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Тема:                 М.Вороний. Поема  „Євшан-зілля‖.   

Ідея  повернення історичної пам’яті, пробудження  

національної  свідомості. 
  

Мета уроку:     ознайомити учнів з життєписом поета, проаналізувати 

                          зміст та художні засоби поеми, розкрити майстерність поета у 

трактуванні літопису, розвивати асоціативне 

                          мислення, творчі здібності учнів, удосконалювати 

                          навички виразного читання. 

                          вміння вести полемічну дискусію; 

                       виховувати почуття патріотизму, поваги до рідного слова, 

держави, історії України. 

Тип  уроку:        урок вивчення нового матеріалу 

                                       

Обладнання:    портрет  М.Вороного, фонозапис української пісні         ―Дивна 

квітка‖,  ілюстрації до твору «Євшан-зілля»,мультимедійна 

презентація,аудіозапис поеми,полин,картки,аудіозапис мелодії                      

Епіграф 

Вічні будьте, калина й верба,                                                                                                                       

Мальви й ружі як спогад про матір стареньку.                                                                        

Дух полину хай пробудить у нашій душі                                                             

Пам’ять про рідну Вітчизну - неньку 

ХІД   УРОКУ 

I. Організаційний момент уроку 

Налаштування  емоційного стану учнів  на процес пізнання.  

ІІ. Визначення  теми та мети уроку спільно з учнями 

Наш урок розпочався чарівним співом Антоніни Матвієнко. Нехай же 

рядочки цієї пісні будуть своєрідним місточком до вивчення нової теми, 

подарують  гарний настрій та надихнуть на плідну роботу на уроці. 

На сьогоднішньому уроці я бажаю вам хорошого настрою, легкого 

засвоєння теми, активної праці та гарних оцінок за вашу роботу. 

Відкриваємо зошити, записуємо число, класна робота, тему. 

Розпочнемо урок зі слів:  

                                            Вічні будьте, калина й верба,  

Мальви й ружі як спогад про матір стареньку. 

                                                       Дух полину хай пробудить у нашій душі 

Пам’ять про ріднуВітчизну -неньку.                                                                                           

Учитель: Що ви відчули, коли почули ці рядочки? 



 Учитель : Любов до рідної землі - могутнє почуття людини. І ким би вона не 

була - багачем чи жебраком, ученим чи хліборобом, дорослою чи малою – рідна 

домівка кличе до себе, надзвичайною силою притягує, вабить спогадами, 

відгукується в серці маминою піснею, навіює духмяні запахи квітів дитинства.  

Не випадково на початку уроку лунали рядочки  пісні «Дивна квітка». Сьогодні 

ми будемо говорити про те, що людина має завжди пам`ятати, звідки вона 

пішла в життя, де її коріння й чому не має права бути безбатченком.  

І допоможе  нам у роботі твір М.Вороного «Євшан-зілля». 

Як ви вважаєте, які завдання нашого уроку? 

Мета уроку: 

 ознайомитись із життєвим шляхом М.Вороного; 

 визначати рід та жанр твору «Євшан-зілля»; 

 добирати цитати на підтвердження власних думок; 

 визначати власне ставлення до прочитаного, до рідного народу, країни; 

 виховувати патріотизм. 

3. Визначення очікуваних результатів. 

   - Діти, а чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?  

(Сьогодні на уроці я хочу......)  

Учитель 

- А я очікую, що ви будете  правильно, точно й красиво висловлювати свої 

думки, фантазувати, уявляти, злагоджено працювати; сподіваюсь, що після 

сьогоднішнього уроку ви зможете зрозуміти  значимість цього твору серед 

літературної  творчості  М.Вороного. 

На уроці ми будемо працювати в групах : «Чорнобривці», «Калинонька», 

«Вербиченька». 

 - А що це за рослини? А які ще рослини-символи ви знаєте? 

Так, і ці рослини-символи нашої рідної землі стануть балами вашого 

оцінювання на уроці. На кожній квітці написано бал, а в кінці уроку, ви 

складете своєрідний букетик ваших знань та заповните картку самооцінювання, 

а я виставлю вам оцінки. 

Сьогодні на уроці ми засіваємо добірним зерном, з кожною хвилиною воно 

проростатиме, а чим проросте ми побачимо в кінці уроку. 

Група «Чорнобривці» досліджувала історичну основу твору. «Калинонька»- 

досліджувала походження назви «Євшан-зілля», а група «Вербиченька»- 

визначала художні засоби твору. 

У кожній групі є журналіст, дослідники та художники. 



У ході підготовки до уроку деякі учні готували випереджаючі завдання, саме 

вонидопоможуть нам у роботі на уроці. 

Учитель: Крім гостей, які присутні у нас на уроці, є ще один гість - це сам 

письменник, театрознавець, перекладач Микола Кіндратович Вороний. І наші 

журналісти у групах візьмуть у нього інтерв’ю. 

= Рольова гра – «Інтерв’ю з письменником» 

     - Миколо Кіндратовичу, де ви народилися? 

– Я народився 24 листопада 1871 р. на Катеринославщині (тепер 

Дніпропетровщина) в сім’ї ремісника. 

-    Миколо Кіндратовичу, а як ви підписували свої твори? 

-     Я мав 20 псевдонімів: Арлекін, Артист, Віщий Олег, Хома, Сирієць, 

Микольчик, Кіндратович тощо. 

-    Звідки бере початок ваш рід? 

-       Від батька йшов, від учасника гайдамацького руху; по матері - від 

шляхетсько-духовного роду Колачинських. 

-    Розкажіть про своїх батьків. 

-     Батько - ремісник, мама - з роду культурного-освітнього діяча, ректора 

Києво-Могилянської академії. 

-    А де здобували ви освіту? 

-       Навчався в Харківському реальному училищі Ростовської гімназії. Три 

роки перебував під наглядом поліції із забороною вступати до вищих 

навчальних закладів Росії, тому поїхав до Відня, деякий час навчався у 

Віденському університеті, згодом повернувся до Львова, де продовжив 

університетську освіту на філософському факультеті. Там я зблизився з Іваном 

Франком, який справив великий вплив на формування мого світогляду, 

поглядів. 

-    Розкажіть, що пов’язує вас із театром. 

-       Ще в Ростові захопився театром Марка Кропивницького. Разом з 

Кропивницьким, Саксаганським увійшов до складу трупи, мандрував містами і 

селами України. 

-    Щодо літературної творчості, які збірки ви видали? 

-    „Ліричні поезії‖ (1911р.), „В сяйві мрій‖ (1913р.) 

- Яка подальша ваша життєва дорога? 

- 1920 року емігрував за кордон. Жив у Варшаві, де зблизився з польськими 

письменниками. Невдовзі повернувся до Львова. Викладав в українській 

драматичній школі при музичній школі ім. М. Лисенка, деякий час був 

директором цієї школи.  

Вчитель: 

Про що б не писав М.Вороний, завжди в його творах з’являвся образ рідної 

землі. Серед патріотичних творів Вороного чи не 

найхарактернішим, з глибинним поетичним проникненням буття цілого народу, 

його подвигів і мук, слід назвати такі, як „На свято Котляревському‖, „Краю 

мій рідний‖, „Привид‖, „Ти не моя‖ і особливо поема „Євшан-зілля‖. 



Твір, завершений11 травня 1899 року у Полтаві, побудований на основі 

літописних джерел. 

Красива історична легенда, яку зберегли для нас пам’ятки, привертала увагу 

й інших поетів. Проте ожила по-справжньому вона лише у творі М.Вороного. 

 

Група «Чорнобривці» 

  Наша група досліджувала історичну основу твору. Тему і сюжет поеми 

„Євшан-зілля‖ М.Вороному навіяв „Галицько- Волинський літопис‖, в якому 

збереглася фольклорна, мабуть, за походженням, легенда про чарівну силу 

степового зілля «Євшан-полин». 

Група  істориків 

1-ий учень. У другій  половині ХІ століття половецькі племена перейшли з 

північно-західних казахських територій у південноукраїнські степи, витіснили 

печенігів. Про це згадується у літописах за 1054 рік. З 1055 року вони постійно 

нападали на Русь, спустошуючи Переяславську, Київську і Чернігівську землі. 

У Переяславі правив Володимир Мономах, 20 років захищав його від половців. 

Продовжив цю справу і коли став на  престол у Києві (з 1113 по 1125 рік.) «Тоді 

пив золотим  шоломом із Дону, забравши землю їх усю»,- записано У 

Галицько-Волинському літописі. 

2-й учень. Літописи – це найдавніший вид  історичних творів, у яких у 

хронологічній послідовності, тобто за літами-роками записані сучасниками 

події, там могли бути записані легенди і перекази.  

1-ий учень : У Галицько-Волинському літописі  є одна легенда, що розповідає 

про напади половців на Русь. Це було, як ми знаємо з історії,  в ХІ – ХІІ 

столітті, коли князював Володимир Мономах. 

 

3-ій учень: Легенда розповідає, про те, як Мономах розбив половців і вигнав їх 

за Дон. Менший половецький хан Отрок утік аж в Абхазію, а старший нащадок 

великого хана Сирчана послав свого співця Оря до Отрока, щоб той піснями 

або зіллям розбудив у душі вигнанця почуття туги за рідним краєм і повернув 

його в землю Половецьку. Однак пісні не схвилювали Отрока, і тільки 

понюхавши зілля євшану, юнак згадав свою Батьківщину ізаплакавши сказав: 

«Да лучче є на своїй землі кістьми лягти, аніж на чужій славному 

бути».Вернувся він у землю свою і дав початок новому роду. 

1-ий учень: Ось ці слова  взяв Микола Вороний за епіграф, а події з легенди 

послужили сюжетом для поеми, але він не просто переказав віршами літописну 

легенду, а надав їй українського колориту. 

 

 

2-й учень: Краще в ріднім краї милім 

                  Полягти кістьми, сконати, 

                  ніж в землі чужій, ворожій 

                  В славі й шані пробувати. 

 Ці слова говорить і син половецького хана - персонаж поеми Миколи 

Вороного. Як ми бачимо, вони за змістом співпадають зі словами з літопису. 

Учитель: А як ви зрозуміли слова юного половця? 



-(  Відповідь учнів: Євшан-зілля у нього ніби пробудило пам’ять про рідний 

край, хлопчик  зрозумів, що це дорожче за багатство і розкоші; краще загинути, 

але біля рідних тобі людей або за рідний край, ніж розкошувати у чужому). 

Група«Калинонька» 

Наша група досліджувала походження слова «євшан». Слово «євшан» за 

походженням тюрське. У тлумачному словнику воно має кілька значень. 

1 значення.  Євшан-зілля /полин/  -  символ пам’яті; рідної землі, Батьківщини; 

своєрідний пароль українців. 

2 значення.  .  Євшан-зілля /полин/  -  степова запашна рослина з червоним або 

пурпуровим цвітом. 

Учитель. Зараз відкриємо підручники, будемо слідкувати за змістом поеми 

«Євшан-зілля», слухаючи аудіозапис поеми. 

Звучить аудіозапис поеми. 

Робота над змістом твору. 

 Учитель: Розкрийте зошити, де виконана дома словникова робота. Які слова, 

крім тих, що винесено на сторінці підручника, ви ще виписали, але не 

зрозуміли значення?(взаємоперевірка записів у зошитах) 

- Що означає слово манівцями – непрямими доріжками 

занедбати – закинути 

побиватися – горювати, сумувати 

євшан-зілля – різновид полину, 

ясир – люди, які взяті в полон, та награбовані речі 

почет - пошана; 

розкоші – багатство; 

гудець – співець і музикант; 

земля руська -  у цьому тексті: землю українську; 

Перун – бог грому; 

твар –обличчя 

зілля-приворот – чарівне зілля; 

 

(слова проектуються на екран) 

 

Аналіз змісту (зачитуються з тексту уривки твору) 

 

1.Чому поет звертається до легенди з літопису? Прочитати вступну частину, 

дати відповідь на питання .(обговорення в парах) 

((Орієнтовна відповідь Автор звертається до сюжету легенди, тому що 

надіється, може, той, хто забув рідний край, прочитає поему і повернеться на 

Україну, буде дбати про свою неньку. Йому було боляче, що були українці , які 

покинули свою землю і не повернулися назад.) 

 

2. Як жилося сину половецького хана у князя Володимира? 

 (Орієнтовна відповідь (Він жив у розкошах, багатстві, його ніхто не ображав, і 

це йому подобалось, він забув своїх рідних.( цитати з тексту ) 

 



3.А як жилося батькові? Чому половецький хан вважав себе зрадженим? 

(Орієнтовна відповідь Батько страждав без коханої дитини, життя  для нього 

втратило сенс.  А зрадженим він вважав себе тому,  що син не повертався до 

нього, забув рідний степ, чужі звичаї став вважати за свої( цитати з тексту ) 

 

4. Яким був спів гудця,  якими словами автор змальовує цей спів?(зачитати 

цитати, пояснити) 

 

5.Чому він не пробудив ніяких почуттів? Навіть колискова пісня не зворушила 

його! 

(Орієнтовна відповідь:(Може, тому що хлопець забув свою мову… 

Може, занадто добре було йому і він не хотів нічого чути…) 

 

6. Засмутився гудець, опустив голову на груди. Чому? 

Рольова гра 

 Учитель. А як зреагував хлопець на євшан-зілля? 

-Послухаємо нашого учня, який від імені юнака розкаже про свої почуття, 

реакцію на пахощі євшан-зілля. 

Учень. Пахощі гіркого полину вдарили мені в груди, вогнем пронизали серце. І 

промайнув перед очима «рідний степ широкий, вільний», постав у пам’яті 

нещасний батенько. Зануртувала кров, прокинулось найдорожче, найсвятіше 

почуття – любов до рідного краю. 

Краще в ріднім краї милім 

Полягти кістьми, сконати, 

Ніж в землі чужій, ворожій 

В славі й шані пробувати. 

Тепер ніякі перешкоди не зупинять мене на шляху до «рідного степу», краю 

веселого». Мене кличе голос крові, голос матері-землі. 

Учитель. Так, мабуть, є щось більше за слова. Якийсь невидимий зв'язок з 

землею. Відчуття цього зв’язку повернуло і пам'ять роду, пам'ять минулого. А 

хто пам'ятає своє минуле, той є патріотом. А тепер гляньте на ці ілюстрації. Що 

ви на них бачите? Дерево, сильне, могутнє. Що станеться з деревом, коли його 

зрубати під корінь? А тепер уявіть, що це не дерево, а ваш рід. Молоді листочки 

– це ви, гілочки – ваші тата, мами, стебла – бабусі й дідусі, а корінь – це ваш 

прарід. Так як дерево не може жити без кореня, так і людина без пам'яті про 

своїх предків, про свій народ. Їй немає звідки черпати сили для життя. 

Народ без пам'яті, без минулого, без історії легко поневолити як фізично, так і 

морально, він не зможе себе боронити. Йому легко нав’язати чужу мову, чужі 

звичаї, чужі пісні. Так склалося і з юнаком-половцем. 

Група «Вербиченька» 

 Перш за все, ми звернули увагу, що твір легко читати. І звичайно ж у ньому 

багато художніх засобів. Ми визначили такі 

 епітети:слова гучні і мальовничі;  пісня рідна, половецька, невпинна; вчинки 

войовничі; спів ніжний, колисковий любий, сильний, дужий; рідний степ, 

вільний, пишнобарвний, квітчастий; край веселий, 

в землі чужій, ворожій;  кохана дитина; вдача молодецька; походи молодецькі; 

він сидить німий, байдужий;чарівне зілля; 



метафори: оповідання зворушує почування, таїться пророкування;сну не 

знають його очі; кров’ю з серця слово точиться; виглядають очі; ти шугаєш 

соколом. Вовком скачеш 

порівняння: наче вітер у негоду, загула пісня, мов скажена хуртовина, мов 

страшні громи стогнали струни і той спів; 

риторичні питання і звертання: Україно! Мамо рідна! 

Чи не те ж з тобою сталось? 

Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось? 

синоніми: зажурився, засмутився; улещає, намовляє; йде, приходить; шугаєш. 

Учитель: Окрім того у творі є крилаті вислови: 

-Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. 

 - Краще в ріднім краї милім 

Полягти кістьми, сконати, 

ніж в землі чужій, ворожій 

        в славі й шані пробувати. 

 

Психоемоційна релаксація. (Слайд із зображенням степу) 

      А зараз давайте трохи перепочинемо й на хвилинку перенесемося до 

літнього степу, напоєного пахощами полину. Заплющте, будь ласка, очі. 

      Ви стоїте серед безкрайого степу, наповненого ароматами трав. Ви самі, над 

вами блакитне чисте небо, ви відчуваєте, як вас овіває ласкавий вітерець, а 

сонячне тепло сповнює енергією. Ви повністю заспокоюєтеся й згадуєте 

найприємніші хвилини свого життя, рідних вам людей.  

       На вашому обличчі з’являється щаслива посмішка, ви повільно 

розплющуєте очі й повертаєтеся до кабінету.  

 

Учитель:Перед вами лежить полин. Візьміть, будь ласка, гарно 

роздивіться, розітріть у долонях, понюхайте. Учені стверджують, що запах 

впливає на підсвідомість людини. Так, одні запахи заспокоюють, інші – 

збуджують, а є й такі, які викликають агресію. А що ви відчули, коли понюхали 

полин? Побудуйте асоціативний рядок. Свої відчуття запишіть на листочках 

рослини.                              

 

(Учні записують слова, по черзі дають відповіді      * Воля;      * степ;      

* рідний край;      * батьківщина;      * дух непоборності.). 

Отже, деякі запахи можуть нагадати запах рідного дому. Це запах 

пирогів, хліба, рідної домівки, маминих рук. А у творі М. Вороного євшан-зілля 

нагадало головному герою про Батьківщину.Запам’ятайте, і ви цей запах, і хай 

він вам завжди нагадує про рідний край, батьків, односельців, не дасть 

загубитися у чужій стороні. 

Учитель .Зміст поеми ви добре знаєте. Зараз спробуємо довести рід поеми у 

парах. 

На партах є у вас картки з ознаками епічного та ліричного творів. 

Ваше завдання: у парах відзначити те, що стосується поеми „Євшан-зілля". 



  

КАРТКА №1 

Ознаки епічного твору. 

1.Зміст розкривається у формі авторської розповіді про людей і події; наявний 

сюжет 

2. Події , зображені у творі, подаються в минулому часі, тобто такі, що 

відбулися. 

3.Твір написаний прозою або віршем.  

4.Основні жанри: казка, переказ, оповідання, повість. 

КАРТКА №2 

 Ознаки ліричного твору 

1.Життя   відображається   через   призму   почуттів,   переживань   під впливом 

певних подій. 

2.Чітко простежується позиція автора. 

 3.Віршований твір.  

Отже, це ліро-епічний твір. 

Ліро-епічний твір — це такий віршований художній твір, у якому 

поєднуються епічні сюжетно-розповідні елементи і властива ліриці 

емоційність. 

 

Необхідно визначити жанр даного твору (Поема). Довести свою думку, 

заповнюючи таблицю: 

Назва 

твору 

Віршована/ 

прозова 

форма 

Велика/ 

мала за 

розміром 

(на відміну 

від вірша) 

Чи присутній 

напружений 

сюжет? 

Наявність 

авторської 

позиції 

Чи є 

ліричні 

монологи 

героя або 

автора 

Висновок 

(жанр 

твору) 

«Євшан-

зілля» 

Віршована Велика  Присутній 

напружений 

сюжет 

Наявна 

авторська 

позиція 

Так Поема  

 

 

Отже, поема (з грецької – твір, творіння) – це невеликий за обсягом 

віршований твір, у якому зображуються видатні події минулого й сучасного, 

уславлюються люди з незвичайною долею, сильним, героїчним характером. 

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

 

 Гра на уважність. 

 

1.А зараз перевіримо вашу уважність. 

 

1)Хто у творі названий одночасно і соколом, і вовком, і чарівником? (Гудець.) 



 

2)Що нагадувало «скажену хуртовину», «страшні Перуна громи»? (Пісня гудця 

та гра на музичному струнному інструменті.) 

 

3)Кого половецький юнак назвав коханою? (Волю, воленьку.) 
 

 

2.Робота в парах - "Упізнай героя" (Діти зачитують описи героїв) 

Орієнтовні відповіді: 

1.– спочатку маленький хлопчик, а потім юнак, який потрапив у полон. Його не 

стратили, а навпаки виховували в розкошах та пошані. З часом забув про 

рідний край. І ніщо не могло заставити хлопчика пригадати рідну домівку – ні 

слова гудця, ні його пісні – то ніжні колискові, то грізні бойові. Тільки запах 

полину зміг проникнути в серце хлопця, збудити пам’ять, викликати бажання 

волі, прагнення повернутися до рідних.     (Ханськийсин) 

– показав себе як люблячий батько, який страждає через розлуку з сином. Це 

мудра людина. Він розумів, що пройшло багато часу й хлопчик міг забути про 

рідну домівку. Тому передбачив, як зарадити цій справі.   (Половецький хан) 

– віддана хану людина, пророк, чарівник, смілива людина, патріот своєї землі.  

(Половецький гудець) 

Сенкан до слова «євшан-зілля». 

Дуже яскраво в поемі подано образ самого автора. Він переживає за долю 

своєї Батьківщини, наводить з історії приклади, які допоможуть читачам 

знайти поштовх в собі для відновлення патріотичних почуттів. 

Які шляхи повернення "блудних" чи нещасних синів до свого рідного народу? 

Людина повинна знати, до якого народу вона належить, знати про його 

історію, звичаї, обряди. Але, як відомо, найголовнішою ознакою кожного 

народу є його мова. Усвідомлювати себе частиною свого народу ми починаємо 

з перших слів, вимовлених мовою мами, батька, бабусі. 

Бесіда: 

- Як ви вважаєте чи актуальною є поема в наш час? 

- Як вас може стосуватися поема? 

Учитель: Так, діти, «Батьківщина є дороге слово навіть для тих, хто зневірився 

в ній і подався в далечінь у пошуках кращої долі» (Ю.Стефаник). Є люди, які за 

далекими морями – океанами залишалися патріотами своєї Вітчизни. Згадаймо 

Петра Яцика, мецената, який започаткував конкурс знавців української мови. 

Рідкісна, блискуча життєва кар’єра : селянський син з України став на 

канадській землі мільйонером. Сягнув вершин успіху і благополуччя, здолавши 

багато несприятливих для нього обставин, адже йому судилося в 27 років у 

чужому краї починати своє життя заново, як мовиться, з чистої сторінки. І не 



мав він тоді нічого, крім власних рук і світлої голови. не забув рідного народу 

меценат,  не відмовився бути українцем. 

Рефлексія 

1. Над чим змусив вас замислитися наш урок? 

2. Яка робота на уроці вам найбільше сподобалася? 

3. Чи задоволені результатом своєї роботи на уроці? 

Ось і підходить до кінця наш урок. То чим же проросло наше зерно? (Кінцевий 

результат) 

 

 V.    Підсумок уроку 

Вчитель:  Поема М.Вороного „Євшан-зілля‖ - це пересторога майбутнім 

поколінням. Вона є пошуком ліків, які зможуть повернути синів і дочок до 

рідної землі. Ця поема викликала невдоволення лише в тих, хто став 

виконавцем чужих ідей, рабом, чужинцем на рідній землі, перевертнем, 

манкуртом. 

Дорогі діти ! Нехай вам навіки закарбуються в пам’яті рідна домівка, сильні 

руки батька, мамина пісня, запахи українських степів, верба і калина, наша 

ріднамова, благословенна у віках наша ріднаУкраїна. Любіть   Україну, бо вона 

наша Батьківщина, плідно працюйте, майте почуття національної гідності й 

гордості, бо ми – українці! 

Діти! 

Ви – юний цвіт нової України, 

У ваші очі дивиться народ. 

Верстати шлях вам суджено єдиний : 

Під кольорами сонця й небосині 

Сягнуть в житті небачених висот. 

Ви – українці вдачею і словом :  

Вам до лиця і щедрість, і любов. 

Усім співала ненька колискову 

І купіль готувала любисткову, 

Щоб добротворцем кожен в світ ішов 

Ще «ненародженим» Тарас великий 

Молитись вам на волі заповів. 

Хоч лютували зайди й недоріки, 

Щоб наш народ зробити без’язиким. 



До вас дійшли молитви козаків. 

Не довелось вам падать на коліна  

Під знавіснілих яничарів крик. 

Сьогодні в час великого прозріння : 

Шукайте в праці й злагоді спасіння –  

І вас Господь благословить навік.  

 

Домашнє завдання; 

 Визначити та записати тему та ідею твору, відповідати на запитання стор. 54 

Окремим учням      (називає вчитель ) написати твір про вірність людини 

рідному краю, відданість своїй нації, взявши за основу 

 «Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде!». 

За бажанням: створити ілюстрації до твору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	bookmark2

