
Звіт 
про заходи з нагоди відзначення 

150-річчя від дня народження Лесі Українки 

в Чудейській ТГ 

       Світ не знав такої поетеси. Безсмертна іскра Прометея 

запала глибоко в її серце і загорілася ясним вогнем. В промінні 

цього вогню світ пізнав творіння української поетеси, пройняті 

філософськими роздумами про людину очікуваного майбуття, 

сповнені незборимої сили заперечення зла і ствердження добра. 

Ця поетеса – Леся Українка. 

  Учні Череської гімназії із задоволенням взяли участь у заходах 

присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки: 

              Літературно-музичний вечір, присвячений Лесі Українці: 

ТАЛАНОВИТІ ЛЮДИ, ЯК ЗОРІ…  18 лютого 

(Учні 7-го класу)  

 

   Презентація життєпису поетеси:Фотоквест: Життя і 

творчість Л.Українки 



 

 

    Літературна вікторина «Ти себе українкою звала…» 

  Переможці отримали нагороди. 

 

 

  Участь в обласному конкурсі мистецької акції-реконструкції з 

відтворення історії життя Лесі Українки «Українка у фокусі ХХІ 

століття»  

(Учениці 9-го класу Бойческу Крістіна та Опаець Анастасія ) 9 

лютого 

 

                         

 



                       

 

Учениці написали також цікаві анотації до світлин. 

 

Поетичний марафон «Я в серці маю те, що не вмирає…» 

(онлайн) 

   

 

                    

 

        Учні читали її поезії натхненно, від душі, зі щирою любов’ю.  

Протягом тижня проводились міні-диктанти, міні-твори, поетичні 

хвилинки, де звучало слово Лесі або про неї. 

 

Учні 5-9 класів переглянули ’’Обличчя історії. Леся Українка’’ 

(відеофільм), цікаві презентації про життєвий і творчий шлях 



поетеси ; відеознайомство з піснями на слова Лесі Українки 

’’Крізь біль розлук у радість сторіч’’. 

                             

      

      Про Лесю Українку можна багато цікавого розповісти і 

дізнатися. Бо її життя – героїчна легенда, і її творила вона, 

перемагаючи важку хворобу, здобуваючи знання самоосвітою і 

творячи для нащадків таку неповторно прекрасну поезію. 

Справжня донька Прометея ! Тож знаймо про неї, гордімось 

нею, берімо все найкраще від неї!! 

 



 

« - Так мусить бути…» 

                                                 Леся Українка 

   Відтак, і Чудейський ліцей №1, незважаючи на карантин, відзначив 

ювілейну дату задля популяризації та вшанування творчості письменниці. 

   Вчителька української мови та літератури Пожога Д.І. підготувала 

презентацію «Я жива, я буду вічно жити…», в якій брали участь учні 5-7 

класів (декламували вірші, намалювали картинки, виготовили стінгазету 

«Перлина України»). 

 

 



 



 
Учні Їжівського ліцею разом з вчителями також не залишились осторонь і, не 

зважаючи на дистанційне навчання, вшанували пам’ять видатної української 

поетеси!Школярі гарно декламували вірші та виразили свою любов до Лесі 

Українки у флешмобі «Леся очима дітей». Взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі «150 імен Лесі Українки» на платформі «На Урок». 







 

 

 

 

 

 

 



Учні Буденецької гімназії імені Григорія Бостана також вшанували пам’ять 

Лесі Українки та зачитали її вірші, намалювали гарні малюнки.  

 

Нехай же звучить серед нас слово Лесі і слово про Лесю, як шана наша 

пам’яті її великій. І тоді справді здійсняться Лесині мрії:  

Ні, я жива,  

Я буду вічно жити!  

Бо в серці маю те, 

Що не вмирає… 


