
Тарас 

Шевченко 
Присвята Шевченку 
Нехай дорослі знають і малі, 

Що жив поет великий на землі, 

Що в Україні він не тільки існував , 

Він нею жив,її він відчував. 

Як рідну матір, Рідну Батьківщину 

Не забував ні на одну хвилину, 

Про неї він писав і говорив, 

Її він малював, її любив. 

І у найтяжчу, найскрутнішую годину 

Він серцем не залишив Україну, 

Заради українців, волі й щастя 

Він все що міг робити намагався. 

Нехай же він лежить у домовині, 

У мене в серці він завжди живий, 

Прийду я до Тараса на могилу, 

І все про Україну розповім. 

Я розповім про долю Батьківщини, 

Про силу волі, український дух, 

Години радості і бідності години, 

Про незупинний український рух. 

Прийду я до Тараса на могилу, 

І гілочку калини принесу, 

Червоної прекрасної калини, 

І ще не раз до нього я прийду! 

 

Осієвська Любов - учениця 10 класу, 

СШ № 23. Пише вірші з 5 класу. В її 

поезіях звучить любов до рідної зем-

лі. Мріє стати журналістом. 

Проба пера 

Ми справдимо, Тарасе, твої мрії, що з “Кобзаря” 
полинули у світ, і зробимо Вкраїну нашу милу такою, 

як ти мріяв стільки літ. 
Саввон Ю.С. 

Мені складно навіть уявити… 
Мені складно навіть уявити, 
Що у серці вічного поета. 
Щоб сказати, треба це прожити! 
Його душу не вмістить газета. 
Звісно, біографія Шевченка - 
Кольоровий спогад покоління. 
Дата на папері коротенька, 
 Та не в цифрах глибина коріння. 
В голові прокручую питання: 
«Як ці вірші можна не цінити?» 
Це його життя переживання! 
Ось про що потрібно говорити! 
Ці шедеври линули від болю, 
Від страждань, дитячої образи. 
На його плечах звисала доля, 
Із якої нам лунали фрази, 
Фрази про кохання і країну, 
Про життя звичайної людини. 
Він кохав до болю Україну! 
І не мав ріднішої дитини! 
Для когось «Кобзар» - це купка літер, 
А для нього сповідь чесних думок  
І цей скарб не розпатлає вітер, 
Бо це наш із вами подарунок.  

 
Четвероус Анастасія - учениця  10 

класу, СШ №23. Пише вірші з дитинства. 
Улюбленими  іграшками були книги, 
альбом та фарби. Цінує сміливі думки. 
Захоплюється театром та поезією. Улю-
блена поезія – лірика. З дитинства обо-
жнювала вигадувати різні історії. Мріє 
стати вчителем молодших класів, дуже 
любить дітей.  

Роботу виконала 

Учениця 10 класу 

Спеціалізованої школи №23 

М. Мелітополя 

Королькова Анастасія 



Кросворд 
По горизонталі: 
1. Твір Т. Шевченка про героїчне минуле Украї-
ни. 

3. Як називає себе героїня твору «Лілея» після 
смерті матінки? 

4. Назва твору Т. Шевченка, з якого ці рядки: 

«І мене в сім’ї великій, 

В сім’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути, 

Не злим тихим словом.» 

6. З політичної лірики: « … псалми» 

7. Альманах, на сторінках якого було надруко-
вано «Причинну» поета. 

11. З якої поеми ці рядки: 

«…Та отечество так любить, 

Так  за ним бідує, 

Так  із його, сердешного, 

Кров, як воду точить!..»   

12. «І мертвим, і живим, і…». 

15. Вірш Т. Шевченка «Розрита …». 

По вертикалі: 
1. Перша книжка поета – церковно-
слов’янський буквар.  

2. Село, у яке втік Тарас до диякона-живописця. 

5. Найвидатніший твір Шевченкової мемуарної 
прози. 

8. Балада, за основу якої взято фольклорний 
мотив метаморфози. 

9. Поема, написана 21 жовтня 1845 року 
«Великий …» 

10. Різновид романтичної алегорично-
символічної поеми з гротескним змістом (з 
грец. таїнство). 

13. Головна героїня поеми «Наймичка». 
(назвати ім’я)  

Запитання: 
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                               Кросворд складено на основі творів Т.Г. Шевченка 


