Керівник проекту – Н.В.Ілясевич, учитель української мови та літератури, вчительметодист.
Мета: від прочитання – до розуміння.
Формувати в учнів уміння сприймати та розуміти прослухані твори, виразно їх читати,
аналізувати; розвивати образне мислення та усне мовлення. Виховувати почуття патріотизму,
любов та повагу до творів Великого Кобзаря.
Сторінки проекту «Шевченківські читання»:

2011р. «Духовні заповіти
Кобзаря» (огляд творчості),
читання творів І – ІV періодів.
2012р. «Кавказ» Т.Шевченка та
його сучасні інтерпретації.
2013р. Поема «Сон»: іронія, і
біль, і гнів Шевченка.
2014р. Послання Т.Шевченка
«І мертвим, і живим…».
Поетове «я»: профілі і маски.
2015р. Містерія «Великий
льох» Т.Шевченка: роздуми
про долю України.
2016р. Біблійні мотиви і
пророцтво майбутнього у
творчості Т.Шевченка.

Мета: від розуміння – до осмислення.
Формувати вміння визначати актуальність мотивів поезії
українського пророка;розвивати творчі здібності мовлення
учнів; виховувати патріотичні почуття, шанобливе
ставлення до заповітів Т.Г.Шевченка.
Шановний Тарасе Григоровичу! У цьому листі я хочу сповістити
Вам про Україну. Упевнений, що навіть на небесах Ви не полишаєте думок
про неї.
Аж надто багато подій за півтора століття відбулось із нашою
Батьківщиною: Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її окраденою збудять…
Так, Ви мали рацію, адже неначе насправді були тут. Бо ці рядки
– ніщо інше, як опис революції та громадянської війни, у якій українці
захищали свою державу від більшовиків.
Нині Україна незалежна, але чи щасливі люди? Не можна сказати
однозначно. Річ у тім, що нації потрібен лідер, який би зміг підняти її з
колін, позбавити корупції. Влада не дбає про людей. Проблем безліч.
Упевнений, Ви б знали, що можна зробити в такій ситуації. На жаль, зараз
Ви не з нами.
Незважаючи на всі ці проблеми, більшість українців усім серцем
люблять свою Батьківщину. А що головне для народу? Звісно, це незламний
дух. Я вірю, що незабаром Україна поверне собі могутність часів Київської
Русі. Тож не варто засмучуватись.
Ось що я хотів до Вас донести, Тарасе Григоровичу. З повагою –
Слюсар Олег, 11-В кл.
Цього року я прочитав Ваш вірш “Мені однаково...”. Він сподобався
не тільки мені, а й усім моїм однокласникам. Я не знаю людини, яка
переймалася б долею своєї Батьківщини так, як Ви. Мене дуже захоплює
Ваш патріотизм та те, що Ви могли віддати життя за Україну.
Євген Щирський, 11-В кл.
У Ваших поезіях майже завжди йдеться про свободу, тому Ви
мріяли побачити Україну вільною. Ці вірші стали фундаментом для
визволення від кайданів не тільки фізичних, але й духовних.
Я пишаюся тим, що живу в Україні, адже саме тут виросли Ви.
К. Чечіль, 11-Б кл.
Ваші вірші мені до серця, адже Ви писали їх із натхненням і
душею. Зараз ми живемо в незалежній державі. Ваші твори здобули неабияку
популярність у славній Україні. Хотів би я Вас зустріти та потиснути
руку! Такі вірші в житті більш ніхто не напише.
В Діхтяр, 8-А кл.

Шевченко, моє серце тягнеться до тебе!
Душа наповнена словами Кобзаря.
Твої поеми – то є чисте небо,
Твої пісні – незгасна зоря.
Вірші твої про той народ,
Що жив в неволі.
Як козаки в тяжкий воєнний час
Перемагали ворога на полі бою.
То про свободу мріяв ти, Тарас?
Ти розповів,
Як пас ягнят малим хлопчиной,
Як пісня матері лилася уночі,
Як сильна та любов до нашої Вкраїни
Палала в твоїм серці,
Немов вогонь в печі.
Не раз вже теє твоє слово
Вело людей до боротьби,
Не раз кромсало панську душу,
Не раз страждав за нього ти.
Тебе і мучили, і били
Та все зійшло їм нанівець,
З тяжкими ранами на тілі
Ти знову бравсь за олівець.
Тобі завдали люди стільки горя,
І тільки сипали тобі на рани сіль.
Та не дарма страждав, адже Шевченко,
За правду покарання ти поніс.
Тебе, Тарасе, не забудем,
Ні твої думи, ні слова.
У серці збережем ту віру,
Що ти віршами сповивав.
Хай навіть стомимось в дорозі,
І розболиться голова,
Прилинуть нам на допомогу
Твої могучії слова.
Мені не важко знов казати,
І хай-куди Лихий веде,
На будь-якій землі, країні
Ми не забудемо тебе.
Твій образ на стіні,
Неначе промінь сонця,
У рушнику із під калини
Дивишся на нас.
Тарасе, бачиш?
Незалежна Україна!
Твоїх віршованих промов
Вогонь не згас!
Дивлюся в очі я твої,
Шевченко любий,
І обіцяю кожному
На цій святій землі,
Що рідну мову
Й Україну нашу рідну
Я буду прославляти навіки!
Юрченко Анна 11-А кл

Керівник проекту – Л.А.Антонюк, учитель української мови та літератури, вчительметодист.
Мета: від осмислення – до популяризації.
Популяризувати твори генія українського народу та твори великої шевченкіани; розвивати
творчі здібності учнів, підтримувати прагнення до самовираження та самореалізації.

Інсценізація поеми Т.Шевченка
«Наймичка»

Інсценізація твору Степана Васильченка
«В бур'янах»

Мета: від популяризації – до пізнання.
Поглибити знання учнів про життя та творчість Т.Шевченка, відвідуючи славетні місця,
пов’язані з життєвим та творчим шляхом Кобзаря.

село Моринці

село Кирилівка

місто Канів

