“...І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь…” — Тарас Шевченко
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Зі столу директора
Радий вітати наших читачів у цьому шкільному році. З часу останнього випуску газети пройшло декілька місяців і ще, здавалось, не
стерлися враження від літньої пори
відпочинку і подорожей, а вже знову позаду перший триместр навчання у Школі українознавства.
Перед Вами наша шкільна газета
«Шкільні вісті» у дещо новому
форматі, який, я сподіваюсь, сподобається Вам, читачі. Ця зміна стала
можливою завдяки підтримці школи з боку як приватних осіб, так і
організацій і бізнесів, які надали

www.shevchenkoschool.org

свої рекламні оголошення і святкові привіти для розміщення на сторінках нашої газети. Наклад газети
цього разу становить 1000 примірників. Частина цього накладу, як і
раніше, направлятиметься цілеспрямовано нашим шкільним родинам, прихильникам, спонсорам і
жертводавцям. Інша частина буде
доступна для української громади
через розподіл серед бізнесів і організацій, з якими часто мають
справу члени громади.
Цього року наша школа знову поповнилася новими учнями. Загальне число учнів зросло понад 130.
Збільшилась наповнюваність класів
учнями. Особливо це помітно в мо-

Виходить що три місяці

Загальне фото Школи українознавства ім. Т. Шевченка. 21 жовтня 2006 р.

лодших класах і в садочку. Додано
ще один старший клас, що був відсутній у минулому з певних причин. З одного боку це радує, тому
що легше досягти послідовності у
дотриманні навчальної програми, а
з іншого – накладає певне навантаження на роботу школи – потрібні
нові вчителі, додаткові класні кімнати, меблі, тощо.
Щоб покращити якість навчання, у
доповнення до букварів, які ми використовуємо вже кілька років, завдяки старанням голови батьківського комітету д-ра Тараса Махлая з
цієї осені у молодших класах і в

підготовчому класі запроваджено
вживання підручників української
мови і читанок з України. Звичайно, ми не можемо використовувати
повністю ці підручники без жодних
застережень, адже шкільна програма з української мови в Україні набагато ширша і розрахована на
значно більший час навчання. Але
користь від вживання цих підручників у нашій школі безумовна.
Книжки містять багато вправ і сучасних текстів, що дає вчителям
значну свободу вибору навчального
матеріалу.
Разом з тим такий підхід не знімає з
(далі на стор. 2)

Реґіональна вчительська конференція шкіл українознавства

Клівленд, Огайо — 14 жовтня 2006 року у Клівленді відбулася Реґіональна вчительська конференція шкіл українознавства (Детройт–Клівленд–
Чикаґо). Організатором цього заходу була Школа
українознавства ім. Тараса Шевченка Українського православного собору св. Володимира (м. Парма, Огайо). Гостей-освітян тепло приймала СвятоТроїцька парафіяльна заля, надана безплатно парафією Української православної церкви св. Трійці
КП в м. Норт Роялтоні, Огайо (настоятель – о. Богдан Згоба, голова парафіяльної управи – Анна
Турко).
На конференцію прибуло 55 учителів, директорів,
представників батьківських комітетів та гостей із
чотирьох шкіл українознавства з трьох штатів: Ілінойсу, Мічиґану та Огайо. На жаль, попри попередньо заявлене бажання взяти участь в конференції, із-за поважних причин не змогли прибути
представники Мінеаполісу (Мінесота).
На конференції обговорювалося багато важливих
питань, що стосувалися покращення роботи у школах. Зокрема, Петро Твардовський, педагогічний
дорадник Шкільної Ради при УККА, звернув увагу

на методи педагогічної праці. Він наголосив, що
нам, учителям, не можна забувати, що ми навчаємо дітей другої мови. Виходячи з цього, навчальний матеріал повинен бути доступним і зрозумілим для дітей. П. Твардовський говорив про важливість співпраці вчителя й учнів, учителя і батьків. Наталія Боднар, учитель географії і культури
Школи українознавства ім. Т. Шевченка (м. Парма, Огайо), у своїй доповіді вказала на необхідність вживання наочності і технічних засобів навчання в школах українознавства. Вона продемонструвала різні види наочності (реальні предмети,
ілюстрації, колекції, моделі, макети, таблиці, діаграми та ін.) і розповіла про способи вживання їх у
навчальному процесі. Особливостей дошкільного
виховання торкнулася у своїй доповіді Наталя
Ярош (Школа українознавства Т-ва «Рідна школа», м. Клівленд, Огайо). Вона розповіла про навчання через гру і працю, продемонструвала способи вживання цих методів на практиці. Про методику викладання в молодших класах, про роль гри
у навчанні розповіла Світлана Фаріон (Школа українознавства при Соборі св. Кн. Володимира, м.
Чикаґо, Ілінойс). Ніна Сікора з «Рідної школи» м.

Клівленда зачитала учасникам конференції зразки
учнівських творів. Учитель розповіла, як треба
опрацьовувати теми творів, що подаються на матуральних іспитах, а також наголосила на важливості словникової роботи перед написанням робіт з
розвитку мовлення. Шляхи урізноманітнення уроків української мови розкрила у своїй доповіді Наталія Бокотей (Школа українознавства ім. Т. Шевченка, м. Парма, Огайо). Усі учасники конференції
ділилися своїми проблемами у роботі, а також де(Закінчення на ст. 2)
TARAS SHEVCHENKO SCHOOL
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РЕҐІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ (зі стор. 1)
монстрували власні досягнення. Цікавий метод
вивчення рідної мови і культури розкрив у своїй
доповіді Андрій Перекліта, заступник директора
школи Т-ва «Рідна Школа» з м. Детройту (Мічиґан). Усім сподобалася його розповідь про театральні вистави, з якими з великим задоволенням
виступають учні школи.
Після обідньої перерви о. Іван Наконечний, настоятель Українського православного собору св. Володимира і вчитель Закону Божого Школи ім. Шевченка (м. Парма, Огайо), розповів про те, як сам
навчався української мови. Він наголосив, що вчителі повинні любити дітей. І коли діти це відчують,
то вони із задоволенням будуть ходити до школи.
У своїй доповіді «Вивчення української літератури
як частини світової літуратури в школі українознавства» Асміна Гуцуляк (Школа українознавства
ім. Т. Шевченка, м. Парма) розповіла про місце Тараса Шевченка у світовій літературі. Галина Пляка
(Школа українознавства ім. Т. Шевченка,
м. Парма) говорила про неоціненне значення родини і батьківського виховання в житті кожної людини. Вона відзначила, що не лише фольклор, а й

творчість письменників є багатим матеріалом для
родинного виховання. О. Богдан Згоба, настоятель
церкви Святої Трійці і учитель Закону Божого
Школи ім. Т. Шевченка в Пармі, сказав, що ми стаємо байдужими до правди Церкви. Він відзначив,
що головним є виховання духовне. Також о. Богдан Згоба зробив презентацію книги Степана Палажченка «Кохання над обривами». Наталія Боднар у своїй другій доповіді вказала на важливість
статистичних даних і фактів при вивченні географії України. Д-р Ярослав Березовський (Школа українознавства Т-ва «Рідна Школа», м. Детройт,
Мічиґан) у доповіді «Прищеплення основних вартостей та поглядів у вищих класах історії» відзначив духовні та моральні цінності українського народу та їх значення у вихованні юного покоління.
Досвідом співпраці з батьківським комітетом у
Школі українознавства при Соборі св. Кн. Володимира, що у місті Чикаго, поділилася директор Тетяна Барановська. Вона розповіла, як батьки допомагають заробляти гроші для школи. У своєму виступі д-р Юрій Яськів, голова Т-ва «Рідна Школа»
в Клівленді, розповів про існування різних програм, які допомагають покращити знання рідної
мови і культури під час літніх курсів при КиєвоМогилянській академії та в Канаді. Д-р Володимир

ДІЛИМОСЯ СПОРТИВНИМИ УСПІХАМИ УЧЕНИЦІ ШКОЛИ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Ніна Оришкевич успішно навчається в школі св. Йосафата та в Школі українознавства ім. Тараса Шевченка. Вона є також членкинею команди з плавання Ridgewood YMCA Dolphins у м. Пармі, Огайо, до
якої вступила в квітні 2006 року. Ніна тренується тричі на тиждень разом з командою і
один раз - індивідуально з тренером.
Уперше Ніна взяла участь у змаганнях в
Miami University, Оксфорд, Огайо, що відбулися в червні. З того часу вона брала участь
в змаганнях у різних містах в Огайо і також у
штаті Мишіґен, здобуваючи в багатьох з них
перші місця. Особливо найкращі результати
вона показала у плаванні на спині на 25 ярдів, де здобула у 8-ми змаганнях 7 разів перше місце, а один раз - друге.
Ніні не тільки подобається спортивна конкуренція, а також те, що вона має нагоду подорожувати до різних міст.
На фото: Ніна Оришкевич із завойо- Бажаємо Ніні дальших успіхів у плаванні!
ваними нагородами з плавання.

ЗІ СТОЛУ ДИРЕКТОРА (зі стор. 1)

порядку денного питання розробки
підручників, спеціально пристосованих для навчання в школах українознавства за межами України. Ті
підручники, за якими навчалися
кілька поколінь української діаспори до цього часу, часто вже не задовольняють сучасних вимог. За винятком кількох нових підручників,
виданих нещодавно Шкільною Радою при УККА, підручники містять
багато неточностей, є застарілими
або незручними для вживання у
якості навчальних посібників.
Звичайно, з огляду на мале число
шкіл українознавства, невеликий
розмір та їхню віддаленість однієї
від іншої, очікувати, що всі вчителі,

які працюють у наших школах в доповнення до постійної роботи деінде, мають можливість самостійно
створювати свої власні підручники,
було б наївною справою. Для створення підручників потрібно мати
значний досвід, достатньо часу і
доступ до великої маси начальних
матеріалів і джерел, чого часто бракує нашим учителям.
Було б значно краще, якби такі підручники створювались у співпраці
з академічними освітніми установами в Україні, що мають значний досвід створення підручників. Проте
цим установам ще бракує досвіду
праці з учнями, для яких українська
є другою мовою або ареал її вжитку
значно обмежений через життя в

ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА
ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
вітає всіх учителів, батьків та учнів школи, духовенство
й парафіян Собору св. Володимира, а також усю
українську громаду Великого Клівленду

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ
та Новим 2007 роком.
Христос Рождається! Christ is Born!

Веселого Різдва і
щасливого Нового року!
Merry Christmas and
Happy New Year!
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Боднар, директор Школи українознавства ім. Т.
Шевченка (м. Парма, Огайо) у своїй доповіді «Сучасний стан і перспективи українського шкільництва в США: спостереження і роздуми» відзначив,
що в шкільництві назріла криза зміни поколінь.
Перед усіма нами стоїть важливе завдання залучення української громади, особливо її молодшого
і середнього покоління, до справ шкільництва. Головне, щоб уся громада зрозуміла, що без її підтримки школи не буде, а без школи не буде громади.
Після доповідей відбувся круглий стіл «Пропозиції-запитання-відповіді», під час якого вчителі мали можливість обмінятися думками, поговорити
про проблеми та шляхи їх вирішення. А далі була
подорож до Школи ім. Т. Шевченка, де учасники
конференції змогли оглянути шкільне приміщення, що є частиною Свято-Володимирського культурного осередку. Завершився насичений подіями
і враженнями день смачною вечерею і невимушеними розмовами освітян у Малій залі осередку.
Наталія Бокотей і Галина Пляка, учителі
Школи українознавства ім. Т. Шевченка.
Світлина В. Боднара

РІЗДВ’ЯНИЙ КОНЦЕРТ
ШКОЛИ СВ. ЙОСАФАТА
Середа, 20 грудня
Собор св. Йосафата
12:30 по полудню
ПРИХОДЬТЕ
СВЯТКУВАТИ З НАМИ
РІЗДВО ХРИСТОВЕ!

ST. JOSAPHAT SCHOOL
CHRISTMAS CONCERT
Wednesday, December 20th
St. Josaphat Cathedral
12:30 pm
COME JOIN US
IN CELEBRATING
THE BIRTH OF OUR LORD!

іншомовному середовищі. Досі, за
окремими винятками, у цьому напрямі, на жаль, зроблено дуже мало. Але є сподівання, що, незважаючи на поточну несприятливу політичну ситуацію в Україні, незабаром українські освітні установи повернуться лицем як до проблеми
підручників для діаспори зокрема,
так і проблем українського шкільництва за межами України взагалі.
Особливо з уваги на те, що зараз,
внаслідок великої кількості українців-мігрантів у країнах Західної Європи, там посилено формуються
нові українські діаспорні громади,
які відчувають гостру потребу в налагодженні шкільництва в місцях
їхнього мешкання.
На початку шкільного року ми вже
двічі скликали загальні батьківські

збори нашої школи. Причиною стало те, що у зв’язку із зростанням
чисельності учнів школи, настав
час вирішувати проблеми, якими
нехтували, коли школа була меншою за розміром. Справа в тому,
що в минулі роки адміністрація
школи і вчителі часто виконувати
ряд невластивих функцій. Згідно
визначення Шкільної Ради, забезпечення школи українознавства
приміщенням і фінансами має забезпечувати її опікунча установа –
чи то організація-спонсор, чи батьківський комітет, а для великих
шкіл – спонсор і комітет разом. У
минулому наш спонсор – Український православний собор св. Володимира – забезпечував школу безплатним приміщенням і покривав
(далі на стор. 7)

Шкільний бенкет-бал. 4 листопада 2006 р.

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.
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ВОЛОДИМИР І НІНА САМІЙЛЕНКИ
вітають духовенство і
парафіян
Українського православного
собору св. Володимира,
учителів, учнів та батьків
Школи українознавства
ім. Тараса Шевченка

З РІЗДВОМ
ХРИСТОВИМ
і бажають їм веселих свят!

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
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

ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ РІЗДВА
ХРИСТОВОГО!

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
Юрій, Наталка, Ніна й Аня
Оришкевичі

МИХАЙЛО І ТАНЯ ДОБРОНОСИ
вітають духовенство й парафіян СвятоВолодимирського собору, учителів,
учнів та батьків Школи українознавства
ім. Т. Шевченка
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
ВЕСЕЛИХ СВЯТ!
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

КОРПОРАЦІЯ ОГАЙО ЕКСПОРТ
—————–————–———————————

OHIO EXPORT CORPORATION
6026 State Road x Parma, Ohio 44134 x U.S.A.
Телефон: (440) 884-1738 x Факс: (440) 884-1730
Безкоштовний телефон: 1(800) 591-8064
E-mail: roman@ohioexport.com
Веб: www.ohioexport.com

Відправлення посилок і грошових переказів до країн Східної та
Центральної Європи. x Переклади з польської, української,
російської та німецької мов на англійську мову. x Допомога при
оформленні імміграційних та візових документів. x Організація
і забезпечення подорожей до Європи.

ОГАЙО ЕКСПОРТ
вітає батьків, учнів та учителів
Школи українознавства
ім. Тараса Шевченка,
усю українську громаду
Великого Клівленду

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Хай свято завітає до кожного
українського дому!

ХРИСТОС
РОЖДАЄТЬСЯ!

РОДИНА
ДОБРОНОСІВ
вітає духовенство і
парафіян
Українського
Православного
Собору, учителів,
учнів і батьків
Школи
українознавства ім.
Т. Шевченка
ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ
РІЗДВА ХРИСТОВОГО
і бажає щасливого Нового року!
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
Михайло, Ліда, Михайло і Софійка Доброноси
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ВІСТІ З КЛАСІВ
My name is Terry (Taras) Kaiser and I
am in Mrs. Bohuslawsky’s class. I think
Ukrainian School is the best – great
friends, learning and fun! Learning a
second language makes me special!
Taras Kaiser,
student of Bilingual Class A1
——–———————————————
Dear parents,
As a new year begins, I look forward to
having my students read simple sentences in Ukrainian, and to progress to
more complicated and challenging
work. In addition to reading and writing, we will learn some basic facts of
Ukrainian geography and history.
Does your child want to participate in
the Talent Show this year? Can he/she
sing or dance, play an instrument, recite
a poem, tell jokes, perform magic tricks,
etc? Start practicing now.
Marie Bohuslawsky,
Bilingual Class A1 Teacher

Володя Ярема, 1-й кл.

Оце не встигли оглянутись, а за вікном знову зима. І ніби та ж сама зима
зі сніговіями, днями світлими й суворими. Так, ні. У повітрі чатує на нас
уже 2007! Усі в чеканні чогось. Різдвяний період приносить особливе
піднесення. І у моєму класі діти чекають свят. І мріють про щось своє. Вони ще не знають, що дитинство так
швидко минає. І їхні дитячі мрії скоро реалізовуються. Я забігаю думками в їхнє майбутнє. А що з мріями,
які прийдуть до них колись? Чи в житейській кипучій круговерті діти віднайдуть себе? А сьогодні я любо спостерігаю за ними. Як старанно вони
ліплять докупи ці перші слова, виводять каліграфічно літери. Я розповідаю їм казки, де помиляється той, хто
веде себе зухвало, зазіхає на чужє, забуває про вдячність і чемність. Я розповідаю їм про заокеанську дивну
країну, дітьми якої ми є усі. Я думаю
про те, чи згадають вони, подорослішавши, якого вони роду. Чи будуть
калічити нашу мову, чи забудуть її
взагалі? А, можливо, ці діти не знехтують тим, що залишила у спадок наша земля? Можливо...
Сьогодні я зігріваюсь біля цього вогника дитячих щирих сердець і вірю,
що нашому роду немає переводу.
Мрійте, діти... Але, нехай, в скорому
майбутньому ваші мрії будуть варті
високих покликань.
Оксана Коваль,
учитель першого класу
—————————————————
Цього навчального року наша школа
частково перейшла на навчання за
новими підручниками з України. Для
другого класу ми маємо чудові книжки з читання – «Післябукварна читанка» Н. О. Будної і З. Л. Головко, з
розвитку мовлення – чудово ілюстровані книжку і робочий зошит – «Я і
Україна. Навколишній світ і я» цього
ж автора, з української мови – «Рідна

Аня Оришкевич, 1-й клас.

мова» (перша і друга частини) М. А.
Білецької і М. С. Вашуленко. Тож мої
маленькі школярики почувають себе
як в Україні, навчаючись за цими
прекрасними книжками.
Щосуботи я з радістю і цікавістю зустрічаюсь з моїми учнями. І я задоволена тим, як вони допитливо і завзято хочуть пізнавати нові, невідомі
слова і все незнайоме, що пов’язане з
нашою Україною. Більшість із них
народились далеко від рідного краю,
але хочуть дізнатися про минуле і теперішнє життя своїх далеких і близьких родичів. Це мене дуже втішає і я
терпляче і наполегливо стараюсь допомогти їм здолати всі труднощі,
пов’язані з навчанням у другому класі. З рідної мови ми повторили звуки
і букви, навчились переносити слова
з рядка в рядок за складами, дізнались, що таке слово, речення, текст.

Попадюк Аля, 1-й кл.

Результати контрольних робіт підтверджують добрі і відмінні знання
цього матеріалу.
Я думаю що дуже важливе значення
має спілкування рідною мовою не
тільки на уроках у школі, але у повсякденному житті – у колі друзів чи
вдома. Це дуже важко, бо тут основна
мова наших дітей протягом тижня це
– англійська. Тож кожен батько чи
мама повинні приділяти багато уваги
спілкуванню з дитиною по-українськи вдома.
Для дітей є важливе також не тільки
читання заданого домашнього завдання з читання, але й позакласне
читання. Програма «Book It!» дуже
подобається дітям і вони можуть це
робити успішніше при підтримці і допомозі батьків. Хоч іноді не вистачає
часу і бажання, батьки повинні заохочувати дитину і читати з нею хоча б
30-60 хвилин щодня якесь оповідання чи казочку. І я впевнена, що разом
з сином чи дочкою кожен батько буде
радіти і дивуватись відкриттю чогось
нового, прекрасного і незвичайного.
З Вашою допомогою, шановні батьки,
Ваша дитина буде на 2-3 сходинки
вище у навчанні і пізнанні України,
ніж без неї. Тож будьте активно присутні в шкільному житті Вашої дитини!
Олександра Губар,
учитель 2-го кл.
——–———–———————————
Вже минув перший триместр навчального року. Здається, що він найважчий, бо до літніх канікул ще далеко. Але насправді він був продуктивним, бо ми зібралися після відпочинку з новими силами. Протягом останніх трьох місяців вивчили ми чимало.
Почну з 5-го класу. Учні вивчають
мову з нових підручників, якими будуть користуватися протягом двох років. Ми зупинилися на вивченні фонетики (звуків мови). Працюючи над
цим розділом, діти ознайомилися з
новими орфографічними правилами,
які потребують запам’ятання і закріплення на практиці. Це і правопис

ненаголошених -е-, -и- та сумнівних
приголосних, і вживання -ьо-, -йота апострофа. Незабаром почнемо вивчати розділ «Будова слова», при опрацюванні якого зустрінемося з новими правилами орфографії.
На уроках рідної мови у 6-му класі ми
вивчили розділ «Прикметник». Працювати над цією частиною мови було
не легко, тому що за короткий час
треба було охопити велику кількість
матеріалу: роль прикметника у мовленні, види прикметників, ступені
порівняння, способи творення та правопис прикметників.
Цікавими були і уроки розвитку мовлення. У 5-му класі ми складали твори-розповіді за малюнками, редагували тексти, виконували різні творчі
вправи. У 6-му класі діти вчилися писати детальні і вибіркові перекази. Із
письменниками кінця 18-го—початку
20-го століття познайомилися восьмикласники. На основі вивченого ми
вчилися висловлювати свої думки,
письмово складати короткі твориміркування.
У наступних триместрах перед нами
стоїть багато нових завдань, які допоможуть нам краще оволодіти мовою.
Наталія Бокотей,
учитель української
мови й літератури
——–———————————————
Currently has 15 students enrolled in
the class. We welcome three new students.
Emily Kominko and Elizabeth Whited
graduated in the Spring of 2006. We
look forward to their Graduation Ban(далі на стор. 5)

Христина Верховляк, 1-й кл.
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— Я його переплив!
— А ти чув про Мертве море?
— Чув.
— Так це я його вбив.

НАША ВЗЯЛА

Сторінка 5

б'ю!

ПОЩАСТИЛО

НЕ БІЙСЯ

— Мамо, скажи, будь ласка, де ти народилася?
— У Києві, синку.
— А я у Львові, так?
— Так.
— А де ж народився тато?
— У Полтаві.
— Дивно, як це нам пощастило зустрітися?

— Не бійся, маленький, лікар тобі нічого
поганого не зробить!
— Тоді навіщо ми до нього прийшли?

— Миколо, що ти робив учора ввечері?
— Дивився футбол по телевізору.
— А хто грав?
— Іспанці з англійцями.
— І хто ж виграв?
— Наші!

ДОСИТЬ ПОМИЛОК

МОЛОДЕЦЬ, МАМО

ТЯЖКА РОБОТА

МОГЛО Б БУТИ

Увечері перед сном мама похвалила
свого малого сина:
— Бачиш, дитино, сьогодні я не зробила тобі жодного зауваження.
— Молодець, мамо! Завжди будь
такою чемною!

— Дмитрику, твій глобус весь у порохах!
— Чи можу я, мамо, стирати пил з усієї
земної кулі...

— Грицю, у твоїй письмовій роботі аж
десять грубих помилок! Чи не могло б їх
бути менше?
— Могло б, якби робота була трохи коротшою.

ДИВНА РІЧ
— Тату, чорнило дорого коштує?
— Ні, синку.
— Чому ж тоді мати сердиться, що я
вилив його на килим?

НА УРОЦІ КУЛІНАРІЇ
Дівчинка прийшла додому:
— Мамусю, ми сьогодні на уроці кулінарії приготували обід! — хвалиться.
— А вам дозволили його потім з'їсти?
— Дозволили? Ти що? Примусили!

ВИБІР
— Левко, коли виростеш, то ким збираєшся стати?
— Офіцером.
— Але ж тебе можуть убити на війні.
— Хто?
— Противник.
— Тоді краще я стану противником.

МЕРТВЕ МОРЕ
Один хвалько каже іншому:
— Чув про Атлантичний океан?
— Так.

ВІСТІ З КЛАСІВ (зі стор. 4)
quet/Ball in the fall of 2007.
In language, reading and writing the
students have been busy learning new
vocabulary, especially vocabulary of
conversation. They have been reading
many new stories in Ukrainian.
In history our studies have taken us to
the 20th century. We are learning about
Ukraine's independence January 22,
1918. Also, how our National Anthem
was picked.
In culture Mrs. Natalia Bodnar is teaching us about Musical instruments and
Ukrainian Architecture, studying the
beautifully built churches and castles in
Ukraine.
Lidia Whited,
Bilingual Class A2 Teacher
————————————————————
Людина творча, з багатою уявою і
сміливою фантазією, здатна на пошук, потрібна в будь-якій сфері діяльності. Саме тому вихованню творчої особистості на уроках української
мови і літератури відводиться особлива увага.
Уже в початкових класах середньої
школи учні не тільки вчаться читати і
писати і вдосконалюють ці вміння,
але і виконують завдання, що сприяють розвиткові їхнього зв’язного мовлення. Вони підбирають найбільш
доречні епітети і порівняння до поданих слів, складають речення і навіть
створюють невеликі розповіді і казки.
За роки навчання у Школі українознавства ім. Т. Шевченка третьокласники, крім того, що навчилися чита-

ЗАРАДИВ СОБІ
— Не ходи сьогодні, синку на озеро, адже у тебе животик болить.
— Не хвилюйся, мамо я плаватиму на
спині.

ЩО ТАКЕ ВВІЧЛИВІСТЬ?
— Що з тобою, хлопче, чому плачеш?
— Мати наказала, щоб я не переходив
вулицю, доки не проїде трамвай, а на
цій вулиці нема трамваю...

СЛУХНЯНИЙ
— Май на увазі, синку, що на ввічливості ще ніхто нічого не втрачав.
— Як? А місце в автобусі?!

ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ
— Чи справедливо карати людину за
те, чого вона не зробила?
— Звичайно, ні.
— А учитель покарав мене за вправу,
якої я не виконав.

ПОЖАЛІЛА
Степанко упав з ліжка і на лобі з'явилася ґуля. Оленка, жаліючи брата і намагаючись якось допомогти йому, сказала:
— Давай я ту ґулю молотком назад за-

ти і писати, ще дізналися багато нового і цікавого. І хоча попереду ще
дев’ять довгих років до закінчення
школи, уже зараз вони можуть висловлювати свої думки і викладати їх
більш-менш послідовно. Беручи до
уваги те, що діти — натури творчі й
чи не у кожному з них, можливо,
зростає майбутній письменник, поет
чи художник, на уроках зв’язного
мовлення вони отримують завдання
спробувати придумати казку за поданим початком або написати хоча б
одну строфу вірша. Діти із зацікавленням сприйняли пропозицію створити власний вірш (хоча б один на
всіх). Вони пробували знайти рими
до поданих слів, придумували цікаві
сюжети. Безперечно, не все і не у всіх
виходило правильно і доладно, але з
учительською і, напевно, з батьківською допомогою (дехто закінчував
завдання вдома) вони дуже добре
справилися із завданням.
До уваги читачів — найкращі з них:
На базар наш кіт ходив,
Молоко собі купив.

Рушник на Паску, який Настя Калініна (4-й
кл.) показувала в класі до оповідання про
українське мистецтво.

— Татку, наш учитель сказав, щоб ти не
допомагав мені більше готувати уроки.
— Чому?
— Мені досить і тих помилок, котрі я
роблю сам.

ЗАСПОКОЇВ
Йде вулицею поважний пан, аж бачить:
стоїть дитина й гірко плаче.
— Ну-ну, — розчулився він, — не плач!
Будь гарним хлопчиком!
— Не можу...
— Ось візьми цукерку, тільки заспокойся. А тепер поясни, чому ти не можеш
стати гарним хлопчиком?
— Бо я... дівчинка.

ТРЕНУВАННЯ
— Тату, коли я виросту, то буду полярником.
— Дуже добре, синку.
— Я вже зараз хочу готуватися до цього.
— Як же?
— А ти щодня купуй мені морозиво,
щоб я звикав до холоду.

ТОЧНА ВІДПОВІДЬ
Учитель:
— Іванку, чи довго живуть миші?
Учень:
— А це залежить від кота.

ЕКОНОМІЯ ЗОРУ
— Юрко, чому ти читаєш книжку одним
оком?
— Економлю зір.

ДЕ БАТЬКО?
Сусід застав хлопчика на яблуні.
— Ага, попався, негіднику! Ану скажи
мені, де твій батько!
— Він... він на сусідній яблуні...

ПО ДОРОЗІ
Хлопчик зупиняє машину, просить водія підвезти його до школи.
— На жаль, я їду у протилежному напрямку.
— О, так це ж ще краще!..

ДО ТЕЛЕВІЗОРА
— Татусю, що мали люди до того, як
був винайдений телевізор?
— Тишу та спокій.

СПРОСТУВАННЯ
— Ти тільки-но отримала двійку і вже
співаєш?
— Але ж я співаю сумні пісні!

ТРІЙКА 3 ІСТОРІЇ
— Чому в тебе з історії трійка? Коли я
вчився, — каже дідусь, у мене з історії
були самі п'ятірки.
— Тоді ж історія була коротша, — відповів онук.
**************
Передруковано з інтернетного сайту
«Весела абетка» (abetka.ukrlife.org).

KASHTAN SCHOOL OF UKRAINIAN DANCE
www.kashtan.org

ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ

«КАШТАН»
вітає українську громаду Великого Клівленду

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
Він не знав, що з ним робити,
Що б із нього наварити?
І зварив, нарешті, кашу,
Нагодував родину нашу.
— Микола Жура
На базар наш кіт ходив.
Рибу там собі купив.
Наварив він з риби юшки
І додав туди петрушки.
— Саша Бокач
Котик Мурчик встав раненько,
З’їв сніданок свій швиденько.
Взяв свій ранець, причесався,
І до школи він подався.
— Віка Сисак
Кіт поїхав на Флориду,
Щоб зловити собі рибу.
Хоча риби на зловив,
Зате добре відпочив.
— Саша
Із творів про осінь:
Я люблю осінь.
Я люблю дощ
Як і багато років тому.
І церкву мокру за вікном.
Чи ви любите осінь?
— Марія-Софія Оліяр
Осінь. Сонце не світить.

І дощ падає.
Холодно. Мокро.
І віє вітер.
— Микола Жура
Одного разу Кіт пішов на базар. Там
він купив собі Мишку. Коли він приніс її додому, Мишка втекла від нього і почала бігати по всій хаті, бо
Кіт хотів її з’їсти. Нарешті вона
вибігла надвір і заховалася за дерево.
Кіт не з’їв Мишку, бо не знав, де її
знайти.
Повернувся Кіт до хати і подумав:
“Краще б я купив на базарі ковбаски
і не був би зараз такий голодний”.
— Анжела Котяш
Примітка: Незважаючи на всі виправлення і доопрацювання, основний зміст та їдеї авторів максимально
наближені до оригіналу.
Руслана Василинюк,
учитель 3-го кл.
———————————————
ЩО МИ РОБИМ У КЛАСІ
Ми в класі займаємось письмом, усним мовленням, граматикою і читанням.
(далі на стор. 9)
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Загальний з'їзд учителів Америки
Рочестер, Нью-Йорк — 16-18
червня 2006 р. в м. Рочестері відбувся Загальний з'їзд українських
освітян в США. На З’їзді відбулися збори директорів, вибрано управу та керівні органи Шкільної
Ради на каденцію 2006-2009 рр. і
влаштовано «Круглий стіл», де
представлено осяги і проблеми
українського шкільництва в Америці.
Були присутні біля 50 делегатів
та вчителів з різних шкіл, які входять в систему Шкільної Ради. Голова д-р Євген Федоренко подав
стан шкільництва: в 2005-06 було
біля 2,600 учнів та 350 вчителів
та катехитів. П'ять нових шкіл
увійшли до Шкільної Ради — Лос
Анжелес (Каліфорнія), Бавнд
Брук і Трентон (Нью-Джерзі) і додаткові школи в Мінеаполісі (Мінесота) і Сиракузах (Нью-Йорк).
Зате припинили працю курси в
Ютика (Нью-Йорк) та Кенті (Вашинґтон), а «Рідна Школа» в Чикаґо (Ілінойс) перейшла на програму десятиклясової школи, через що не дає можливості учням
скінчити школу матуральними іспитами.
Найбільша школа — це 12-річна
«Наша Українська Рідна Школа»
в Філадельфії з 315 учнями. Деякі
директори застосовують комп'ютерну техніку та інтернет у процесі навчання більш інтенсивно,
хоч не всі школи мають адреси
електронної пошти і власні вебсторінки. Пропоновано підтримувати зв'язки електронною поштою. Одні школи мають успіхи з
англомовними клясами, другі мають більше проблем, як брак

власних приміщень, бібліотек чи
клясних кімнат. Предмет релігії
замінено на «Християнську етику», як і в Україні.
Розглянено проблему підручників — видрукувано нові з культури, літератури та географії. Підготовляються нові програми з історії, мови, літератури, географії
та культури, а програма для молодших кляс уже усучаснена.
Вибрано нову управу й керівні органи в такому складі: голова —
Є. Федоренко, заступники:
О. Лужницький, Ю. Гаєцький,
С. Патриляк, секретарі: М. Кіцюк,
Р. Дубенко, фінанси — М. Решітник, вільні члени — Р. Брух,
В. Кость, В. Кривонос. До Контрольної комісії — Т. Царик (голова), Б. Гаргай, О. Поліщук, О. Кулинич, М. Мельник — члени. До
Товариського суду — Ю. Косакевич (голова), Р. Гриців, Н. Хойнацька, Л. Паславська, Б. Волянська
— члени.
На Загальному з'їзді затверджено
на рекомендацію Управи Шкільної Ради Почесних членів Шкільної Ради: Л. Андрієнко-Данчук,
С. Воляник, І. Гурин, С. Квасовська, А. Кобрин, П. Лещишин,
О. Пришляк, В. Теслюк, Б. Тодорів, П. Трач і П. Кононенко з України.
На з'їзді був присутній важливий
гість з України — проф. Петро Кононенко, директор Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки з
Києва. Він був присутній на всіх
сесіях та мав доповідь для учителів і гостей з Рочестера. Його доповідь про освіту, як чинник ви-

На фото: делегати Загального з’їзду розмовляють з проф. Петром
Кононенком з Києва.

ховання патріотичного українця
заполонила уяву учасників. А він
оповідав, як треба українознавство передавати учням, захопити
їх величчю культури Київської
Русі, походами козаків з часів
Гетьманщини, постатями Тараса
Шевченка та Івана Франка. Додати діячів Визвольних змагань,
борців УПА, нових письменників
та вказати на здобутки українців
в 80 державах світу. Тоді ми передамо суть української культури!

Америці, шкільні програми та
працю Шкільної Ради знають в
Україні. У книжці «Історія української педагогіки» подано широкий матеріал про програми та діяльність Шкільної Ради в США та
в «Хрестоматії української педагогіки» є розділ, присвячений
програмі українознавства в Україні і в США. Кандидатську працю
А. Онкович з Києва присвятив
школам українознавства в Америці.

У неділю 18 липня відбувся круглий стіл, де директор Володимир
Боднар представив, як можна застосовувати інтернетні технології
для підвищення фаховості учителів і покращення ефективності
навчання в школах українознавства. Проф. Кононенко вказав,
що вчителі мають бути професійними і патріотами. Юрій Гаєцький дав доповідь про вишкіл учителів на літніх курсах на Союзівці. Понад 350 учителів і 11 директорів пройшли ці курси продовж
1985-2005 рр. Олександер Лужницький розповідав про адміністрацію Шкільної Ради та потребу співпраці учителів з нею.

А недавно у Львові відбулася конференція «Діяспора як чинник
утвердження держави Україна в
міжнародній спільноті» (8-10 березня 2006 р.), де проф. І. Руснак
з Чернівецького університету говорив про журнал «Рідна Школа», як чинник формування української спільноти в діяспорі, а Лариса Мафтин з Івано-Франківського університету - про порівняння програм українознавства в Україні і в США.

Про роботу українських шкіл в

Візит Єпископа Єремії

На фото: учасники Загального з’їзду Шкільної Ради. 18 червня 2006 р. ,
м. Рочестер, Нью-Йорк. Фото В. Боднара

Парма, Огайо — 23 вересня Преосвященний Єпископ Єремія (Українська
Православна Єпархія Південної Америки) відвідав Український православний собор св. Володимира і зустрівся з
учнями та учителями Школи українознавства ім. Тараса Шевченка. Учні
школи разом з учителями Закону Бо-

З'їзд в Рочестері вудбувся успішно, виконавши свої завдання й
дав учителям змогу спілкуватися
й поділитися досвідом.
Юрій Гаєцький
Фото В. Боднара
жого о. Іваном Наконечним, о. Іваном
Міронком та о. Богданом Згобою вітали Єпископа у Свято-Володимирському соборі квітами і співом «Многих
літ». Владика Єремія розповів про
життя української громади в Південній
Америці, зокрема в Бразилії. На згадку
про зустріч Преосвященний Владика
подарував школі чудову писанку.

OSNOVA
UKRAINIAN FEDERAL CREDIT UNION
Управа і працівники Української Федеральної
Кредитової Кооперативи «ОСНОВА»
вітають українську громаду Великого Клівленду
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ І НОВИМ РОКОМ

ХРИСТОС РOЖДАЄТЬСЯ!
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

Учні співають «Многая літа» Єпископові Південної Америки Преосвященному
Владиці Єремії. 23 вересня 2006 р. Фото В. Боднара.
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Візит Патріарха Філарета

На фото вгорі: Наталія Боднар викладає курс географії для слухачів учительського семінару. На фото знизу: учасники семінару повертаються з д-ром Ігорем
Мірчуком (в центрі) після заняття з культури України.

Парма, Огайо — 4 листопада ц. р. під час свого архіпастирського візиту до Клівленду, Святійший
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
(УПЦ КП) відвідав місцеві школи українознавства,
у т. ч. Школу українознавства ім. Тараса Шевченка
Українського православного собору св. Володимира. Під звуки церковних дзвонів учні та учителі
школи зустрічали гостя у Свято-Володимирському
соборі, де Патріарха вітав настоятель храму о. Іван
Наконечний, а учні Максим Махлай і Ірина Боднар
подарували Святійшому квіти. Директор школи д-р
Володимир Боднар коротко розповів Святійшому
Патріархові про історію та сучасний стан Школи ім.
Т. Шевченка. Патріарх Філарет звернувся з промовою до дітей та їхніх учителів про важливість знання української мови, історії, культури та збереження
пам’яті про своє українське коріння. Наприкінці діти заспівали Святійшому патріархові «Мгогая літа».
Потім Патріарх разом з учнями помолився біля Свято-Володимирського пам’ятника Голодоморові і поклав квіти у пам’ять його численних невинних
жертв.
Далі Патріарх Філарет завітав до школи. Святійший
Владика побував у кількох кімнатах, у т. ч. підготовчої групи і садочка «Сонечко», де мав нагоду
розмовляти з учителями і дітьми школи. Завітав також до Свято-Володимирської бібліотеки ім. Тисячоліття Хрещення Руси-України.

22-й учительський семінар Шкільної Ради УККА
Кергонксон, Нью-Йорк —З 16 по 22
липня 2006 р. на затишній оселі Українського Народного Союзу «Союзівка», розташованій серед мальовничих Кетскільських гір в штаті НьюЙорк, відбувся 22-й Учительський семінар, організований Шкільною Радою УККА.
Одинадцять слухачів семінару —
учителів шкіл українознавства зі шта-

тів Нью-Йорку, Нью Джерзі, Пенсильванії, Конектикуту й Огайо —
протягом тижня прослухали виклад
курсу лекцій з історії літератури,
культури, історії, географії України й
використання комп'ютерних і інтернетних технологій у процесі підготовки і викладу в школах українознавства.
Фото В. Боднара

Слухачі вчительського семінару підготували прощальний концерт для
своїх викладачів.викладачів.

Настоятель Свято-Володимирського собору
о. Іван Наконечний вітає Святійшого Патріарха
Руси-України Філарета перед учнями Школи ім. Т.
Шевченка. 4 листопада 2006 р. Фото В. Боднара.

ЗІ СТОЛУ ДИРЕКТОРА (зі стор. 2)

дефіцит шкільного бюджету, що
становив до десяти тисяч доларів і
більше щорічно. Це давало можливість пітримувати плату за навчання в школі на низькому рівні і не
вимагало від батьків ніяких додаткових обов’язків.
Однак ситуація з того часу змінилася. Школа зросла чисельно і приймає на навчання без обмеження дітей, батьки котрих належать принаймі до восьми різних релігійних
конфесій та мешкають у більш як
20-ти містах і містечках району Великого Клівленду. Більше того,
цього року ми маємо учнів, котрі
мешкають у Колумбусі (Огайо) і
Пітсбургу (Пенсильванія). Це свідчить, що наша школа справді стала
школою для усієї української громади Великого Клівленду і поза
ним. Щоб зменшити дефіцит
шкільного бюджету, адміністрація
школи й учителі змушені були шукати шляхи забезпечення достатнього фінансування школи через
різні імпрези, такі як Шкільний
бенкет-бал, весняний обід-барбек’ю тощо, у той час як причетність

батьків до цих справ залишалася
дуже низькою. Нам вдалося зменшити дефіцит в основному завдяки
підтримці старших представників
громади, зокрема парафіян СвятоВолодимирського собору, які розуміють важливість навчання молоді.
Однак таких людей, на великий
жаль, стає все менше.
Якщо звернутись до історії українського шкільництва в Америці, ми
маємо бути вдячними українським
емігрантам перших двох хвиль,
котрі намагалися затримати рідну
мову, створюючи парафіяльні класи при своїх церквах («рідні школи») і представникам третьої, повоєнної хвилі, за те, що перевели українське шкільництво на більш
професійний рівень. Тоді вся українська громада, як приватні особи,
так і організації та бізнеси, підтримувала його.
Однак в умовах ізоляції української
діаспори від України, яка не мала
своєї державності, в умовах інформаційного голоду, нестачі освітніх
кадрів і навчальних матеріалів, невпинно тривав процес асиміляції,
(далі на стор. 11)

INTERNATIONAL FOOD AND DELІ
5850 State Rоаd
Parma, OH 44134

(440) 887-1046
victorfax@yahoo.com

Вітаємо українську
громаду
з Різдвом Христовим і
Новим роком!
Викладачі і слухачі 22-го учительського семінару Шкільної Ради УККА,
оселя УНС "Союзівка", Кергонксон, штат Нью-Йорк.16-22 липня 2006 р.

Сторінка 8
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Збір коштів — Fundraising
Збираючи додаткові кошти на навчально-технічне устаткування, наша
школа ім. Т. Шевченка бере участь у кількох програмах, короткий опис
яких подано далі. До участі в цих програмах на користь Школи ім. Т.
Шевченка запрошуються всі, хто бажає, як окремі особи, так і організації.
Щоб ознайомитися з повним переліком товарів чи предметів, що задовольняють зазначені нижче програми, а також, щоб отримати вичерпні
відомості щодо участі в програмах, просимо звертатися до шкільної адміністрації, координатора програм для збирання коштів або відвідати наш
вебсайт за адресою www.shevchenkoschool.org.
Ми висловлюємо вдячність кожному, хто в минулому допомагав нам з цими проектами, і ми будемо вдячні за продовження цієї підтримки!
— Ліда Вайтед, координатор програм збору коштів
—————————————————————————
To collect additional funds for educational equipment, our school participates
in several programs. Further you can find short descriptions of those programs. We invite individuals, as well as organizations, to participate in the
Programs to benefit T. Shevchenko School. To see full lists of items accepted
for these programs or obtain complete information about participation in the
programs, please contact the school administration, Fundraising Programs
Coordinator, or visit our website at www.shevchenkoschool.org.
We would like to thank everyone who has helped us in the past with these
projects and we will appreciate you continued support.
— Lidia Whited, Fundraising Programs Coordinator

BOX TOPS FOR EDUCATI
EDUCATION
ON
Box Tops for Education пропонує Вам
три прості шляхи заробити готівку для
нашої школи через щоденні види діяльності на кшталт придбання речей
через інтернет і вживаючи кредитну
картку.
Як узяти участь
1. Виріжте Box Tops — Виріжте купони Box Tops зі сотень своїх
улюблених продуктів від General Mills, які можна знайти в кожній
місцевій крамниці. Кожен купон Box Tops вартий 10 центів для
нашої школи.
2. Передайте Box Tops до школи — Принесіть Box Tops, які Ви
зібрали, до нашої школи. Школа перешле зібрані купони до General Mills.
3. Наша школа заробить готівку — General Mills платитиме нашій
школі 10 центів за кожний поданий купон Box Tops. Школа може
заробити до 20 000 доларів на рік.
Інші шляхи заробити готівку для школи:
1. Купуйте онлайн через Вox Tops Marketplace — Щоразу, купуючи
онлайн,
почніть
з Вox
Tops
Marketplace
(www.boxtops4education.com/Marketplace/Default.aspx) і наша
школа заробить до 10% з кожної кваліфікованої покупки.
2. Розплачуйтесь карткою Box Tops Visa — Скористайтесь карткою Box Tops Visa з низькими відсотками і без річної оплати, яка
приймається в більш як 20 мільйонів місць по цілому світові. 1%
з кожної покупки повернеться до нашої школи.

APPLES FOR THE STUDE
STUDENTS
NTS ВІД GIANT EAGLE
Програма "Apples For The Students" від Giant Eagle дає Школі ім. Т. Шевченка можливість отримати БЕЗПЛАТНІ комп'ютер, принтер, програмне забезпечення та інше навчальне обладнання. Для того, щоб взяти
участь, призначте ідентифікаційний номер нашої школи для своєї Advantage Card®. Ви маєте це зробити
лише один раз:
1. Зареєструйтесь тепер, зателефонувавши на 1-800-474-4777 або відвідавши
www.gianteagle.com.
2. Наберіть ідентифікаційний номер нашої школи: 4397.
3. Тоді купуйте зі своєю Giant Eagle Advantage Card®.
Щоразу, коли Ваша картка буде просканована, покупка буде зарахована для
придбання безплатного устаткування для нашої школи.
Як працює програма
Щоразу, коли Ви купуватимете в Giant Eagle, вживаючи свою Giant Eagle Advantage Card®, Ви заробите точки для нашої школи — точки, які наша школа збирає, щоб викупити навчальне устаткування. Але на відміну від збирання квитанцій, які можна забути або загубити, точки автоматично зараховуються нашій школі через Giant Eagle Advantage Card®.
—————————————————————————————————————————————————

FUNDINGFACTORY
FundingFactory Recycling Programs — програми ресурсозбереження для збирання вживаних принтерних картриджів та
вживаних мобільних телефонів для вторинної переробки.
Зібрані картриджі й телефони
заробляють точки, за які можна придбати устаткування через мережевий каталог технічного чи відпочинкового обладнання від Funding Factory.
Як узяти участь
1. Збирайте вживані картриджі й старі мобільні телефони вдома чи на роботі.
2. Принесіть зібрані речі до
шкільної канцелярії і складіть їх в оплачені коробки
для пересилки.
3. Як тільки коробки будуть
заповнені, вони будуть вислані безплатно через UPS.
Зароблені точки будуть зараховані на наш шкільний
онлайновий рахунок.
Учні нашої школи вперше почали збирати вживані принтерні картриджі та вживані
мобільні телефони протягом
2002-2003 навчального року.
Наша мета — заробити достатньо точок, щоб придбати цифрову камеру для школи.

CAMPBELL'S LABELS FO
FOR
R EDUCATION
Campbell's Labels for Education — це ще один спосіб допомогти нашій школі отримати безплатні навчальні
товари, включаючи комп'ютери. За зібрані етикетки наша школа отримає БЕЗПЛАТНІ ТОВАРИ.
Як узяти участь:
1.

Збирайте етикетки від ПІДХОЖИХ ТОВАРІВ CAMPBELL і візьміть участь у програмі LABELS FOR AMERICA.

2.

Передайте етикетки Campbell або підтвердження від Labels for America™ до нашої школи.

3.

Наша школа викупить за етикетки БЕЗПЛАТНІ ТОВАРИ.

Це надзвичайно просто! Найважче — це визначити, як стати причетним. Пообіцяйте
етикетки з COMMUNITY LABEL PLEDGE. Зробіть добру справу для своєї громади і
своєї школи з LABELS FOR AMERICA. Успіху!
Мета школи — зібрати етикетки, за які можна викупити необхідне устаткування, таке
як комп'ютери, аудіо-візуальне устаткування та навчальні матеріали.

Шановні батьки!,
Якщо Ви такі ж як і більшість батьків,
Ви бажаєте, щоб Ваша дитина добре
навчалася в школі. Як цього досягти?
Відкладіть щодня трохи часу для
читання. Ви можете читати своїй
дитині вголос, дитина може читати
вголос Вам, або ж можете читати
незалежно — усього 20 хвилин на день.
Ми Вас запрошуємо приєднатись до радості
виховання Вашої дитини кращим читачем й
успішним учнем української школи. Цього року
наша школа знову бере участь в Програмі
заохочення читання ВООК IT!. Ця програма,
організована компанією PIZZA HUT, мотивує
через піцу, похвалу й визнання. Ось як вона
працює:

• Учитель Вашої дитини встановить для
неї мету українського читача починаючи з
жовтня.
•

Коли місячна мета читача буде
досягнута, учитель вручить Вашій дитині
посвідку про нагороду піцою, що є
дісною для однієї персональної піци (free,
one-topping Personal Pan Pizza) в
одному з ресторанів PIZZA HUT, що
беруть участь у програмі. Щось купувати не
обов’язково і піцу можна взяти з собою.
Ми запрошуємо Вас допомогти своїй дитині
досягти її мети читача, читаючи українською
разом з нею принаймі 10-20 хвилин щодня.
З повагою,
Школа українознавства ім. Т. Шевченка
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ВІСТІ З КЛАСІВ (зі стор. 5)
Ми всі розказували вірші про природу, особливо був смішний вірш Миколи Стецьківа.
11 листопада ми розповідали про
мистецтво. Роман розповідав про вишиванку. Соломія — про сопілку.
Владислав – про подушку, що мама
вишила, а я — про мистецтво стародавнього.
У граматиці ми займалися префіксами і суфіксами. Зараз ми вивчаємо.
Що таке корінь іменника і спільнокореневі іменники. Ми також вивчаємо
відмінок іменника. Останньої суботи
ми прочитали «Для чого людині серце» і «Закляття золота і вогню».
Ми любимо нашу вчительку, бо вона
нас добре вчить.
Максим Махлай,
учень 4-го класу
—————————————————-Цікаво пройшов перший триместр у
садочку «Сонечко». Ми вивчили багато нового. Діти познайомилися з
буквами алфавіту від А до К. Вивчили
ми також цифри 1, 2 і 3. Познайомилися з геометричними фігурами: кругом, квадратом, трикутником. Протягом триместру ми читали цікаві казки. Дякуючи батькам, які зробили це
можливим, дітям подобалося працювати з пластиліном, малювати акварельними фарбами. Діти проявили
фантазію, створюючи неповторні вироби. З радістю ми гралися в цікаві
рухливі ігри, такі як «Гуси-лебеді»,
«Влучи в ціль», «Дожени мене» й інші. Ігри допомогли вивчити нам багато нових українських слів, які ми
практикувалися вживати у мовленні.
На заняттях «Світ навколо» ми говорили на різні теми з повсякденного
життя, які допомагають дітям розширити знання мови. Як бачите, перший триместр пройшов цікаво і продуктивно. А наступного триместра
нас чекає багато чого нового.
Людмила Гусак,
учитель садочка
—————————————————Головним завданням для учнів підготовчої групи є навчитися граматично
правильно розмовляти українською
мовою, вивчити букви і читати по
складах, лічити в межах до десяти,
писати цифри, логічно мислити, виробити чуття українського слова, художніх смаків, інтересу до світу дитячої книги. Перед початком навчання
та по закінченні занять проводиться
молитва. Цьогорічні мої дошколярики (8 хлопчиків і 10 дівчаток) надзвичайно цікаві, пильні, веселі і доброзичливі. Якщо на початку дехто був
несміливий, то зараз цей бар’єр зник
і діти залюбки спілкуються зі своїми
однокласниками й учителями.
На уроках з розвитку мови ми багато
розмовляємо про культуру взаємин
між дітьми, правила безпеки вуличного руху, природу навколо нас, теми
Україна—твоя Батьківщина, у світі цікавих професій. Учні мріють відвідати Україну, звідки походять їхні батьки, дідусі й бабусі. З великим захопленням діти розказували про професії своїх батьків, а також про те, ким
вони мріють стати в майбутньому. Це
будуть і науковці, і художники, і лікарі, і продавці, і астронавти, і модельєри. Читання повчальних казок для
моїх дошколяриків має величезне
значення, тому що не всі діти вільно
розмовляють українською мовою. Я
стараюся ще раз пояснити прочитане
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і показати кожній дитині малюнки.
«Заєць-хвалько», «Колобок», «Гусилебеді» стали їхніми улюбленими
казками.
При вивченні літер я показую дітям
малюнки з предметами, рослинами
чи тваринами, вчимо невеликий віршик, малюємо малюнок і на наступному уроці пишемо цю літеру велику,
малу і прості слова на один чи два
склади. Але навчити дитину писати
непросто, і справа тут не лише в непосидючості дошколярика. Кисть і
пальці ще недостатньо розвинені, і
рука втомлюється від надмірної напруги. До того ж писати палички й
галочки дитині просто набридає. Тому ми робимо перерву — встаємо, говоримо віршик «Ми писали, ми учились, наші пальчики втомились» і
розминаємо пальці .
Найбільше діти люблять рухливі ігри,
особливо з м’ячем, скакалкою, іграшкою. Між заняттями учні роблять фізичну зарядку, щоб зміцнити своє
здоров’я.
І ще вони люблять порівнювати, аналізувати, логічно мислити. Наприклад: 1. Хлопчик вищий за свою сестру, але нижчий за свого батька. Намалюйте хлопчика. 2. Допиши назви
дерев і квітів. 3. Поділи трикутник,
круг і квадрат на три частини, провівши дві лінії. Спробуй зробити це кількома способами. 4. Встав пропущені
цифри.
Щоб краще познайомитись з природою, я приношу до класу красиві квіти, різнокольорові листки з різних
порід дерев, шишки, плоди.
Пам’ятають дітки і про молитву, і вже
не я, а вони перші постійно нагадують мені. Навчання завжди пов’язане
з помилками і негараздами. Виправляю їх спокійно, доброзичливо.
Обов’язково хвалю своїх маленьких
працівників, відзначаю найменші успіхи. Після закінчення занять, ми повторюємо вивчене. Кожна дитина
тягне руку догори. Всі відразу хочуть
відповісти. Радіє моє серце — значить
я добилася віддачі, а це — найвища
нагорода.
Нещодавно минуло свято Подяки. Я
щиро дякую батькам, дідусям і бабусям за те, що вони прагнуть прищепити своїм дітям і внукам любов до
української мови, культури і звичаїв,
а також допомагають у виконанні домашніх завдань, своєчасно прводять
на уроки. А також вчителям школи,
які допомагають мені сіяти зерна
доброти і знань.

Наприкінці вірш, який я написала з
нагоди Різдва Христового для усієї
шкільної родини нашої школи українознавства, а особливо її спонсорів.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Різдво Христове — величне свято.
Людей у церкві дуже багато.
Ніхто з присутніх тут не смутився.
Спаситель світу нам народився.
Не було місця Йому в господі,
На світ з’явився в стайні убогій.
А ясна зірка вмить вмить засвітила,
Тую новину світу звістила.
Лежить на сіні Боже Дитятко,
Тихе й покірне, наче ягнятко.
Марія-мати пісні співає,
Йосиф старенкий принім чуває.
Худобу в полі пасли хлоп’ята.
Перші прибігли до немовляти.
Дари зложили, низько вклонились,
Грали, співали і веселились.
І ми радіймо, добрії люди!
Нехай між нами смутку не буде!
Ісуса з чистим серцем вітаймо,
Любім, шануймо і прославляймо!
Марія Шпетко,
учитель підготовчої
групи
—————————————————
ГЕОГРАФІЯ
Перший триместр навчання географії
у восьмому класі був присвяченний
вивченню великого розділу «Корисні
копалини України». Учні вивчили
поділ копалин на групи та основні басейни мінеральних ресурсів. Цікавими для восьмикласників були уроки,
на яких школярі познайомилися з
місцем України по забезпеченню різними корисними копалинами та їхнім економічним значенням для держави. Навчання супроводжувалося
працею з мапою «Корисні копалини
України» та відповідною контурною
мапою.
Дев'ятикласники вивчали різноманітність рослинного і тваринного світів України та старанно з’ясовували,
чому в світі багато країн проводять
заходи з охорони природи і чому випускають «Червоні книги». Школярі
дізналися, коли на території сучасної
України почали проводити перші
природоохоронні заходи та чому були надруковані «Червона книга України. Рослинний світ» та «Червона
книга України. Тваринний світ». Матеріал, вивчений у попередні роки, та
матеріал, про який згадано вище, підготували учнів до вивчення великої
теми «Природні зони України», яка
практично узагальнює всі їхні набуті
знання з географії на даний час. Де-

—————————————————————————————

Вітаємо всіх з Різдвом Христовим
і Новим роком!
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.
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в'ятикласники вже вивчили основні
зони: зону мішаних лісів, лісостепову
та степову зони. Вивчення супроводжувалось широким використанням
різних мап та слайдів.
Учні випускного класу вивчили величезний розділ економічної географії
«Економічні райони України», який
практично підсумовує вивчення географії за курс суботньої української
школи. Кожна нова субота була присвячена вивченню одного з дев'яти
економічних районів. Учні вивчали
склад району, характеризували його
географічне положення, забезпечення природними ресурсами (типи
ґрунтів, наявність вод та мінералів).
Дані останнього перепису населення
та Державного комітету статистики
допомогли дати характеристику населенню та спеціалізації району. Розглядалися основні галузі промисловості та сільського господарства та
види транспорту кожного з районів.
КУЛЬТУРА
Дев'ятикласники почали вивчати
«Українську музику». Вони вивчили
поділ музики на групи та почали вивчати народну музику. Школярі побачили, як виглядають, та почули, як
звучать українські народні інструменти. Шокуючою для дітей була розповідь про те, як Радянська влада боролася з кобзарями та як сотні кобзарів
та лірників зникли без сліду в Харкові 1934 року. Учні познайомилися з
народними піснями та їхнім поділом
на календарно-обрядові, епічні, ліричні тощо. Діти прослухали зразки
пісень, що належать до різних груп.
Особливу симпатію (і для декого гарні спомини) викликали колискові
пісні. Учні продовжуватимуть вивчати українську музику у наступному
триместрі.
Наталія Боднар,
учитель географії
й культури України
—————————————————
Прийшла зима. А з нею наближається свято Миколая, якого так з нетерпінням чекають дітки нашої школи.
Вони готуються до його зустрічі, розучуючи кілька нових пісень таких як:
«Миколай», «Миколай до нас прийшов» і повторюючи «Ой хто, хто Миколая любить». А вихованці садочку
«Сонечко» та учні підготовчого класу
готують «Вальс сніжинок».
Дітки дуже чекають цього доброго
свята. Бо це нагода не лише зібратися
усій школі однією сім'єю, а також і
разом поспівати. Та ще й одержати
подарунки від святого Миколая!
Дітям нашої школи дуже подобається
співати. А ще більше вони люблять
робити це разом, бо гарна пісня не
лише гуртує, але і єднає. І, звичайно
ж, співаємо ми гарних, мелодійних
пісень нашою рідною мовою. Вивчаючи нову пісню, ми з дітьми характеризуємо її, читаємо слова і виясняємо
незрозумілі. Спочатку співаємо пісні
всім класом, а потім – групами. Одні
діти співають, а інші – слухають. Таким чином вони, слухаючи один одного, краще засвоюють мелодії пісень, розвивають упевненість у собі.
Радіє душа, коли я бачу посмішку та
задоволення на дитячих обличчях від
співу. Дуже приємно чути: «А заспіваймо ще раз!»
Леся Сенів,
учитель співу
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Фестиваль “Івана Купала” на
оселі СУМУ “Хортиця”
КЛІВЛЕНД, ОГАЙО — У п'ятницю-неділю, 30 червня - 2 липня
— відбувся Український фестиваль СУМ «Івана Купала» на сумівській оселі «Хортиця». Упродовж трьох фестивальних днів
серед гостей можна було помітити багато дітей Школи ім. Т. Шевченка разом зі своїми батьками.
На фото зліва — юні глядачі насолоджуються, спостерігаючи за
діями на фестивальній сцені.
На фестивалі виступало кілька

музичних гуртів і окремих виконавців, як місцевих, так і з Канади й України. Проте, мабудь,
особливо варто відзначити віртуозне і самовіддане виконання
складних музичних творів на
скрипці Василя Попадюка (фото
у лівому нижньому куті) і, звичайно ж, виступ Андрія Кузьменка
(Кузьми) з гуртом «Скрябін», якого всі чекали з нетерпінням. На
фото знизу — фрагмент виступу
гурту «Скрябін».

ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР 2006-2007
Юліанським календарем.

2006
ГРУДЕНЬ
Субота, 2 – Навчальний день.
Субота, 9 – Навчальний день.
Субота, 16 – Навчальний день.
Шкільне Свято Миколая.
Субота, 23 – День вільний від навчання з нагоди Різдва Христового.
Понеділок, 25 – Різдво Христове
за Григоріанським календарем.
Субота, 30 – День вільний від навчання з нагоди Нового року.

2007
СІЧЕНЬ
Понеділок, 1 – Перший день Нового року.
Субота, 6 – День вільний від навчання з нагоди Різдва.
Неділя, 7 – Різдво Христове за

Субота, 13 – Навчальний день.
Субота, 20 – Навчальний день.
Субота, 27 – Навчальний день.
ЛЮТИЙ
Субота, 3 – Навчальний день.
Субота, 10 – Навчальний день.
Субота, 17 – Навчальний день.
Субота, 24 – Навчальний день. Закінчення другого триместра. Триместрові іспити.
БЕРЕЗЕНЬ
Субота, 3 – Навчальний день.
П'ятниця, 9 – Дня народження Тараса Шевченка (1814-1861).
Субота, 10 – Навчальний день.
Неділя, 11 – Загально-громадське
Шевченківське свято УЗО.
Субота, 17 – Навчальний день.
Субота, 24 – Навчальний день.

Субота, 31 – Навчальний день.
КВІТЕНЬ
Субота, 7 – День вільний від навчання з нагоди Великодня.
Неділя, 8 – Католицька Пасха і
Православний Великдень.
Субота, 14 – Навчальний день.
Субота, 21 – Навчальний день.
Письмові матуральні іспити.
Четвер, 26 – 21-а річниця аварії на
Чорнобильській атомній електростанції.
Субота, 28 – Навчальний день.
Письмові матуральні іспити.
ТРАВЕНЬ
Субота, 5 – Навчальний день. Усні
матуральні іспити.
Субота, 12 – Навчальний день. Закінчення третього триместра. Триместрові іспити. Усні матуральні
іспити.
Субота, 12 – Свято Матері садочка

«Сонечко» і підготовчої групи.
Неділя, 13 – День Матері.
Субота, 19 – Навчальний день.
Неділя, 20 – Панахида в пам'ять
жертв Голодомору 1932-1933 рр. в
Україні.
Неділя, 20 – Щорічний весняний
обід-барбек'ю.
Неділя, 20 – Фестиваль учнівських
талантів «Калиновий цвіт 2007».
Субота, 26 – День вільний від навчання з нагоди Дня Пам'яті.
Понеділок, 28 – День Пам'яті.
ЧЕРВЕНЬ
Субота, 2 – Останній день шкільного року.
ЛИПЕНЬ
Липень – 23-й учительський семінар Шкільної Ради УККА, оселя
УНС «Союзівка», Кергонксон, штат
Нью-Йорк.

2006-2007 SCHOOL CALENDAR
2006

endar).

DECEMBER
Saturday, 2 — School Day.
Saturday, 9 — School Day.
Saturday, 16 — School Day. St.
Nicholas Program.
Saturday, 23 — No school due to
Christmas celebrations.
Monday, 25 — Christmas (Gregorian
calendar).
Saturday, 30 — No school due to
New Year Celebration.

Saturday, 13 — School Day.
Saturday, 20 — School Day.
Saturday, 27 — School Day.
FEBRUARY
Saturday, 3 — School Day.
Saturday, 10 — School Day.
Saturday, 17 — School Day.
Saturday, 24 — School Day. The
Second Trimester ends. Trimester
tests.

2007
JANUARY
Monday, 1 — New Year's Day.
Saturday, 6 — No school due to
Christmas celebrations.
Sunday, 7 — Christmas (Julian cal-

MARCH
Saturday, 3 — School Day.
Friday, 9 — Taras Shevchenko's
birthday (1814-1864).
Saturday, 10 — School Day.
Sunday, 11 — UZO’s Taras Shevchenko Celebration Program.
Saturday, 17 — School Day.
Saturday, 24 — School Day.

Saturday, 31 — School Day.
APRIL
Saturday, 7 — No school due to
Easter celebrations.
Sunday, 8 — Catholic & Orthodox
Easter Sunday.
Saturday, 14 — School Day.
Saturday, 21 — School Day. Written
Final Exams.
Thursday, 26 — 21st anniversary or
the Chornobyl nuclear disaster.
Saturday, 28 — School Day. Written
Final Exams.
MAY
Saturday, 5 — School Day. Oral
Final Exams.
Saturday, 12 — School Day. The
Third Trimester ends. Trimester
tests. Oral Final Exams.
Saturday, 12 — Mother's Day Program by Sonechko Preschool & Kin-

dergarten.
Sunday, 13 — Mother's Day.
Saturday, 19 — School Day.
Sunday, 20 — Memorial Service by
St. Vladimir's Ukrainian Orthodox
Cathedral for the victims of 19321933 Artificial Famine in Ukraine.
Sunday, 20 — Annual School Spring
Barbecue Dinner.
Sunday, 20 — The Student Talent
Festival Kalynovy Tsvit 2007.
Saturday, 26 — No school due to
Memorial Day observance.
Monday, 28 — Memorial Day.
JUNE
Saturday, 2 — The last day of the
School Year.
JULY
July — 23 Teacher Seminar of the
UCCA Educational Council, UNA
Estate Soyuzivka, Kerhonkson, NY.
rd
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2006
2006--2007 ШКІЛЬНИЙ РІК
ПОЖЕРТ
ПОЖЕРТВИ
ВИ
250 дол. — Стефан Фединяк (у т.ч. в
пам’ять любої дружини, Наталії)
200 дол. — Михайло і Лідія Доброноси
(у пам'ять Люби Собецької), Борис і Леслі Пакуші (у пам'ять Люби Собецької)
120 дол. — д-ри Марк і Катріна Раковські
100 дол. — Михайло й Ірина Адаміви,
Ольга Ворбель з родиною (у пам'ять любого чоловіка і батька, Давида), Володимир і Ніна Самійленки
90 дол. — Віктор й Ірина Сисаки
60 дол. — д-р Ярослав і Надія Мігайчуки, Віталій і Олена Скрибки, Тарас і Богдана Вуйцики, Володимир і Люда Ґросмани, Іван і Наталія Кінаші, Петро і Галина Прищепи
50 дол. — Відділ №240 УНС (Євген Бачинський), Реґіональний відділ УНС (Євген Бачинський), Марія Пономаренко (у
пам'ять чоловіка Василя Пономаренка),
Мирон Тремблій, д-р Андрій і Христина
Жури, Давид і д-р Марія Ґрифітси, д-ри
Єремія і Христина Раковські, Джефрі й
Олена Ґрінліфи, Анізія Кармазин, Марта
Мойсеєнко, о. Іван і паніматка Маріанна
Наконечні
40 дол. — Тарас Садовський і Наталія
Коваль
35 дол. — паніматка Анна Ганкевич
30 дол. — Фред і Анна Шилінґи, Олександр і Ольга Бокачі, Давид Возняк, Анатолій Борсук і Ірина Мельничук
25 дол. — Анна Сорочак, Петро Рудий
20 дол. — Григорій Павук (у пам'ять
Григорія Самійленка), Роман і Галина
Магери, Леонід і Катерина Боровці, Михайло й Наталія Боєчки, о. Михайло і паніматка Наталія Страпки, Анна Каплер
15 дол. — Олександр і Оксана Кушнірчуки
10 дол. — Володимир і Світлана Михальці, Василь Дущак і Олена Циколь, Руслана Бобик, Володимир і Оксана Логвинюки
5 дол. — Марко і Дарія Якубовичі
ПОДАРУНКИ ДЛЯ ШКОЛИ
30 атласів історії України — д-ри
Олег і Марина Лаврентовичі
2 атласів географії України — д-р,
о. диякон Ігор і паніматка Ірина Махлаї
Речі для шкільної лотереї — Ольга
Ворбель, паніматка Анна Ганкевич, Микола і Таня Гури
Цукерки для свята Миколая — Михайло і Лідія Доброноси
Копіювальний папір для канцелярії — Давид і д-р Марія Ґрифітси
——–——————————————
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!

Шкільні вісті

ЗІ СТОЛУ ДИРЕКТОРА (зі стор. 7)

що зрештою почав викликати занепад
шкільництва в кінці 80-х років минулого
століття. Почала стрімко зменшуватись
чисельність учнів у школах і громада почала
втрачати своїх членів. Частина молоді відійшла
від астивної участі в громаді.
В останні 10-15 років ситуація, на мій погляд,
змінилася корінним чином. У зв’язку з тим, що
Україна є тепер самостійною державою, зникли
бар’єри для обміну інформацією, поїздок людей, для молодшого покоління з’явився шанс
познайомитися з реальною Україною, хай не у
всьому благополучною, але й не відсталим придатком російської імперії. З’явився потужний
символ до опанування рідної мови, мови батьків і дідів — для можливості спілкування з рідними, вивчення культури й історії України, поїздок на землю своїх предків, як приватних, так
і з метою ведення бізнесу в Україні і з українцями.
Інформаційна блокада, яка раніше відділяла діаспору від України, поступово зникає. З’явилася можливість дивитися телебачення і читати
періодику, як друковану, так і через інтернет, з
України. Можна погодитись, шо нерідко продукція засобів масової інформації з України є
зросійщеною, не завжди правдивою і якісною,
але не треба лякатися цього. У тому й полягає
мудрість людська, щоб серед брехні, бруду і непотребу, уміти розрізняти цінні речі, а ми, батьки й учителі, мусимо допомогти нашим дітям
опанувати цим умінням.
З огляду на все сказане, зараз з’явилась унікальна можливість підняти українське шкільництво
в Америці до рівня, при котрому асиміляція не
загрожуватиме громаді, принаймі, не в таких
масштабах, як раніше. Однак, це вимагає зкоординованих зусиль як батьків і учителів, так і
усієї громади. Школа українознавства, щоб використати цей шанс, мусить бути переведена на
ще більш професійний рівень, який вимагає
значних матеріальних затрат і всебічної
допомоги усієї громади, особливо представників її молодшого і середнього покоління.
Адже наше шкільництво не має державної
підтримки, а та підтримка, яку отримувала і ще
отримує шкільництво від старшого покоління
нашої громади не є нескінченною. Третя хвиля
української іміграції, яка зробила значний вклад
у розбудову шкіл, зараз поступово відходить.
Усім представникам молодшого і середнього

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.
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поколінь громади, як з числа новоприбулих, так
і тих, хто народився тут, в Америці, потрібно
усвідомити, що настав час брати на себе відповідальність за існування і належне функціонування нашої шкільної системи, та й не тільки.
Дуже часто я чую нарікання від окремих осіб,
що громада нічого не робить, що в громаді нічого не робиться. Я ж вважаю, що треба, щоб
кожен поставив запитання собі: «А що я зробив
для громади, чим я допоміг їй?»
Щоб стимулювати активність наших батьків та
їхню причетність до шкільного життя, ми вже
двічі скликали загальні батьківські збори, намагаючись пояснити потребу в їхній допомозі. І
вже помітні позитивні зрушення. Цього року
більше батьків взяли участь у Шкільному бенкеті-балі та надали фінансову підтримку школі
та підтримку діяльності батьківського комітету.
Батьки стали брати участь в чергуваннях до і
після шкільних занять, перебирати на себе обов’язки організації позашкільних заходів.з учнями. І за це я, від імені всіх учителів школи, дуже вдячний. Адже це дає можливість нам, учителям, зосередитись на навчальному процесі.
На закінчення хочу сказати, що ми пишаємось
успіхами наших учнів не тільки, власне, у Школі українознавства, але і поза нею. Тому плануємо подавати в газеті більше новин, які яким-небудь чином пов'язані з нашою школою чи нашими учнями. Якщо Ви маєте що розповісти
про досягнення чи перемоги наших учнів чи то
в навчанні, чи у спорті, чи в мистецтві, чи в
Пласті, чи в СУМі тощо, пишіть нам, надсилайте фото, телефонуйте і ми з великою приємністю постараємось донести відомості про успіхи
та їхніх власників до громади через газету і
шкільний вебсайт.
Володимир Боднар,
директор Школи ім. Т. Шевченка

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
копіювання.
Школа ім. Т. Шевченка також із вдячністю
приймає добровільні пожертви для випуску
газети і платні оголошення і привітання .
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ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!
З великим і радісним святом Різдва Христового і Новим 2007 роком
благости Божої вітаємо Святійшого Філарета, Патріарха Київського і всієї
Руси-України, та його побожне архієрейство, священство, чернецтво і всіх
вірних Української Помісної Православної Церкви Київського Патріархату.
У ці святі Різдвяні дні молимо Народженого Богомладенця, щоб послав
всещедрі милості свої, у Вашій нелегкій праці на благо Святої Української
Православної Церкви Київського патріархату в Україні, США, і українському
народові по світі сущому!
Також з Різдвом Христовим та Новим Роком вітаємо українців Великого
Клівленду: Архиєреїв, пастирів, ченців, черниць та весь причет церковний.
Вітаємо нашу інтелігенцію: науковців, лікарів, адвокатів, учителів,
студентів, українські організації, банки, бізнесові структури, радіо, телебачення і
пресу. Вітаємо кожного з нас, хто тяжкою працею здобуває «Хліб щоденний», але
всім серцем любить Бога, Україну і свій знедолений народ та всіляко сприяє
утвердженню України як Держави та її Помісної Церкви.
У цей урочистий день нехай Народжений Богомладенець благословить Ваc,
Вашу працю і Вашу родину, дарує Вам доброго здоров’я, душевного миру,
всещедрих милостей Божих у Вашому житті!
СЛАВІМО ЙОГО!
З любов’ю у Христі:
Настоятель о. декан Богдан Згоба

Голова Управи п. Анна Турко

Члени Управи: заступник – п. Лана Барков, староста – п. Анатолій Рожнятовський,
скарбник – п. Надія Шишута, секретар – п. Рімма Івченко.
Референти: п. Ольга Палажченко, п. Марія Кузь, п. Василь Турко (мол.)

РІЗДВО ХРИСТОВЕ 2007

Holy Trinity Ukrainian
Orthodox Church Hall
9672 State Road, North Royalton, Ohio 440-237-0101

У Вас весілля, ювілей, закінчення школи ваших дітей
та онуків, чи, можливо, корпоративна вечірка?

Наш зал для урочистих подій відчинений для Вас!
Менеджер залу — тел. 216-676-8053

