницької школи N34 Ігор Кривошея.
Із 2002 року він готує на математичну олімпіаду команди від України.
— Ми їздили займатися до Ігоря
Михайловича у Вінницю, за 160 кілометрів, — швидко розповідає Микола. — Автобуси туди повз село ходять
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часто, а ми живемо біля траси.
Хлопці зовні дуже схожі. Одягнені
вони теж однаково.
— У мене на спортивній кофті перша буква в слові “пума” витерта, —
розтлумачує Микола. — А у Льоні —
ні. Так і розрізняйте.
За перемогу Тузенкам вручили
калькулятор ”Касіо”.
Тузенки були однаково сильними
в Єврокубку у вирішенні логічних
завдань з математики. Зокрема –у
математичній грі Меджікс, розробленій колись письменником і математиком Люїсом Керолом — автором
"Пригод Аліси в країні чудес".
— Не можна сказати, що завдання
були дуже складні. Типи таких завдань ми і раніше вирішували, — говорять хлопці. – В одиночному змаганні перемогли ми. Журі зафіксувало у
нас практично однакові відповіді, то-

му їм довелося швидко замовляти і
другу медаль.
А ось українській збірній, у складі
якої змагалися Тузенкови, вдалося
здобути лише шосте місце в командному заліку.
На всеукраїнській олімпіаді з фізики минулого року брати узяли третє місце. Коли їм грамоту вручав професор з київського університету Шевченка, то чудувався, мовляв, діти,
яким дивом ви сюди потрапили, не із
спеціалізованих гімназій, а зі звичайної сільської школи? Тепер їх запросили вчитися в ліцеї при Київському
університеті. Восени в дев`ятий клас
підуть вже там.
Мама вундеркіндів — продавець у
сільському магазині, а батько — будівельник.
УНІАН, “Газета по-українськи

Близнюків Миколу та Леоніда Тузенків
із села Баланівка Бершадського району на Вінниччині після перемоги на
олімпіаді в Парижі запросили вчитися
до київського фізико-математичного
ліцею (фото: Андрій ШМАТОВ)
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ПОЖЕРТВИ
2006-2007 ШКІЛЬНИЙ РІК
450 дол. — Стефан Фединяк (в т. ч. в пам'ять любої дружини Наталії)
200 дол. — Михайло і Лідія Доброноси, у пам'ять
Люби Собецької; Михайло і Таня Доброноси; International Food & Deli (пожертва колядникам);
Борис і Леслі Пакуші, у пам'ять Люби Собецької;
Володимир і Ніна Самійленки
150 дол. — д-ри Єремія і Христина Раковські
145 дол. — Д-ри Марк і Катріна Раковські
140 дол. — Віктор й Ірина Сисаки
125 дол. — Тарас Шмагала, мол.
100 дол. — Михайло й Ірина Адаміви; Ольга Ворбель з родиною, у пам'ять любого чоловіка і батька, Давида Ворбеля; Ігор Ґернаґа; Давид і д-р Марія Ґрифітси; Борис і Любов Жури; о. Іван і паніматка Маріанна Наконечні; Огайо Експорт / Роман Боднарук (пожертви колядникам); Петро і
Галина Прищепи; Кредитівка "Самопоміч" (пожертва колядникам)
85 дол. — Іван Богонос
80 дол. — Володимир і Ольга Кашуби; д-р. Ярослав і Надія Мігайчуки
75 дол. — Марія Богуславська; Гелен Дмитревич;
Марта Мойсеєнко; Анна Сорочак
62 дол. — Д-р Андрій і Христина Жури
60 дол. — Олександр і Ольга Бокачі (в т.ч. пожертва колядникам); Тарас і Богдана Вуйцики;
Володимир і Люда Ґросмани; Іван і Наталія Кінаші; Віталій і Олена Скрибки
55 дол. — Анатолій Борсук і Ірина Мельничук
50 дол. — УНС, Відділ №240 (Євген Бачинський); УНС, Реґіональний відділ (Євген Бачинський); Олег і Ольга Ванчосовичі; "Вісник", Український поштовий сервіс (Юрій і Людмила Дяченки) (пожертва колядникам); Денвер і Валентина
Гамрики; Джефрі й Гелен Ґрінліфи; Володимир і
Галина Долбини; Тарас і Катя Кайзери, у пам'ять
Григорія Самійленка; Анізія Кармазин; "Карпати"
(Галина Козій) (пожертва колядникам); Ігор і Анна Кмиці; Ігор і Оксана Ковалі; Колодій-Лазута
похоронний дім (пожертва колядникам); Зенон і
Дозя Кріслаті; Lviv International (пожертва колядникам); Юрій і Наталія Оришкевичі; Алла Петрівська; Марія Пономаренко, у пам'ять любого чоловіка Василя; Володимир і Марія Стецьківи; Мирон Тремблій; Стефан Федорак; Стефан Шеметило
45 дол. — о. Михайло і паніматка Наталія Страпки
40 дол. — Леонід і Катерина Боровці; Тарас СаЛИС МИКИТА (зі стор. 1)

що фільм створений для різновікової аудиторії.
Для дітей — повчальний, а дорослі помітять схожість звірів із політиками.
Анімаційний фільм справді вийшов досить сучасним завдяки музиці. От, наприклад, коли показують маєток Микити, звучить «Бомба» «Братів
Гадюкіних», а коли Лис крадькома іде з Медведем
Бурмилом нібито по мід, то «Океан Ельзи» підспівує хіт «Ти і я», пісня «Разом нас багато!» групи
«Гринжоли» озвучує звільнення Микити від страти і арешт Вовка, Медведя та Кота. До речі, про
мід. Ніякої помилки не допущено. Бо ж взято за
основу оригінальний текст і ніхто не мав сміливості редагувати Франка. А там використано бойківську говірку. Замість чотири барани Лис говорить
«штири барани» або такий вислів як «збитий на
квасне япко», тобто яблуко, означає побитий зі
всіх боків.

Шкільні вісті

довський і Наталія Коваль; Марія Шпетко
35 дол. — Паніматка Анна Ганкевич; Сергій і Наталія Лупійчуки
30 дол. — Давид Возняк; Фред і Анна Шилінґи
25 дол. — Орест і Марія Бурбани; Ігор і Зоряна
Верховляки; Олександр і Оксана Кушнірчуки; Василь і Марта Ліщинецькі; Анна Маталицька; "Основа", Українська кредитівка (пожертва колядникам); Йосеф і Марія Побивайли; Петро Рудий;
Петро Самійленко; д-р Богдан Чепак; Іванна
Шкарупа; Анна Дарія Якима
20 дол. — Дуся Бедік; Мері Богдан; Михайло й
Наталія Боєчки; Михайло і Катерина Висоцькі;
Богдан і Ольга Дем'янчуки; Михайло і Дарка
Джоґан; Анна Каплер; Клавдія Коровайчук; Роман і Галина Магери; Григорій Павук, у пам'ять
Григорія Самійленка; Тереса Пігуляк; Юрій і
Юлія Покиданці; Олександра Самоха; Богдан і
Джойс Самокишини; Сергій і Оксана Царкови
15 дол. — Василь і Оля Ільчишини
10 дол. — Руслана Бобик; Василь Дущак і Олена
Циколь; Володимир і Марія Кошкалди (пожертва
колядникам); Володимир і Оксана Логвинюки;
Mini Europe (Олег Яремко) (пожертва колядникам); Володимир і Світлана Михальці; Марія Пасічник; Марко і Тереса Полатайки; Михайло Світлик; Антоніна Шийка; Володимир і Галина Яреми; 6 дол. — Марина Беніна (пожертва колядникам)
5 дол. — Алла Волович (пожертва колядникам);
Марко і Дарія Якубовичі; Атласи історії України
— Д-ри Олег і Марина Лаврентовичі; Атласи географії України — д-р о. диякон Ігор і паніматка
Ірина Махлаї
Речі для шкільної лотереї — Ольга Ворбель;
паніматка Анна Ганкевич; Микола і Таня Гури
Копіювальний папір для канцелярії — Давид і д-р Марія Ґрифітси
Ремонт кімнати для двомовного класу —
Фред і Анна Шилінґи
Цукерки для свята Миколая — Ліда Добронос
і Наталія Оришкевич (також приготування)
Безплатна піца для усієї школи — Rascal
Pizza House (Ігор Кушмелюк)
Повні відомості про цьогорічні пожертви наших
прихильників для школи можна отримати, відвідавши шкільну інтернетну сторінку за адресою:
www.shevchenkoschool.org.
Дякуємо батькам школи, парафіянам Собору св.
Володимира та всій українській громаді Великого
Клівленду за моральну і матеріальну підтримку
школи.
ЩИРО ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО БЕЗКОРИСЛИВО ПІДТРИМУЄ Й САМОВІДДАНО ДОПОМАГАЄ ШКОЛІ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ.
Т. ШЕВЧЕНКА!
діяльність. Не побачити сьогодення у фільмі може
хіба що сліпий. Там і наше судочинство, і наш
Медвідь-губернатор. А от Микита — це простий
народ. Франко не робить з нього героя. Але фраза
Лиса «а я вірю щастю свому. Серед бурі, серед грому всі потонуть, — я спливу», доводить, що для
Франка головне — розум. А губернатори і судді, то
все таке... З ними інакше не можна, лише хитрувати.
Показ фільму планується уже наприкінці червня по національних українських каналах. Охочі
переглянути анімаційний фільм можуть не хвилюватися, що не зможуть побачити його з екранів телевізора. Адже «Лис Микита» також вийде на
DVD-дисках для домашнього перегляду. Тож подискутувати, хто є хто, незабаром зможемо цілою
родиною.

На презентацію фільму запросили також нащадка Івана Франка — Рудольфа. Після перегляду
він висловив своє задоволення роботою.
— Дуже вдало зроблена мультиплікація, вдало підібрані слова Франка. Добре, що взяли первинний
текст, а не той, який змінили в радянські часи. Колись, щоб цей молодіжний твір дійшов до глядача,
сказали, що він для дітей. Його ставили в лялькових театрах. Театр ім. Франка збирався також ставити цей фільм. Але не дозволили. Звільнили режисера і акторів, бо вважали, що це антидержавна
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«... всі потонуть, — я спливу». Фрагмент з мультфільму ”Лис Микита”
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Завдання Школи українознавства
ім. Тараса Шевченка Українського
Православного Собору св. Володимира в м. Пармі, Огайо – навчати і виховувати юне покоління в найкращих українських традиціях та поширювати
знання української мови, літератури,
історії, геграфії й культури, з метою
забезпечення нерозривного зв’язку поколінь і передачі духовних, культурних
та інтелектуальних надбань українського народу.
До школи приймаються діти віком від
6-ти до 16-ти років, що мешкають у районі Великого Клівленду, до садочку і
підготовчого класу — відповідно від
3-х і 5-ти.
Для англомовних дітей, що лише розпочинають опановувати українську мову, є спеціалізовані класи, у яких навчають двомовні вчителі.
Заняття Закону Божого ведуть священники Собору св. Володимира та
церкви св. Трійці.
Для отримання додаткових відомостей
про роботу школи звертатися за такими телефонами: 440-866-3223 (з 10:00
год. ранку до 2:00 год. дня в будні дні і
з 9:00 год. ранку до 1:30 год. дня в суботу) або 330-554-6429. Також вичерпну інформацію про школу можна отримати на шкільному вебсайті
www.shevchenkoschool.org.

Газета «Шкільні Вісті» поширюється
безкоштовно що три місяці для вчителів,
батьків і учнів Школи українознавства
ім.Т.Шевченка та її жертводавців і спонсорів.
Якщо Ви не належите до жодної з перелічених вище категорій, але бажаєте регулярно отримувати нові випуски «Шкільних Вістей», напишіть нам, вказавши Ваше ім’я, адресу і вклавши чек на суму $5,
виписаний для T.Shevchenko School of Ukrainian Studies для покриття поштових витрат і друкування.
Школа ім.Т.Шевченка також із вдячністю приймає привітання, добровільні пожертви для випуску газети і платні оголошення.
Wednesday, August 22, 2007 13:34
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ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Українського православного собору
св. Володимира, м. Парма, Огайо

СУБОТА, 25 СЕРПНЯ 2007 РОКУ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ
ДВЕРЕЙ
від 10:00 ранку до 2:00 дня

СВЯТО-ВОЛОДИМИРСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ ОСЕРЕДОК
3425 Marioncliff Dr., Parma, Ohio
Знайомство зі школою, реєстрація учнів,
оплата навчання, придбання підручників
Для реєстрації потрібне
свідоцтво про народження учня.

ПОЧАТОК 2007-2008 ШКІЛЬНОГО РОКУ
8 ВЕРЕСНЯ 2007 РОКУ
Додаткова інформація на www.shevchenkoschool.org
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