
Більше половини учнів Школи ім. Т. 
Шевченка взяли участь у цьогорічній 
програмі Шевченківського свята, ор-
ганізованого Українськими злучени-
ми організаціями Огайо (УЗО). Свят-
кове слово на святі, що відбулося 11 
березня в Свято-Троїцькій парафі-
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Зі столу директора 

Від часу останнього випуску нашої 
газети, який вийшов у новому, 
справді газетному форматі, пройшло 
три місяці шкільного життя. Дякую-
чи святковим привітанням і реклам-
ним оголошенням від наших при-
хильників і бізнесів, нам вдалося 
повністю покрити витрати на друк та 
поширення газети, збільшивши сут-
тєво її наклад. У той же час ми зеко-
номили на папері і тонері для копію-
вального апарату і, що головне, зеко-
номили значний час, необхідний для 
копіювання і збірки газети. Зараз се-
ред читачів нашої газети не тільки 
батьки наших учнів чи парафіяни 
Собору св. Володимира, але й значне 
число мешканців району Великого 
Клівленду та різні освітні й громад-
ські організації за його межами. 
Крім друкованого варіанту, зі шкіль-
ного веб-сайту можна завантажити 
електронну версію як поточного, так 
будь-якого попереднього числа газе-
ти. 

16 грудня минулого року школярі 
приготували традиційну щорічну 
Програму святого Миколая для бать-
ків, парафіян Собору св. Володимира 
і численних гостей, для яких діти 
співали, танцювали і декламували 
вірші про св. Миколая, Різдво та зи-
му. Вихованці садочка «Сонечко», 

які одночасно є вихованцями садоч-
ку-світлички 130-го відділу СУА, зі-
грали сценку на мотив української 
казки «Ріпка». Кожна дитина отри-
мала подарунок від св. Миколая і на-
солодилася частуванням, яке приго-
тували батьки. Особлива подяка Лідії 
Добронос і Наталії Оришкевич за по-
жертву цукерок і приготування пода-
рунків для дітей. Для гостей програ-
ми було розіграно лотерею, речі для 
якої пожертвували прихильники 
школи. 

У січні група учнів школи разом з го-
ловою батьківського комітету д-ром 
Тарасом Махлаєм та учителями На-
дією Макаду і Галиною Плякою від-
відали місцеві українські бізнеси й 
організації, співаючи колядки. 13 
січня, у суботу, колядники відвідали 
Українські федеральні кредитівки 
«Самопоміч» і «Основа», крамниці 
«International Food and Deli», «Lviv 
International», «Mini Europe», «Кар-
пати», «Ohio Export», «State Meats» 
та Похоронний дім Колодія-Лазути. 

«Ab ovo», «від яйця», — говорили древні. За леген-
дами світ виник з велетенського яйця, що плаває у 
морській безодні. Не дивно, що яйце вважалось 
магічним атрибутом. Сьогодні писанка стала сим-
волом Воскресіння Ісуса Христа. Але з'явилася 
перша писанка набагато раніше, аніж християн-
ство прийшло на Україну.   
Наші давні предки поклонялися сонцю. В ньому 
вони вбачали і відродження природи і життя. У 
яйці теж таїться зародок нового життя, а за фор-
мою воно — нагадує сонце. Отож і стало яйце сим-
волом відродження весняного сонця. Його і поча-
ли розписувати магічними знаками. Так з'явилася 
писанка. 

Писанка і крашанка — це не одне й те ж. Крашан-
ка з'явилася набагато пізніше від писанки, її ва-
рять і фарбують у природніх барвниках. Крашанки 
їдять, діти граються ними у великодні ігри.  Пи-
санки ж ніколи не варять, щоб не вбивати живу си-
лу зародка, їх не їдять, а дарують і зберігають як 
священний талісман.   
У місті Коломиї, що на Івано-Франківщині, є єди-
ний у світі Музей писанки. Цей музей оригінальної 
архітектури у формі писанки є скарбницею народ-
них промислів. Будівлю звели рекордно швидко — 
за сто днів. Споруда заввишки 13 метрів — най-
більша кам'яна писанка у світі. Усередині неї роз-

Писанка чи «скробанках» бронзової доби та київських гли-
няних писанок княжої доби. Нині, крім писанок, 
розписаних за допомогою воску, і «дряпинок» (на 
крашанці видряпаний орнамент), збережених на 
Лемківщині й Поліссі, їх виготовляють також з фа-
янсу та дерева. Деякі орнаментальні мотиви писа-
нок («безконечники», «кривульки») є наслідком  
спірального орнаменту трипільської культури, ін-
ші пов’язані з культом сонця в кіммерійському 
причорноморському мистецтві скіфського періоду. 
Дослідники вважають, що українська писанка має 
понад 100 символічних малюнків. Наприклад, 
«кривулька» знаменувала нитку, вічність соняч-
ного руху; «кривулька» або «безкінечник» – це 
символ початку і кінця; «тригвер» або «триніг» 
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горнута виставка із півтори тисячі експонатів. А 
повну колекцію, якою володіє музей, складають 
понад 12 тисяч писанок.   
У канадському місті Вергевіл за проектом худож-
ника Павла Цимбалюка створено пам'ятник укра-
їнській писанці заввишки у триповерховий буди-
нок. 
Ще до прийняття християнства у давніх українців 
існували ритуали і обряди, в яких використовува-
лись як образи-символи оздоблені пташині яйця 
або ж керамічні писанки у формі яєць. Писанка — 
символ Всесвіту, розписане різнобарвним мініа-
тюрним орнаментом куряче яйце. Виступає як ат-
рибут весняних культових народних обрядів, по-
в’язаних з пробудженням землі, весною, початком 
сільськогосподарських робіт. Вона мала свої про-
тотипи в «кам’янках» неолітичної, «дряпанках» 

ГАЗЕТА ШКОЛИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СОБОРУ СВ. ВОЛОДИМИРА, М. ПАРМА, ОГАЙО 

ШКІЛЬНІ ВІСТІ 

Виступ Школи ім. Тараса Шевченка на Шевченківському святі УЗО 11 березня 2007 року. 

“...І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь…” — Тарас Шевченко 

Казка «Ріпка» у виконанні вихованців садочку «Сонечко» і світлички СУА. 

А наступного дня, у неділю, діти вис-
тупили після  Богослужіння у Соборі 
св. Володимира. Повсюди юних ко-
лядників зустрічали тепло, з увагою і 
щедрими винагородами. Діти, крім 
грошей, подарованих слухачами для 
школи, заробили для себе купу смач-
них подарунків. 

Святий Миколаю! 
Я люблю твої подарунки, ялинку і 
іграшки на ялинці. Дякую, що ти 
приходиш до мене кожного року. 
Я тебе люблю. 

Юля Анна Кашуба 
15 грудня 2006 р. 
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яльній залі, виголосили цьогорічні 
випускники нашої школи Ірина 
Боднар і Юрій Стельмах. Попереду 
у них — матуральні кінцеві іспити, 
як письмові, так і усні, з п'яти пред-
метів: української мови, літера-
тури, історії, географії України та 
української культури. Побажаймо 
їм успішно скласти ці іспити і, 
вступивши на шлях самостійного 
життя, не забувати про свою школу. 

Усі учні чудово виступали на Шев-
ченківському святі, від вихованців 
садочку «Cонечко» і підготовчого 
класу до учнів старших класів. Від-
крили програму віршами вихованці 
садочку «Cонечко» і світлички СУА 
Даріян Кульчицький і Адріяна Жура. 
Максим Махлай, учень четвертого 
класу, і Юля Ванчосович, учениця 
восьмого класу, прочитали вірші 
«Скажи мені, Дніпре» і «Над Дніп-
ром-Славутичем». Учні садочку і під-
готовчої групи заспівали пісні «Ук-
раїнець» і «Ой єсть в лісі калина», а 
всі учні школи разом — «Над Дніп-
ровою сагою», «Кобзареві» і «Слово 
Кобзаря». Учениця двомовного кла-
су Наталка Самійленко чудово вико-
нала солоспівом пісню «Така її до-
ля», викликавши схвальну реакцію 
глядацького залу. Хочу подякувати 
учительці Наталії Боднар, яка вже 
багато років займається розробкою й 
успішною підготовкою програм 
шкільних виступів у Шевченківсько-
му святі, учителям співу Лесі Сенів і 
Надії Макаду, та іншим учителям, 
котрі діяльно допомагали в підготов-
ці і проведенні свята. 

Цього року з ініціативи голови бать-
ківського комітету  д-ра Тараса Мах-
лая ми запровадили частування уч-
нів смачною піцою з переглядом 

ЗІ СТОЛУ ДИРЕКТОРА (зі стор. 1) 

фільмів українською мовою на вели-
кому проєкційному екрані. За два 
минулі місяці ми вже переглянули 
анімаційний фільм «Тачки» (Cars, 
2006), що був першим американсь-
ким фільмом, який вийшов в україн-
ський прокат у неперевершеному 
дублюванні українською мовою – 
розмовною, молодіжною, дотепною і 
без суржику. А пару тижнів тому — 
«Пірати Карибського моря 2: Скриня 
мерця» (Pirates of the Caribbean 2: 
Dead Man's Chest, 2006). Під час пе-
реглядів діти жваво реагували не 
тільки на смішні ситуації, але й ко-
мічні чи дотепні репліки героїв філь-
мів. Як виявилося, перегляд фільмів 
українською користується популяр-
ністю серед дітей і вони часто запи-
тують, який фільм ми  переглядати-
мемо наступного разу. Крім того, ос-
таннього разу на перегляд фільму за-
вітали і члени Пласту.  

Зараз діти садочку і підготовчого 
класу готуються до Свята матері, що 
відбудеться 12 травня. Діти з нетер-
пінням чекають цього свята, коли во-
ни матимуть можливість привітати 
своїх матусь і бабусь з їхнім святом і 
продемонструвати, чому вони навчи-
лись. 

Настуного місяця, а саме 20 травня, 
під час проведення вже четвертого 
весняного обіду-барбек'ю відбудеть-

ся Другий Фестиваль учнівських та-
лантів «Калиновий цвіт 2007». Наз-
ва фестивалю символічна, адже ка-
лина є одним із символів України, 
для якої окрасою є наші українські 
діти — її цвіт.  Фестиваль мав вели-
кий успіх минулого року і всі ми дій-
сно відкрили для себе нові і деколи 
несподівані таланти наших учнів, які 
співали, декламували вірші, ставили 
невеликі сценки і грали на музичних 
інструментах. Цього року ми очікує-
мо більше і виконавців, і гостей. Не 
проґавте нагоди підтримати своїх ді-
тей, відкрити для себе, що вміють чи 
можуть наші діти, заохотити їх до но-
вих досягнень у розкритті своїх та-
лантів.  Крім того на гостей фестива-
лю і обіду-барбек’ю чекатимуть 
смачні печені ребра і курка.  

Варто наголосити, що наші діти ма-
ють не лише мистецькі таланти, але 
й досягають чудових успіхів у на-
вчанні, спорті тощо. І ми з великим 
задоволенням почали друкувати на 
шпальтах нашої газети з минулого 
числа і далі друкуватимемо про ці ус-
піхи. А ви, батьки, можете допомогти 
нам у цьому, повідомляючи нам 
вчасно про досягнення своїх дітей.  

Кількість учнів у школі щороку зрос-
тає, а разом зростає і кількість зав-
дань, які потрібно розв’язувати: це і 
створення ще однієї групи садочку 
(поділ на старшу і молодшу групи), 
ще одного двомовного класу. Для 
цього нам потрібні додаткові учителі 
і класні кімнати. Тому вже зараз у 
планах для наступного шкільного 
року — влаштування розсувної стінку 
в Малій залі школи, що створило б 
додаткові кімнати для школи. Але 
для такого переобладнання потрібні 
значні кошти. Звертаюсь до батьків 
— будівельників, архітекторів, під-
приємців, меценатів — допомогти 
школі — чи коштами, чи матеріала-
ми, чи особистою працею, чи порада-
ми. А якщо ви любите працювати з 
дітьми, маєте педагогічну освіту і 
досвід роботи в школі, вільно володі-
єте українською мовою і маєте дозвіл 
на працю в США, ми запрошуємо 
вас  зголошуватись на вчительську 
працю в нашій школі. 

Для існування повноцінної україн-
ської громади,  яка не піддавати-
меться впливу асиміляції, на мою 
думку, потрібна сильна школа. Не 
просто «Ukie School», де знайом-
лять лише з  азами української 
культури і навчають вітатися укра-
їнською, а школа українознавства, 
яка даватиме учням вільне володін-
ня українською мовою, повноцінні 
знання історії, географії й культури 
України. Учні мають гордитися тим, 
що вони українці і любити Україну 
не тому, що так їм наказують батьки 
чи дідусі й бабусі, що народилися в 
Україні, а тому що вони є частиною 
неповторної й самобутної групи лю-
дей, яка зветься українство, що має 
свою славну історію, культурні тра-
диції, і країну-батьківщину Україну, 
яку не любити не можна — за її кра-
су, за її людей, за їхні досягнення. І 
що обов’язок кожного члена громади 
— зробити свій посильний внесок у 
збереження і передання спадщини 
батьків і дідів своїм дітям . ■ 

Володимир БОДНАР, директор 
Школи українознавства  

ім. Т. Шевченка, м. Парма, Огайо 
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Святочне слово «Полум’я, на котрім тьма розтала» на Шевченківському святі 
читають Ірина Боднар і Юрій Стельмах. О. Іван Наконечний у супроводі учнів освячує будинок Школи ім. Т. Шевченка.  

На фото: колядники Школи ім. Т. Шевченка. Угорі — біля шкільного будинку, знизу — в кредитівках «Самопоміч» і «Основа».  
13 січня 2007 р.  
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ВІСТІ З КЛАСІВ 

не тільки літери, а й слова, такі як 
слон, кіно, Поліна, Рим, там, Дніпро, 
Зіна. 

Зараз ми готуємося до Шевченківсь-
кого свята, вивчили пісні «Ой єсть в 
лісі калина» і «Українець я малень-
кий».  

З математики мої дошколярики лі-
чать і пишуть до десяти. Ігри – обо-
в’язковий урок щосуботи, адже діти 
люблять вчитись, граючись. Найкра-
щим подарунком минулої суботи для 
батьків були малюнки із сердечками. 
На закінчення дякую всім батькам за 
те, що допомагаєте своїм дітям у на-
вчанні і бажаю міцного здоров’я, 
успіхів у праці і навчанні. 

Марія ШПЕТКО, учитель 
підготовчої групи    

ваючи в безперервному пошуку кра-
щих результатів. 

До закінчення абетки у нас залиши-
лось ще кілька літер. Для поповнен-
ня словникового запасу, ми, здебіль-
шого, беремо слова з букварика. 
Правда, не так легко дається запа-
м’ятовування нових слів. Проте ми 
стараємось. Слова під диктовку ми, 
наразі, пишемо друкованими буква-
ми. Діти залюбки це виконують, ос-
обливо на дошці. Але найулюблені-
шим уроком у нас є урок розмовної 
мови. Ми, традиційно, сідаємо в ко-
ло і ведемо цікаві бесіди про все на 
світі. За дітьми дуже цікаво спостері-
гати. Я радію разом із ними, захоп-
лююсь і хвилююсь. І часто думаю, що 
саме мав на увазі Ісус Христос, про-
хаючи нас бути такими, як діти. 

Хочеться, щоб світ був добрішим. То-
му, в період воскресіння Христового 
зичу людям більше добра, світла й 
любові! 

Оксана КОВАЛЬ, учитель  
1-го кл. 

————————————— 

Другий триместр в українській школі 
закінчився підведенням підсумків 
вивченого протягом трьох місяців. У 
кожному класі пройшли іспити, які 
дали змогу вчителям визначити рі-
вень засвоєного учнями матеріалу. 
На мій погляд, другий триместр за-
вершився успішно у п’ятому класі, 
хоча деяким учням навчання давало-
ся нелегко. На уроках української 
мови ми  почали вивчати великий і 
складний розділ «Частини мови», 
який розглядатимемо до кінця шос-
того класу. До цього часу наша увага 
була зосереджена на звуках мовлен-
ня, правилах орфографії і будові сло-

(далі на стор. 9) 
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Стефан АЙВЕК, двомовний клас A1  

Алекса КАЙЗЕР, двомовний клас A1 

Діяна ОХРІН, двомовний клас A1 

Микола ҐРИФІТС, двомовний клас A1 

Меланія РІҐЕЛ, двомовний клас A1 

Dear readers, 
I like Ukrainian school because it is fun 
and exciting. I like to know a different 
language because it makes me feel 
special. I also enjoy all the events we 
get to do, like the talent show and go-
ing to the zoo. 
Sincerely, 
Deanna OCHRIN, Bilingual A1 Student 

Учні двомовного класу А2 розписують писанки. 

Давид САДОВСЬКИЙ, 1-й кл. 

Адріяна ЧЕСТЕРФІЛД, 1-й кл. 

Христина ВЕРХОВЛЯК, 1-й кл. 

Bilingual Class A1 

In our primary English-speaking class 
we have finished our first reader «Тут і 
там» (Here and There), and its work-
book. This second trimester we are in 
the next reader of the series called 
«Друзі» (Friends). 

Recently we began exercises in cursive 
writing. As last year we will have two 
book reports and take turns reading a 
story to the class. 

Marie BOHUSLAWSKY, Bilingual A1 
Teacher 

A2 Bilingual Class 

The students have been working hard 
learning new vocabulary and phrases. 
Every week we go over the calendar, 
weather, days of the week and months. 
We have learned the names of body 
parts and the colors. 

The students have researched a Notable 
and Famous Ukrainian to share with 
the class. They were able to research 
the person on the Internet. We found a 
great web site that lists many Ukraini-
ans from different professions that live 
in many different parts of the world. 

At the end of March we will be making 
our annual pysankу.  

In Culture Mrs. Bodnar is teaching 
wonderful things about our culture. For 
Christmas we made our families a 
wreath with many symbols on them 
that bless our homes. 

In History, we are learning about 
Ukraine in the 20th century. We have 
studied World War I, the Famine and 
now have started to learn about World 
War II. 

Lidia WHITED, Bilingual A2 Teacher 

З приходом зими відбуваються зміни 
в природі і, звичайно, у житті кожної 
людини. З початку грудня зима була 
лагідна, але в другій половині січня 
вона зробилася «лютою» зі снігом і 
морозом. Кружляють маленькі сні-
жинки, мов пух, дерева вкриваються 
срібним інеєм, мороз розмальовує 
чудесні малюнки на вікнах. Я не зна-
ходжу слів, щоб описати цю красу. 
Саме в цю пору приходять новорічні 
й Різдвяні свята. Як саме святкували 
їх мої дошколярики, я зрозуміла, ко-
ли ми 13 січня повернулися після ка-
нікул і розпочали навчання. Діти ко-
лядували в один голос:  

«Ісусик маленький не спить, не 
дрімає,  

Своїми руками весь світ обіймає...»  

А Олександр Ґрифітс найбільше лю-
бить коляду «Бог предвічний нам на-
родився». 

На уроках з розвитку мовлення мої 
дошколярики вивчали такі теми: 

• пори року та співанку про мі-
сяці; 

• як зимують птахи і звірі; 

• люби та знай свій рідний 
край; 

• будь обережним з вогнем; 

• абетка безпеки людини. 

Після читання казки «Смачний  
урок» діти вирішили наступної субо-
ти зробити й собі смачний урок. Я 
була приємно здивована, коли Олеся 
Вельгуш принесла тістечка, які вона 
спекла з мамою і розказала, як саме 
вони робляться. Як хліб на стіл по-
трапив — тема не менш важлива. Усі 
мої дошколярики знають, що хліб — 
всьому голова. Ніхто не викидає не-
доїдений шматок до сміття, а заби-
рає його додому і годує птахів. 

На уроках з ознайомлення з азбукою 
ми вивчили такі букви: «С», «К», 
«П», «Р», «Т», «Д», «З», «Б», «Ь», 
«Г», «Ґ» і «Ч» і, відповідно, вірші 
про слона , кенгуру , поросят , 
равлика, тигра, дятла, зайчика, 
білку, гусака, ґаву, черепаху. На 
уроках з письма діти вчилися писати 

Без сумніву, весна – найкраща пора 
року. Пора пробудження, пора, яка 
виводить нас зі стану сонливості і мі-
норності. Діти люблять весну, вона 
викликає в них багато позитивних 
емоцій. Оце нещодавно говорили 
про силу сонячного світла у житті 
всього живого. Діти відтворили цю 
тему у своїх малюнках.  

Час, як завжди, не проходить, а про-
літає. Мої школярики на очах видо-
змінюються. У нас «повні кишені» 
успіхів, як у читанні, так і в письмі. І 
я з приємністю відзначую дитячі 
здібності, старанність і дбайливість 
батьків. А коли бачу усміхнену дити-
ну, яка заходить до класної кімнати, 
тоді наповнююсь ще більшим бажан-
ням творити. Бо прирівнюю викла-
дацьку діяльність до творчої, перебу-
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Доньки-матері 

«МАМО! ТИ МЕНЕ 
ЗОВСІМ НЕ 
РОЗУМІЄШ!» 

Лариса ПОПРОЦЬКА 

Кожна жінка мріє мати доньку, 
яка б стала її помічницею, по-
другою, порадницею. 

Часи косичок, бантиків та гарних 
сукеночок минають швидко: майже 
в кожній сім’ї настає день, коли 
улюблениця, що вже підросла, об-
ражено заявляє: «Мамо, ти мене 
зовсім не розумієш!». 

Настуся завжди росла слухняною та 
чемною дівчинкою: ніколи не вере-
дувала та не влаштовувала батькам 
«сцен», не вимагала дорогих ігра-
шок. Саме тому молода мама Олена 
могла спокійно робити кар’єру, до-
віривши доньку турботливій бабусі. 
Перший неприємний сюрприз став-
ся напередодні дня народження, 
коли Настусі мало виповнитися 
дванадцять років. Олена замовила 
для іменинниці та її друзів столик у 
піцерії неподалік будинку, й дів-
чинка обрала для себе святкове 
вбрання: коротесеньку спідничку та 
яскраву кофтинку, яка повністю 
відкриває живіт і частину бюсту. 
Протести Олени щодо одягу Настя 
категорично відмовлялася сприй-
мати: «Мамо, ти нічого не розумієш 
– зараз так модно! На дні народ-
ження буде Олег, який мені дуже 
подобається. Я теж хочу йому спо-
добатися!». Відтоді подібні кон-
флікти не припинялися. 

Чималу роль у загостренні стосун-
ків між мамою та донькою відіграє 
й бабуся, яка керується принципом: 
«Бабці існують для того, щоб балу-
вати онуків!». Її методика вихован-
ня радикально відрізняється від 
Олениної. 

Настя застудилася та не пішла до 
школи. Але після обіду зателефону-
вала подруга і запросила її на 
шкільні змагання: незважаючи на 
протести Олени, бабця та дідусь від-
пустили онучку. Виникла чергова 
сімейна сварка: молода мама вва-
жає, що батьки заважають їй пра-
вильно виховувати дитину, через 
них вона втрачає вплив на власну 
доньку. 

Як правильно поводитися з дітьми, 
коли виникають перші серйозні 
конфлікти. Про це розповідає пси-
холог-практик Любов Проскура. 

— У 10-12 років починається най-
тяжчий для будь-якої людини пері-
од — підлітковий вік, який триває 
до 18-20 років. У цей час відбуваєть-
ся так зване від’єднання від сім’ї та 
перехід до групи підлітків: друзі-од-
нолітки та їхня думка для дитини 
тепер значно важливіші, ніж бать-
ки. Мамам слід забути про безапе-
ляційні заборони – настав час пере-
ходити на дружні стосунки. У під-

НОВИНИ СВЯТО-
ВОЛОДИМИРСЬКОЇ 

БІБЛІОТЕКИ 
Просимо учнів, батьків і учителів 
частіше відвідувати нашу бібліоте-
ку, що розташована в у Свято-Во-
лодимирському культурному осе-
редку за адресою 3425 Marioncliff 
Drive, Parma, Ohio. Ми також про-
симо батьків школярів стати чле-
нами бібліотеки. Ми постійно за-
куплюємо нові книжки, радо прий-
маємо дари і поради. 
Бібліотека має велику колекцію 
творів письменників діяспори, як 
також сучасних письменників з Ук-
раїни. Бібліотека має добірну ко-
лекцію книжок на релігійні теми 
українською і англійською мовами. 
Найновіші книжки для школярів: 
• «Україна. Дитяча енциклопе-

дія». 
• «Свята моєї Батьківщини» – 

дитячий ілюстрований кален-
дар. 

• «Святкова читанка». 
• «Вставай, народе!». Твори для 

капелі бандуристів, хори, со-
лоспіви Григорія Китастого. 

• Джоан Ролінґ. «Гаррі Потер». 
• Класичні твори Івана Нечуя-

Левицького і Панаса Мирного. 
• Forgotten Faces: Orphans of 

Ukraine by Michael Nakonachny 
and Lisa Prytula. 

Найновіші книжки українською для 

дорослих: 
• Роксоляна Тим’як-Лончина. 
«Поклик сумління». 
• Віталій Бердер. «Марш моло-
дости». 
• Олексій Воскобійник. «Повість 
моїх літ». 
• Левко Хмельницький. «Без 
матері». 
• Марія Савчин. «Тисяча доріг». 
• Антоніна Демчина. «Зі Сходу 
на Захід». 
• Олесь Воля. «Мор» 
• Журнали «Брезіль», «Всесміх» 
і церковна преса. 
Нові книжки англійською: 
• Irene Zabytko. When Luba 

Leaves Home. 
• Roksolana Trypniak-Lonchyna. 

Concience Call.  
• Andrew Wilson. Ukraine’s Or-

ange Revolution. 
• Myron B. Kuropas. Ukrainians of 

Chicagoland. 
• Mary Mycio. Wormwood Forest. 
• Alex Woskov. Memoirs of My 

Life. 
• Iaroslav Isaievych. Voluntary 

Brotherhood. 
• Hryhorij Savych Skovoroda, an 

anthology of critical articles, 
compiled by Richard Marshall Jr. 

Завітайте до нашої бібліотеки і ми 
радо обслужимо ваші потреби. 

Галина Норка, бібліотекар 
Свято-Володимирської 

літковому віці тактика заборон ос-
таточно зіпсує ваші стосунки та по-
збавить будь-якого впливу. 

У цей час мама повинна докласти 
всіх зусиль, щоб стати подругою для 
своєї доньки. Варто щодня розмов-
ляти з дитиною, прислухатися до її 
думки, розповідати історії з власно-
го життя. Ніколи не вживайте фраз 
на зразок: «Я мама, тому знаю кра-
ще за тебе...». Дайте зрозуміти 
доньці, що вона для вас значить і 
ви, як старша подруга, хочете поді-
литися з нею своїм досвідом. 

У період статевого дозрівання дів-
чата прагнуть звернути на себе ува-
гу протилежної статі, тому намага-
ються вдягатися виклично. Треба 
пояснити доньці, що у такому 
вбранні її сприйматимуть не як гар-
ну дівчину, а як сексуальний об’єкт, 
тому бажаного результату це не 
дасть. Краса та надмірна відвертість 
— різні речі, виходити на вулицю у 
напівоголеному вигляді без супро-
воду дорослих небезпечно.  

Мамі та бабусі слід побудувати свої 
стосунки так, щоб останнє слово 
завжди було за мамою. Вона — мо-
лода та активна, постійно між 
людьми, тому краще знає, що мож-
на та корисно, а що — ні. Перед 
тим, як прийняти рішення стосовно 
онуки, необхідно порадитися з її 
матір’ю. 

— Батькам варто пам’ятати й про те, 
що в підлітковому віці одні системи 
органів формуються швидше, інші 
— повільніше, — вважає завідувач 
центром практичної психології і со-
ціальної роботи ЛОІППО Ігор Кор-
нієнко. — Це призводить до дисба-
лансу гормонів, який може викли-
кати приступи невмотивованої 
злості та неадекватну реакцію на за-
уваження та поради дорослих.  

Як дівчат, так і хлопців непокоїть 
внутрішня суперечність: з одного 
боку, дитина вважає себе дорослою, 
з іншого – без допомоги старших їй 
не вдається вирішити свої пробле-
ми.  

У підлітковому віці формується по-
чуття самооцінки, на нього теж вар-
то зважати. Погодьтеся з тим, що 
ваша донька вже доросла, доручай-

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

Парма, Огайо — Двоє учнів 
Школи українознавства ім. Т. 
Шевченка стали переможцями на-
укових ярмарків, продемонстру-
вавши свої наукові проекти і пред-
ставивши вичерпні пояснення, що 
описували їхню працю і результа-
ти. 

Леся Махлай, учениця 9-го 

класу Beaumont High School і ви-
пускниця Української католицької 
школи св. Йосафата в м. Пармі, 
Огайо, отримала почесне Перше 
місце на Дні науки 5-го Району За-
хідного Резерву (Western Reserve 
District 5), що відбувся 17 березня 
2007 року в Акронському універ-
ситеті (The University of Akron), от-
римавши почесні нагороди від 
Огайської академії наук. 

Лесин науковий проект в категорії 
«Зір і оптика» отримав оцінку 
«Superior»  від лікарів-оптомет-
ристів 3-ої зони Огайської опто-
метричної асоціації. Для заохо-
чення подальших досліджень, Ле-
ся Mахлай отримає в нагороду 
премію у вигляді U.S. Saving Bonds 
на cуму $100.00. 

Лука Курилюк, учень 8 класу 
Школи св. Йосафата, взяв участь у  
Науковому і інженерному ярмарку 
Північно-східного Огайо, що від-
бувся 12-15 березня 2007 року в 
Клівлендському державному уні-
верситеті (Cleveland State Uni-

versity). Він завоював почесне 
Друге місце, представивши науко-
вий звіт у категорії «Здоров’я і ме-
дицина» про вироблення і спожи-
вання молочної кислоти у м’язах 
людського тіла під час фізичних 
вправ. 

Ми щиро вітаємо наших учнів з їх-
німи переконливими перемогами 
і бажаємо їм подальших успіхів! Леся Махлай 

Лука Курилюк 

ПЕРЕМОЖЦІ НАУКОВИХ ЯРМАРКІВ 

те їй важливі завдання, щоб дівчин-
ка брала активну участь у сімейних 
справах.  

Перш ніж встановлювати правила 
чи заборони, обговорюйте це з 
донькою: так ви зможете впливати 
на дитину з допомогою переконан-
ня та побудуєте довірливі стосунки. 
Головна умова — єдність вимог. На-
приклад, приходити додому завжди 
потрібно в один і той самий час, не-
залежно від маминого настрою чи 
тривалості вечірки. 

Бабці та мамі також потрібно знай-
ти спільну мову та дійти згоди, щоб 
вимоги до дитини були однакови-
ми, а то можна завдати шкоди дитя-

чій психіці.  

Підліток, як і будь-яка людина, має 
велику потребу в спілкуванні. За 
психологічними нормами, батьки 
повинні розмовляти з дітьми міні-
мум одну годину на день. Говорити 
треба не про те, що потрібно винес-
ти сміття або покращити успіхи у 
навчанні: це має бути довірлива 
розмова віч-на-віч. Дитину потріб-
но слухати та робити висновки. Тоді 
вона не задовольнятиме потреби в 
сумнівній компанії однолітків, а ви 
матимете змогу підводити доньку 
до прийняття правильних рішень. 

«Високий Замок» — інтернет 
версія (www.wz.lviv.ua). 

На фото: Мама повинна стати подру-
гою для доньки, а не начальницею. 
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ПЕРЕМОЖЦІ АКАДЕМІЧНОГО ВИКЛИКУ 

Клівленд, Огайо — Команда старшокласників Theodore Roosevelt 
High School з м. Кент (Огайо) стала переможцем чергового туру гри-шоу 
«Академічний виклик» (Academic Challenge), що була показана на 
місцевому телевізійному каналі NewsChannel5 (WEWS) у суботу 10 
березня ц. р. Серед членів команди-переможця – Тетяна Боднар, ви-
пускниця 2005 року Школи українознавства ім. Т. Шевченка в м. Пармі 
Огайо. Цього разу відбулася гра між командами трьох середніх шкіл — 
McKinley High School (м. Кантон, Огайо), Theodore Roosevelt High School 
(м. Кент, Огайо), і Tallmadge High School (м. Тaлмадж, Огайо). Це шоу, 
що є шкільною версією Квизбоул (Quizbowl), транслюється на каналі 
WEWS у Клівленді з 1964 року за винятком невеликої перерви 1999-
2003 рр. Тільки з 2003 року шоу Academic Challenge завоювало кілька 
нагород, зокрема чотири реґіональні Emmy, у т. ч. двічі — за «найкращу 
дитячу/юнацьку програму, що виходить за постійним розкладом». 

 Тетяна, фіналіст престижної програми National Merit Scholar-
ship 2007 року, цього року також завершує навчання в Roosevelt High 
School, у якій вона є Президентом National Honor Society і  Ohio Model 
United Nations Club, і збирається далі навчатися в галузі медицини.  

 З понад 1.4 мільйона учнів-юніорів у майже 21 000 середніх 
шкіл США, які потрапили до програми National Merit, склавши 2005 
року іспит PSAT (Preliminary Stanford Achievement Test/National Merit 

Команда-переможець гри Academic Challenge — учні-сеньйори Roosevelt High School (м. 
Кент, Огайо). Зліва направо: Ерик Стайн, Крис Гук (капітан) і Тетяна Боднар. 

Фото В. Боднара.  

Scholarship Qualifying Test), лише 15 000 стали фіналістами цього року, 
з них біля 200 – в Огайо. На загальноамериканському рівні фіналісти 
репрезентують менш як 1 відсоток усіх учнів випускних класів амери-
канських шкіл. Навесні та влітку буде оголошено про 8 200 стипендій 
для фіналістів програми на загальну суму 33 мільйони доларів.  

С. К. 

Це цікаво 

ЛІГА «ВИДАТНИХ 
ПЛЮЩІВ», АБО 

ВІСІМКА 
НАЙСЛАВЕТНІШИХ 
УНІВЕРСИТЕТІВ 

АМЕРИКИ 
«Ліга плюща» (Ivy League) — такою 
звучною регалією називають вісімку 
найстаріших, найпрестижніших і 
найдорожчих навчальних закладів у 
Новій Англії. До них входять: Браун-
ський  (Brown), Колумбійский 
(Columbia), Корнельський (Cornell), 
Дартмутський (Dartmouth), Гарвард-
ський (Harvard), Пенсильванський 
(University of Pennsylvania), Принс-
тонський (Princeton) та Єльський 
(Yale) університети.  

«Ліга плюща» була створена 1940 
року як спортивна організація для 
проведення міжуніверситетських 
змагань з американського футболу. А 
назва її бере свій початок з кумедної 
і маловідомої історії. Колись давно 
одному спортивному журналістові 
доручили провести репортаж з гри 
між Колумбійським та Пенсильван-
ським університетами. Незадоволе-
ний журналіст почав базікати, мов-
ляв, «ні, щоб більш цікаве завдання 
виконувати, а так доведеться дивити-
ся як росте плющ» (справа в тому, 
що вісім університетів вкриті розло-
гими зарослями плюща). Його коле-
га, який перебував поруч, недочув і 
охрестив навчальні заклади «лігою 
плюща». Це прізвисько міцно закрі-
пилося за американськими універа-
ми і знайшло своє подальше життя в 
масах. 

Кожен з університетів Ліги нагадує 
місто в місті зі своїми вуличками, 
парками, крамницями, музеями (а в 
Гарварді є навіть свій ліс!). У цій «ав-
тономній республіці» можна жити, 
не виходячи у «великий світ», бо тут 
є все необхідне людині. І не дивно, 
бо «прикрашені плющем» універси-
тети володіють великими земельни-
ми ділянками, які часто порівнюють 
із феодальними плантаціями. Такі 
«скарби» накопичувалися завдяки 
значній фінансовій підтримці держа-
ви, бізнесових структур, світовим 

грантам та допомозі випускників (се-
ред яких, до речі, багато мільйоне-
рів). Хоча чимало прибутків прино-
сять і самі студенти.   

Серед дітей так званих «VIP-батьків» 
простежується те ж саме явище, що і 
в українських ВНЗ — вчаться вони, 
як правило, гірше, ніж інші студен-
ти. Відбувається це не через те, що їм 
важче засвоїти матеріал, просто сту-
денти менше переймаються своїм 
майбутнім працевлаштуванням. Ві-
домий з цього приводу випадок, ко-
ли з Гарварда виключили Едварда 
Кеннеді за те, що той шахраював на 
іспиті з іспанської мови.   

Прискіплива селекція Ліги щодо ви-
кладацького колективу. Кожен із 
лекторів — це справжній фахівець 
своєї справи, людина, яка вже досяг-
ла висот у певній галузі. Значна кіль-
кість лекторів займається позана-
вчальними справами: у когось є свій 
бізнес (а серед людей, що виклада-
ють економіку, чимало директорів, 
які мають солідні компанії), а хтось 
вибиває грант.   

Не слід думати, що студенти «плю-
щових хащ» тільки те й роблять, що 
вчаться. Вони, як і всі ми, — люди, а 
отже хочуть і вміють відпочивати. У 
цьому їм допомагають театри, газе-
ти, літературні часописи, локальні 
радіо і телебачення, різноманітні 
клуби (в їх основу можуть бути по-
кладені як політичні ідеї, так і зви-
чайнісіньке гобі), і сила силенна 
спортивних секцій. Поширені сту-
дентські братства та сестрицтва (спе-
цифіку їхнього ладу і життя можна 
побачити в багатьох американських 
стрічках, зокрема в тому ж «Беверлі-
Гілзі»). 

ГАРВАРДСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ: ПІД 
ДЕВІЗОМ ІСТИНИ 

Гарвардський університет — це один 
із найстаріших університетів США. 
Щодо його заснування існує дві ос-
новні версії. Прихильники першої 
стверджують, що батьком ВНЗ був 
Джон Гарвард. Він, незважаючи на 
своє так зване «низьке» походження 
(Джон був сином м'ясника), завжди 
цікавився наукою. Отримавши сту-
пінь магістра в Кембриджському уні-

центрі найгучніших наукових подій. 
Наприклад, нещодавно він виділив 
один мільйон доларів на остаточне 
вирішення питання про істинність 
теорії Дарвіна. У рамках проекту під 
назвою «Походження життя у Всесві-
ті» проводитиметься серія дослід-
жень у таких науках, як хімія, кліма-
тологія та генетика. Є з чого брати 
приклад, чи не так? Ось такі вони 
гарвардці – нестримні пошуковці іс-
тин. 

ЛЕГЕНДА ПРО ЙЕЛЬ 
1700 року Гарвардський університет 
відійшов від пуританських засад та 
розвивався дещо «гламурно». На 
думку преподобного Соломона Стод-
дарта, тогочасний Гарвард «став міс-
цем ворожнечі, пихатості... й марно-
тратства». Тому, як опозиційний до 
нього, 1701 року в штаті Коннектикут 
був створений Йельський універси-
тет (Yale University). 

Назвали його на честь купця Еліаха 
Йеля, який пожертвував на універси-
тетські потреби купу різноманітних 
товарів, 417 книжок і портрет короля 
Георга І. Заснували Йель священни-
ки-колоністи, які вирішили створити 
навчальний  заклад-продовжувач 
славетних освітніх традицій серед-
ньовічних європейських університе-
тів, а також прадавніх академій Гре-
ції та Риму. Чому? Бо саме в останніх 
уперше був уведений так званий «лі-
беральний принцип освіти». Така ос-
віта мала на меті інтенсивний розви-
ток загального інтелектуального рів-
ня студіозів. Другою особливістю Йе-
ля було те, що він намагався створи-
ти коледж-гуртожиток (в той час у 
більшій частині Європи керівництво 
коледжів не опікувалося забезпечен-
ням студентів житлом, Йель, перебу-
ваючи у захопленні від практики 
Оксфорда та Кембриджа, переймав-
ся житловими проблемами студен-
тів!). При такому підході навчальний 
процес перетворювався зі звичного 
«здобування знань» на «спосіб жит-
тя», бо ж відвідування занять, церк-
ви та проживання у гуртожитку ста-
вали складовими однієї системи.   

У перші роки функціонування Йеля 
кількість його студентів не переви-
щувала 100 осіб. До навчання у ньо-

(Закінчення на стор. 12) 

верситеті і не витримавши пресингу 
англійської церкви проти пуритан, 
він вирушив до Америки. Гарвард 
продав усе своє майно, закупив цілі 
валізи книжок та завантажив усе це 
на корабель. Мандрівка тривала чо-
тири місяці. Коли ж Джон дістався 
землі, то швидко здобув неповагу се-
ред місцевого населення. Після 
смерті (згідно із заповітом) половина 
його спадщини пішла на створення 
університету.  

Інша версія надає Джону Гарварду 
менш почесну роль. Її прихильники 
стверджують, що університет засну-
вали у Кембриджі 1636 року за рі-
шенням законодавчих зборів колонії 
штату. А свою назву він отримав  
1639 року завдяки вже згаданому ан-
глійцю, який усього-навсього пре-
зентував тодішньому коледжу поло-
вину свого майна і бібліотеку.   

Як там не було, але справа зроблена. 
Сьогодні Гарварду є чим пишатися: 
серед його вихованців сім президен-
тів США, 40 нобелівських лауреатів 
та нескінченний список співробітни-
ків, які отримали Пулітцерівську 
премію. Окрім власного ботанічного 
саду, у Гарвардського університету є 
навіть власний ліс, естетично-рос-
линний і тваринний світ, який по-
стійно досліджують гарвардські біо-
логи. Також на території університе-
ту розташовані кілька давніх церков і 
каплиць, музеїв (серед них три ху-
дожні) і навіть старовинний цвинтар. 

Сьогодні в Гарварді навчаються по-
над 18000 студентів з усіх регіонів 
США і 100 країн світу. Відбір їх почи-
нається ще із зарахування до універ-
ситету. Серед абітурієнтів - самі від-
мінники! Тому приймальній комісії 
буває іноді важко обрати найкращих. 
Що ж до викладачів, при їхньому 
відборі університет керується прави-
лом: «Кращі з кращих». Це справжні 
«зірки» в тій галузі, яку вони пред-
ставляють. Проте не всі з них недо-
сяжні, наче небесні світила, є й до-
сить привітні люди. Так, один із лек-
торів сфотографував усіх своїх сту-
дентів на «Полароїд», щоб запам'я-
тати всіх не тільки на прізвище, але 
й в обличчя. Інший – пригощав всіх, 
хто заходить до його офісу, молоком 
і печивом.   

Гарвард постійно знаходиться в 
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 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 
ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ!  
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Юрій, Наталка, Ніна й Аня  
ОРИШКЕВИЧІ 

РОДИНА ДОБРОНОСІВ 
вітає духовенство  

і парафіян 
Українського 
Православного 
Собору, учителів, 
учнів і батьків 

Школи 
українознавства 
ім. Т. Шевченка  

ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ  
ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ! 

ХРИСТОС ВОСРЕС! 

Михайло, Ліда, Михайло і Софійка Доброноси 

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 

 

————————————————————————————— 
Вітаємо всіх зі святом 

Христового Воскресіння! 
 

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. 

 

ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ 
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО!  

 вітає всіх учителів, батьків та 
учнів школи, духовенство й 

парафіян Собору св. 
Володимира, а також усю 

українську громаду Великого 
Клівленду  

З ВОСКРЕСІННЯМ 
ХРИСТОВИМ! 

ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА 
ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 

Христос Воскрес! Славімо Його! 

 
ВОЛОДИМИР І НІНА САМІЙЛЕНКИ 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

вітають духовенство і 
парафіян 

 Українського православного 
собору св. Володимира, 
учителів, учнів та батьків 
Школи українознавства 
ім. Тараса Шевченка 

ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ 
ХРИСТОВОГО 
ВОСКРЕСІННЯ! 

Newsletter School News N... 
page 6

 
Composite

Monday, October 22, 2007 23:40



Випуск № 2(15) Березень 2007 р. Шкільні вісті Сторінка 7 

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. 

АНДРІЙ, ХРИСТИНА, МИКОЛКА, 
АДРІЯНА І ПИЛИПКО ЖУРИ 

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

ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ 
ХРИСТОВОГО 
ВОСКРЕСІННЯ! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

OSNOVA 
UKRAINIAN FEDERAL CREDIT UNION 

 

Управа і працівники Української Федеральної 
Кредитової Кооперативи «ОСНОВА»  

вітають українську громаду Великого Клівленду  
ЗІ СВЯТОМ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
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  Fax (440) 888-3450 

ATM now available on premises — Приймаємо нових вкладників 

вітають духовенство й парафіян Свято-
Володимирського собору, учителів, учнів та батьків 

Школи українознавства ім. Т. Шевченка  
ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ  

ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ! 

МИХАЙЛО І ДАРКА ДЖОҐАН 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

вітають духовенство й парафіян Свято-
Володимирського собору, учителів, 

учнів та батьків Школи 
українознавства  
ім. Т. Шевченка  

ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ 
ХРИСТОВОГО 
ВОСКРЕСІННЯ! 

МИХАЙЛО І ТАНЯ ДОБРОНОСИ 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

ST. JOSAPHAT SCHOOL  
WELCOMES YOU! 

ШКОЛА СВ. ЙОСАФАТА  
ВІТАЄ ВАС! 

ТРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЯ  
НА 2007-2008 ШК. РІК. 

Для додаткової 
інформації   телефонуйте 
до шкільного офісу на 
440-884-1812 від 8:00 
ранку до 3:00 дня 

 OPEN REGISTRATION FOR 
THE 2007-08 SCHOOL 

YEAR  
is going on now.   

For more information call the 
school office at: 440-884-

1812 from 8:00am to 3:00 pm.  

 

LVIV INTERNATIONAL FOOD 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

5689 State Road · Parma, OH 44134 · (440) 887-1199 

Вітаю духовенство й парафіян 
Собору св. Володимира, усіх 
учителів, батьків та учнів 
Школи ім. Т. Шевченка зі 
світлим святом Христового 

Воскесіння! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

ІВАН БОГОНОС 

Вітає духовенство й парафіян Свято-
Володимирського собору, учителів, учнів та 

батьків Школи українознавства ім. Т. Шевченка  
ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ ХРИСТОВОГО 

ВОСКРЕСІННЯ! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

CLEANING CREW 

440-521-1479   Наталя Ротар 

INTERNATIONAL FOOD AND DELІ 
 
         5850 State Rоаd                        (440) 887-1046 
         Parma, OH 44134              victorfax@yahoo.com 

 

Вітаємо українську громаду 
Великого Клівленду 

ЗІ СВЯТОМ ВОСКРЕСІННЯ 
ХРИСТОВОГО! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

BAZAR IMPORT GIFT CORP. 

Â³òàºìî óêðà¿íñüêó ãðîìàäó Âåëèêîãî 
Êë³âëåíäó 

Ç² ÑÂßÒÎÌ ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß 
ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ! 

Українські сувеніри, писанки і приладдя, компакт-диски, книги,  кераміка, 
вишивка,  фарбоване чеське скло, шарфи 

5689 State Road · Parma, OH 44134 · (440) 845-6078 
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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 організа-
ції. Щоб ознайомитися з повним переліком товарів чи предметів, що за-
довольняють зазначені нижче програми, а також, щоб отримати вичерп-
ні 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 pro-
grams. We invite individuals, as well as organizations, to participate in the 
Programs to benefit T. Shevchenko School. To see full lists of items ac-
cepted for these programs or obtain complete information about participation 
in the programs, please contact the school administration, Fundraising Pro-
grams 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 

FUNDINGFACTORYFUNDINGFACTORYFUNDINGFACTORY   
FundingFactory Recycling Pro-
grams — програми ресурсозбе-
реження для збирання вжива-
них принтерних картриджів 
та вживаних мобільних теле-
фонів для вторинної перероб-
ки. Зібрані картриджі й те-
лефони заробляють точки, за 
які можна придбати устат-
кування через мережевий ка-
талог технічного чи відпочин-
кового обладнання від Fund-
ing Factory. 

Як узяти участь 
1. Збирайте вживані карт-

риджі й старі мобільні те-
лефони вдома чи на робо-
ті.  

2. Принесіть зібрані речі до 
шкільної канцелярії і 
складіть їх в оплачені ко-
робки для пересилки.  

3. Як тільки коробки будуть 
заповнені, вони будуть ви-
слані безплатно через 
UPS. Зароблені точки бу-
дуть зараховані на наш 
шкільний онлайновий ра-
хунок.  

Учні нашої школи вперше по-
чали збирати вживані прин-
терні картриджі та вживані 
мобільні телефони протягом 
2002-2003 навчального року. 
Наша мета — заробити достат-
ньо точок, щоб придбати циф-
рову камеру для школи.  

BOX TOPS FOR EDUCATIBOX TOPS FOR EDUCATIBOX TOPS FOR EDUCATIONONON   
Box Tops for Education пропонує Вам три прості шляхи заробити го-
тівку 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 кож-
ній 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 на-
шій 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, купу-

ючи 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 опла-
ти, яка приймається в більш як 20 мільйонів місць по цілому 
світові. 1% з кожної покупки повернеться до нашої школи. 

Збір коштів — Fundraising 

20 ТРАВНЯ 2007 Р. 
ДРУГИЙ ФЕСТИВАЛЬ УЧНІВСЬКИХ ТАЛАНТІВ  

КАЛИНОВИЙ 

ЦВІТ 2007 

Свято-Володимирський культурний осередок 

 

ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
Неділя, 20 травня 2007 року у Великій залі Свято-Володимирського культурного 

осередку під час щорічного весняного обіду-барбек’ю Школи ім. Т. Шевченка. Початок о год. 
1:00 дня. 

УЧАСНИКИ 
Діти шкільного віку, які бажають взяти участь у фестивалі (індивідуально або в складі 

групи), повинні виповнити АНКЕТУ УЧАСНИКА, вказавши обрану виконавську категорію і 
коротко описавши виконання, і віднести її до шкільної канцелярії або надіслати факсом на 
число 330-673-2816 не пізніше 12 травня 2007 р. Примірник анкети можна завантажити зі 
шкільного вебсайту за адресою www.shevchenkoschool.org/festival/ або отримати в 
канцелярії Школи ім. Т. Шевченка під час годин праці школи. Підтвердження участі у 
фестивальній програмі буде повідомлене телефоном або електронною поштою. 

УМОВИ УЧАСТІ 
Учасники можуть продемонструвати мистецьке 

вміння в одній з таких виконавських категорій:  

• гра на музичному інструменті,  

• спів,  

• танець,  

• художня декламація  

• театральне дійство 

• Інше 

 Оновлену інформацію про фестиваль можна пере-
глянути на вебсайті Школи українознавства ім. Т. 
Шевченка за адресою www.shevchenkoschool.org/festival. 

(3425 Marioncliff Drive, Parma, Ohio) 
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ва. Несподіванкою для мене було те, 
що тема «Будова слова» не виклика-
ла труднощів у теперішніх п’ятиклас-
ників. Але правила орфографії по-
требують подальшого повторення і 
закріплення на практиці. Це стосу-
ється правопису ненаголошених Е, 
И, сумнівних приголосних, слів ін-
шомовного походження та слів, на-
писання яких потребує запам’ятан-
ня. 

Шостий клас вивчав протягом друго-
го триместру складніший матеріал. 
Числівники, займенники, їхні види 
та правопис не легко запам’ятати уч-
ням. Особливо важким видався пра-
вопис числівників та їхнє відміню-
вання. У наступному триместрі перед 
нами стоїть завдання вивчити діє-
слово, його форми та службові час-
тини мови. Як бачите, матеріалу є 
багато, а часу – мало. 

Продуктивно пройшли уроки роз-
витку мовлення у п’ятому та шосто-
му класах. Діти розглянули види 
текстів і вправлялися у складанні 
творів різних типів. Звичайно, са-
мостійне написання творів поки що 
дається учням нелегко, але колек-
тивне складання усних розповідей 
проходить жваво і цікаво, бо фанта-
зія у дітей розвинена добре. Пере-
глядаючи письмові роботи учнів, я 
помітила прогрес у правильній побу-
дові речень, змістовному викладі ду-
мок. 

На уроках літератури у восьмому 
класі ми багато уваги приділяли роз-
виткові письмового мовлення учнів. 
Усно викласти думки дітям набагато 
легше, ніж на папері. Тому на уроках 
літератури ми практикувалися дава-
ти письмові відповіді на запитання. 
Після читання кожного твору ми та-
кож виконували багато творчих зав-
дань, працювали над характеристи-
кою образів та аналізували зміст тво-
рів. 

Наталія БОКОТЕЙ, учитель 
української мови і літератури 

———————————— 

Відбулося щорічне Шевченківське 
свято, яке проходило в парафіяльній 
залі св. Тройці. Діти нашої школи 
наполегливо готовилися до цієї по-
дії. Найменші наші дітки, тобто садо-
чок «Сонечко» і підготовча група ви-
конали пісні «Українець» і «Ой єсть 
в лісі калина». Співали вони весело і 
завзято. Діткам подобається співати 
українські пісні і говорити українсь-
кою мовою. Гарно виконала сольну 
пісню «Така її доля» Наталя Самій-
ленко. А школярі першого класу і 

ВІСТІ З КЛАСІВ (зі стор. 3) танні роки, учні з моєю допомогою, 
спробували визначити чинники, які 
вплинули чи впливають на чисель-
ність і густоту населення України. 
Школярі, виконуючи домашні зав-
дання, училися будувати діаграми за 
допомогою комп'ютера.  

Учні випускного класу вивчили  
вплив людської діяльності на приро-
ду України, сучасну екологічну ситу-
ацію та природоохоронні території 
нашої Батьківщини. Під час вивчен-
ня діти користувалися відповідними 
мапами та переглядали слайди, від-
повідно до вивчених тем.  

Закінчення географії за курс україн-
ської школи завершилося розділом 
«Українці в світі», в якому випускни-
ки ознайомилися із західною та схід-
ною українською діаспорами, хвиля-

ми української еміграції до США та 
досягненнями української громади в 
багатьох країнах світу.  

Культура 

Дев'ятикласники продовжували вив-
чати розділ «Українська музика», а 
саме ознайомилися зі світською му-
зикою. Школярі вивчили основні по-
няття та назви, необхідні для вив-
чення цієї підтеми. Вони ознайоми-
лися з розвитком музики від княжих 
і аж до наших часів та найкращими 
композиторами України. Учні про-
слухали уривки з творів відомих ук-
раїнських композиторів та уривки з 
арій та пісень відомих співаків. 

Наталія БОДНАР, учитель 
географії і культури 

старші співали такі пісні, як «Над 
Дніпровою сагою», «Кобзареві», 
«Слово Кобзаря». Як учитель співу, я 
дуже задоволена виступом наших ді-
тей і хочу подякувати всім учасни-
кам.  

Тепер в садочку «Сонечко» та в під-
готовчій групі діти готуються до Свя-
та матері. Це свято вже стало тради-
цією в нашій школі. Діти вивчають 
нові пісні, танець, ігри, вірші, щоб 
порадувати своїх рідних матусь. Гра-
ючи різні ігри під музику, діти вча-
ться слухати, вчаться реагувати на 
зміну в музиці. Розучуючи таночки, у 
дітей розвивається відчуття ритму, 
темпу, а також поняття колективіз-
му. Вивчаючи нові пісні, діти вчаться 
новим українським словам. Слухаю-
чи мелодії українських пісень, діти 
вчаться відтворювати їх своїм голо-
сом. У них таким чином розвиваєть-
ся музичний слух і пам’ять.  

Учні із задоволенням слухають нові 
пісні, а такох повторюють вивчені 
твори. Діти люблять співати — це 
приносить їм радість та задоволення. 

Леся СЕНІВ, учитель співу 

———————————— 

Географія 

Другий триместр навчання географії 
у восьмому класі був присвяченний 
вивченню великого розділу «Клімат 
України». Учні вивчили атмосферу 
та її склад, основні характеристики 
погоди, види клімату та чинники, що 
впливають на клімат. Після вивчен-
ня базових понять, школярі легко 
змогли дати характеристику клімату 
нашої Батьківщини. Навчання су-
проводжувалося працею з мапою 
«Клімат України» та фізичною 
мапою України. Під час обговорення 
впливу людини на клімат обговорю-
валися окремі частини документаль-
ного фільму Алберта Ґора «Незручна 
правда».  

Дев'ятикласники закінчили вивчали 
різноманітність рослинного та тва-
ринного світів Кримських та Карпат-
ських гір України. Також учні озна-
йомилися з географічними назвами, 
у яких відображена природа Украї-
ни. Навчання супроводжувалось ши-
роким використанням різних мап та 
слайдів.  

Вивчення великого розділу «Україн-
ський народ» розпочалося з широко-
го використання учнями статистич-
них даних про кількість, народжува-
ність і смертність, віковий та стате-
вий склад населення України. Поба-
чивши на діаграмах, що населення 
України постійно зменшується в ос-

З УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ 
———————————————————- 

Я люблю українську школу і хочу 
розказати про наш 3-й клас. На уро-
ках читання ми вчили дуже багато 
віршів. Недавно читали вірші, які 
написав Тарас Шевченко, а також 
читали про його життя. 

Ми дізналися, що Тарас Шевченко є 
великий український поет. Він мав 
важке життя. Його мама померла, 
коли йому було дев’ять років. Потім 
помер і його батько. Тарас залишив-
ся сиротою. У дитинстві він любив 
малювати. Пізніше він писав врші 
про Україну, про її красу і її людей. 

Нам дуже подобається читати сміш-
ні вірші. Це вірші-безконечники, 
небилиці-небувалиці, скоромовки. 
На таких уроках усім весело. 

Ми дуже любимо посміятися і пове-
селитися. 

Віка СИСАК, 3-й клас 

Незабаром ми будемо святкувати 
Шевченківські дні. Я дуже люблю 
це свято. Я одягну вишивану блузку 
і на голову візьму віночок. Ми, учні 
школи українознавства, будемо спі-
вати пісні про Тараса Шевченка, а 
також читати вірші. Я знаю, що буде 
цікаво. 

Шевченко дуже любив свою рідну 
землю — Україну. Хоч я народилася 
тут, в Америці, і я люблю свою краї-
ну, але Україна — це друга Батьків-
щина, тому що там народилися мої 
батьки і там живуть мої бабуся і ді-
дусь. Зараз мені дев’ять років, але я 
вже була три рази в Україні. Я дуже 
любила дивитися на поля, де росте 
пшениця. Коли дивишся вдалину, 
то здається, що колосся з’єднується 
з небом, як кольори синьо-жовтого 
прапора. 

Тепер я знаю, чому Тарас Шевченко 
так любив свою Україну: адже вона 
є дуже красива. 

Анжела КОТЯШ, 3-й кл.   
Учні-колядники виступають перед молодшими школярами 

На Шевченківському святі УЗО. Угорі: Наталка Самійленко, учениця двомовного 
класу — викнала сольну пісню “Така її доля”; знизу — учениця 8-го класу Юля 
Ванчосович декламує вірш. 
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ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР 2006-2007 

2006-2007 SCHOOL CALENDAR 

2007 
APRIL 

Saturday, 7 — No school due to 
Easter celebrations.  
Sunday, 8 — Catholic & Ortho-
dox Easter Sunday.  
Saturday, 14 — School Day.  
Saturday, 21 — School Day. 
Written Final Exams. 
Thursday, 26 — 21st anniver-

sary 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. Tri-
mester tests. Oral Final Exams.  
Saturday, 12 — Mother's Day 
Program by Sonechko Preschool 

& Kindergarten. 
Sunday, 13 — Mother's Day.  
Saturday, 19 — School Day.  
Sunday, 20 — Memorial Service 
by St. Vladimir's Ukrainian Ortho-
dox Cathedral for the victims of 
1932-1933 Artificial Famine in 
Ukraine.  
Sunday, 20 — Annual School 
Spring Barbecue Dinner.  
Sunday, 20 — The Student Tal-
ent 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 — 23rd Teacher Seminar of 
the UCCA Educational Council, 
UNA Estate Soyuzivka, Kerhonk-
son, NY.  

2007 
КВІТЕНЬ 

Субота, 7 – День вільний від на-
вчання 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 електро-
станції.  
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 матураль-
ні іспити.  

Субота, 12 – Свято Матері садоч-
ка «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 на-
вчання з нагоди Дня Пам'яті.  
Понеділок, 28 – День Пам'яті.  

ЧЕРВЕНЬ 
Субота, 2 – Останній день шкіль-
ного року.  

ЛИПЕНЬ 
Липень – 23-й учительський семі-
нар Шкільної Ради УККА, оселя 
УНС «Союзівка», Кергонксон, штат 
Нью-Йорк.  

а якщо в шкільну їдальню, то най-
швидше — я.  

ЧИСТІ ЗОШИТИ  

Бабуся випроваджує онука до 
школи:  
— Дивися ж мені, Олежку, щоб зо-
шити були чисті!  
— А на чому ж я тоді писатиму, ба-
бусю? — здивувався той.  

ІСТОРІЯ ПОВТОРЮЄТЬСЯ  

— Пам'ятаєш, тату, ти якось роз-
повідав, що у тебе в школі були 
погані оцінки...  
— Чого це ти раптом запитав?  
— Просто подумав, що історія по-
вторюється.  

ПОРАДА  

Мати привела до лікаря трирічно-
го малюка:  
— Син проковтнув ґудзик від мого 
пальта. Як ви вважаєте, щоб його 
дістати, потрібна буде операція?  

— Невже ви не маєте змоги при-
дбати собі іншого ґудзика? — зди-
вувався лікар.  

ЗАПАМ'ЯТАЛА  

— Марійко, чому ти всі цукерки 
поїла сьогодні? — розсердилася 
мати, заглянувши до шафки. — Я 
ж просила тебе зaлишити ще й на 
завтра.  
— Матусю, ти ж вчила мене не за-
лишати на завтра те, що можна 
зробити сьогодні. 

НЕПРИЧЕСАНИЙ  

— Чому ти, Іванку, приходиш до 
школи непричесаний? 
— Бо не маю гребінця. 
— А не можеш причесатися бать-
ковим? 
— Ні. 
— Чому? 
— Бо тато лисі.  

РУКИ ДОВШІ  

— Ніколи, синку, не тягнися за 
їжею через увесь стіл, якщо щось 
знадобиться. Хіба в тебе нема язи-
ка? 
— Є, але руки довші.  

ВИПРАВДАВСЯ  

Малий Юрко, вкладаючись спати, 
зізнається: 
— Матусю, аби швидше заснути, я 

завжди рахую до ста. 
— Не вигадуй, Юрасю, адже ти до 
ста не вмієш лічити! 
— Хто зна, адже я постійно заси-
наю раніше.  

ЩЕ МАЛИЙ  

— Скільки років тобі, малюк? 
— П'ять. 
— А ти ще не вищий від моєї пара-
сольки! 
— А скільки років вашій 
парасольці?  

РОБОТЯЩІ  

— Грицю, що ти робив? 
— Нічого. 
— А ти, Михайле? 
— Я був коло нього.  

НАПИСАВ  

— Діти! Запишіть у зошити імена 
людей, яких ви вважаєте найви-
датнішими, — запропонував учи-
тель. Згодом він запитує: 
— Скільки вже ти написав, Рома-
не? 
— Десять. Лишився ще один — во-
ротар...  

НЕ ВСТИГ  

Малий Славко приходить додому 
увесь у грязюці. Мати сердито за-
питує: 
— Який у тебе вигляд?! Що ти ро-
бив? 
— Впав у болото. 
— У нових штанях?! 
— Я не встиг їх зняти!  

ЯК РОБЛЯТЬ СІТКУ 

— Що ви робите, дядьку? 
— Сітку в'яжу, хлопче. 
— Навчіть і мене. 
— Це дуже просто. Береш жменю 
дірок, зшиваєш — і маєш готову 
сітку. 

ПЕРЕВІРИВ  

— На тобі, Юрку, гроші, купи в ма-
газині два кілограми яблук. Та по-
проси продавця, щоби зважив хо-
роших, бо це для гостей. 
Купив хлопчик яблук і подався 
додому. 
— А що, Юрку, чи добрих купив 
яблук? 
— Добрих, мамо. Поганого жодно-
го. Я кожне куштував.  

ЧИЯ БІЛЬША  

— Мамо, дайте мені горіхів.  
— Добре, візьми собі повну жме-
ню.  
— Дайте, мамо, самі: ваша жменя 
більша.  

ЗАДАЧА  

Дівчинці треба було розв'язати 
кілька задач, які навіть її матері 
видалися важкими. Наступного 
дня дівчинка в школі одержала 
двійку.  
Мати була дуже засмучена.  
— Нічого, мамо! — втішила її 
донька. — Ти ж не одна: інші 
матері також одержали двійки!  

НЕМАЄ НЕБЕЗПЕКИ  

— Хлопчику, відійди від клітки і 
перестань зачіпати лева — це дуже 
небезпечно! — наказує сторож у 
зоопарку.  
— Та не бійтеся, — заспокоює 
хлопчик, — я нічого йому не зроб-
лю.  

У ПОГОНІ ЗА ШПИГУНАМИ  

— Синку, хто так читає книжку? 
Ти ж пропускаєш по кілька сторі-
нок.  
— Це ж книжка про шпигунів, і я 
хочу їх скоріше зловити.  

ПОПРАВКА  

Мати свариться на сина:  
— Ти знову десь лазив, бачиш дір-
ка на коліні!  
— Не на коліні, мамо, а на штанях!  

ХТО ШВИДШЕ  

— Андрійку, — запитує у брата 
сестричка, — хто у вашому класі 
найшвидше бігає?  
— Якщо стометрівку, то Сергійко, 

ДИТЯЧІ УСМІШКИ 
ЗАГАДКА 

— Богданку, відгадай загадку, — 
сказала Оксанка маленькому бра-
тику. — Полем тікав зайчик, а за 
ним гналися аж два собаки: один 
білий, а другий чорний. Якого за-
єць більше боявся? 
— Білого, — відповів хлопчик. 
— А чому? 
— Бо думав, що він роздягнувся, 
щоб швидше бігти.  

УЛЮБЛЕНА РОБОТА  

— Що тобі найбільше подобається 
робити вдома? 
— Готувати їсти. 
— Чому? 
— Бо мама не дозволяє мені цього.  

ДЛЯ КОГО СІНО?  

До чоловіка, що косив сіно, прибіг 
хлопчик: 
— Дайте, будь ласка, оберемок сі-
на. 
— Для тата?- спитав косар. 
— Ні, для коняки. Тато сіна не 
їдять.  

НЕ БІДА!  

— Мамо, я піду скупаюся. 
— Не можна, вода ще холодна. 
— Не біда, я не роздягатимусь...  

А ЩО МАМІ?  

Батьки прогулюються з сином. 
Стомившись, заходять до кав'ярні: 
— Офіціант, два пива, — замовляє 
батько. Малий Гнат блискавично 
зреагував: 
— А що ж буде пити наша мама?  

КОНКРЕТНА ВІДПОВІДЬ  

Учителька показує олівцем місто 
на карті й питає: 
— Оленко, що це? 
— Олівець! — підтвердила Оленка.  

ПРИЙШЛА  

Дівчинка запитує у товаришки: 
— Ти чому вчора не була у школі? 
— Я прийшла, та в школі вже ніко-
го не було...  

************** 

Передруковано з інтернетного 
сайту «Весела абетка» 

(abetka.ukrlife.org). 
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T. SHEVCHENKO SCHOOL 
OF UKRAINIAN STUDIES 

3425 Marioncliff Drive 
Parma, Ohio 44134, USA 
Phone/Fax: 440-886-3223 

Web: www.shevchenkoschool.org 
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Відповідальний за випуск і технічне 
оформлення — Володимир Боднар. 

————————————— 
© 2007 ШУ ім. Т. Шевченка 

При передруку посилання на газету  
“Шкільні вісті” обов’язкове. 

Газета «Шкільні Вісті» поширюється без-
коштовно що три місяці для вчителів, 
батьків і учнів Школи українознавства 
ім.Т.Шевченка та її жертводавців і спонсо-
рів.  
Якщо Ви не належите до жодної з перелі-
чених вище категорій, але бажаєте регу-
лярно отримувати нові випуски «Шкіль-
них Вістей», напишіть нам, вказавши Ва-
ше ім’я, адресу і вклавши чек на суму $5, 
виписаний для T.Shevchenko School of Uk-
rainian Studies для покриття поштових ви-
трат і друкування. 
Школа ім.Т.Шевченка також із вдячністю 
приймає добровільні пожертви для випус-
ку газети і платні оголошення і привітан-
ня. 

Завдання Школи українознавства 
ім. Тараса Шевченка Українського 
Православного Собору св. Воло-
димира в м. Пармі, Огайо – навчати і 
виховувати юне покоління в най-
кращих українських традиціях та по-
ширювати знання української мови, лі-
тератури, історії, геграфії й  культури, 
з метою забезпечення нерозривного 
зв’язку поколінь і передачі духовних, 
культурних та інтелектуальних над-
бань 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 роз-
починають опановувати українську 
мову, є спеціалізовані класи, у яких 
навчають двомовні вчителі.  
Заняття Закону Божого ведуть свя-
щенники 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 мож-
на отримати на шкільному вебсайті 
www.shevchenkoschool.org.  

200620062006---2007 2007 2007 ШКІЛЬНИЙ РІКШКІЛЬНИЙ РІКШКІЛЬНИЙ РІК   
ПОЖЕРТПОЖЕРТПОЖЕРТВИВИВИ   
300 дол. — Стефан Фединяк (в т. ч. в пам'ять лю-
бої дружини Наталії)  

200 дол. — Михайло і Лідія Доброноси, у пам'ять 
Люби Собецької; Борис і Леслі Пакуші, у пам'ять 
Люби Собецької; International Food & Deli (по-
жертва колядникам)  

150 дол. — Володимир і Ніна Самійленки  

140 дол. — Віктор й Ірина Сисаки  

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 Ворбеля; Тарас Шмагала, мол.; 
Ohio Export / Роман Боднарук (пожертви коляд-
никам); Кредитівка «Самопоміч» (пожертва ко-
лядникам); Давид і д-р Марія Ґрифітси; Борис і 
Любов Жури  

80 дол. — др. Ярослав і Надія Мігайчуки  

75 дол. — Анна Сорочак  

62 дол. — д-р Андрій і Христина Жури  

60 дол. — Віталій і Олена Скрибки; Тарас і Бог-
дана Вуйцики; Володимир і Люда Ґросмани; Іван 
і Наталія Кінаші; Петро і Галина Прищепи; Олек-
сандр і Ольга Бокачі (в т.ч. пожертва колядни-
кам)  

50 дол. — УНС, Відділ №240 (Євген Бачинсь-
кий); УНС, Реґіональний відділ (Євген Бачинсь-
кий); Марія Пономаренко, у пам'ять любого чо-
ловіка Василя; Мирон Тремблій; д-ри Єремія і 
Христина Раковські; Джефрі й Гелен Ґрінліфи; 
Анізія Кармазин; Марта Мойсеєнко; о. Іван і па-
німатка Маріанна Наконечні; Тарас і Катя Кай-
зер, у пам'ять Григорія Самійленка; Володимир і 
Марія Стецьківи; Зенон і Дозя Кріслаті; Денвер і 
Валентина Гамрики; Гелен Дмитревич; Марія Бо-
гуславська; Володимир Кашуба і Ольга Бобрі-
вець; Алла Петрівська; похоронний дім Колодія-
Лазути (пожертва колядникам); Lviv International 
(пожертва колядникам); Український поштовий 
сервіс «Вісник» (Юрій і Людмила Дяченки) (по-
жертва колядникам); «Карпати» (Галина Козій) 
(пожертва колядникам); Анатолій Борсук і Ірина 
Мельничук; Ігор і Анна Кмиці  

40 дол. — Тарас Садовський і Наталія Коваль; 
Леонід і Катерина Боровці  

35 дол. — паніматка Анна Ганкевич; Сергій і На-
талія Лупійчуки; Іван Богонос  

30 дол. — Фред і Анна Шилінґи; Давид Возняк; 
Олег і Ольга Ванчосовичі  

25 дол. — Петро Рудий; Анна Дарія Якима; Ігор і 
Зоряна Верховляки; д-р Богдан Чепак; Орест і 

Марія Бурбани; Василь і Марта Ліщинецькі; Сте-
фан Шеметило; Йосеф і Марія Побивайли; Укра-
їнська кредитівка «Основа» (пожертва колядни-
кам); Олександр і Оксана Кушнірчуки; Іванна 
Шкарупа  

20 дол. — Григорій Павук, у пам'ять Григорія Са-
мійленка; Роман і Галина Магери; Михайло й На-
талія Боєчки; о. Михайло і паніматка Наталія 
Страпки; Анна Каплер; Михайло і Катерина Ви-
соцькі; Юрій і Юлія Покиданці; Сергій і Оксана 
Царкови; Дуся Бедік; Марія Шпетко; Богдан і 
Джойс Самокишини; Клавдія Коровайчук  

15 дол. — Василь і Оля Ільчишини; Володимир і 
Галина Яреми 

10 дол. — Володимир і Світлана Михальці; Ва-
силь Дущак і Олена Циколь; Руслана Бобик; Во-
лодимир і Оксана Логвинюки; Антоніна Шийка; 
Михайло Світлик; Володимир і Марія Кошкалди 
(пожертва колядникам); Mini Europe (Олег Ярем-
ко) (пожертва колядникам); Марія Пасічник, 
Марко і Тереса Полатайки  

6 дол. — Марина Беніна (пожертва колядникам)  

5 дол. — Марко і Дарія Якубовичі; Алла Волович 
(пожертва колядникам) 

ПОДАРУНКИ ДЛЯ ШКОЛИПОДАРУНКИ ДЛЯ ШКОЛИ  
Атласи історії України — д-ри Олег і Марина 
Лаврентовичі  

Атласи географії України — д-р о. диякон Ігор 
і паніматка Ірина Махлаї  

Речі для шкільної лотереї — Ольга Ворбель; 
паніматка Анна Ганкевич; Микола і Таня Гури 

Копіювальний папір для канцелярії — Да-
вид і д-р Марія Ґрифітси  

Ремонт кімнати для двомовного класу — 
Фред і Анна Шилінґи  

Цукерки для свята Миколая — Ліда Добронос 
і Наталія Оришкевич (також приготування)  

Безплатна піца для усієї школи — Rascal Piz-
za House (Ігор Кушмелюк)  
——–——————————————  
Повні відомості про цьогорічні пожертви наших 
прихильників для школи можна отримати, відві-
давши 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. ШЕВЧЕН-
КА! 

символізував, на думку од-
них дослідників, небо, землю 
і повітря, на думку інших – 
повітря, вогонь і воду, треті 
вважали його символом жит-
тя людини. 
Писанка, яка має сорок 
клинців-трикутників, пов’я-
зана не лише з чарівним чис-
лом три, а й з усім життям. 
Кожен клинець має свій 
зміст і присвячений Сонцю, 
Місяцю, Зорям, воді, повіт-
рю, оранці, посіву, пророс-
танню, дозріванню хлібів, 
молотьбі, саду, пасіці, при-
плоду худоби... Далі клинці 
присвячувалися родині: на-
родженню, добру, одружен-
ню. 
Писанка «Сонце» вважається 
чи не найстарішою й найго-
ловнішою, бо присвячувала-
ся богові Сонця. Символом 
його був кінь. Писанка з зо-
браженням Дерева життя – символ безсмертя лю-
дини, бо дерево – то диво з див: восени помирає, а 
навесні знову оживає. 
У західних областях України й на Поділлі нині пе-
реважає геометричний, на Придніпров’ї і на Ліво-
бережжі – рослинний орнамент. 
Символічне навантаження мала і кольорова гама 
писанок: червоний колір символізував радість 
життя, любов;  жовтий – місяць і зорі, урожай; зе-
лений – багатство, буяння рослинного світу, його 
воскресіння; блакитний – чисте небо, здоров’я; 
бронзовий – матінку землю; чорний з білим – по-

ПИСАНКА (зі стор. 1) шану до померлих родичів, 
їхніх душ та ін. Символи на-
давали яйцеві-писанці добро-
дійної сили, що оберігала від 
біди, забезпечувала родин-
ний добробут. 
Із запровадженням християн-
ства поступово змінюється і 
символіка писанки. Вона стає 
символом радості й віри у 
Воскресіння Ісуса Христа – 
символ всепрощення.  
У кожному регіоні України 
свій певний вид орнаменти-
ки. Це ж стосується і колірної 
гами. Приміром, для Прикар-
паття характерні жовта, чер-
вона і чорна барви, на Черні-
гівщині побутують червоні, 
чорні та білі кольори, на Пол-
тавщині – жовті, світло-зеле-
ні, білі, на тлі цих барв нано-
сять яскравий розпис фарба-
ми. 
Найпоширеніша воскова тех-
ніка розпису: віск наклада-

ється на поверхню яйця тоненькою металевлю 
трубочкою – «писачком» (звідси і назва «писан-
ка»). З другого боку, яйця фарбувалися за допомо-
гою кори дуба, різноманітного коріння, лушпиння 
цибулі тощо, тому й називаються «крашанками».  

Писанки дарують один одному з давніх-давен на 
Великдень на знак пошани, приязні, любові, друж-
би, радості зі словами «Христос Воскрес!». Нині 
писанкарство поволі набуває колишнього розвою, 
відроджуються забуті техніки, з’являються нові 
майстри. ■ 

За матеріалами Інтернету та НДІ 
Українознавства 
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ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ 

«КАШТАН» 
вітає українську громаду Великого Клівленду 

З ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

KASHTAN SCHOOL OF UKRAINIAN DANCE 
www.kashtan.org 

Наш фах — повний домашній ремонт 
Ванні кімнати · Кухні · Кімнати відпочинку 
Електричні мережі · Кондиціонери повітря 

5437 State Road · Parma, OH 33134 · (216) 351-0472 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

BOHUSLAWSKY PLUMBING & HEATING 

 ШКОЛА ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА ЗАПРОШУЄ ВАС НА ЩОРІЧНИЙ  

ВЕСНЯНИЙ ОБІД-
БАРБЕКЮ: КУРКА І РЕБРА  

ЧАС: НЕДІЛЯ, 20 ТРАВНЯ 2007 Р. від 
12:30 год. дня до 4:00 год. дня 
МІСЦЕ: ВЕЛИКА ЗАЛЯ СОБОРУ СВ. 
ВОЛОДИМИРА (3425 Marioncliff Dr., Parma, 
Ohio). 
ВИБІР СТРАВ: 
• Обід (півпорції ребер) — 13.00 дол. 
• Обід (ціла порція ребер) — 20.00 дол. 
• Обід (півкурки) — 12.00 дол. 
• Комбінований обід — 15.00 дол. (чверть порції ребер і півкурки) 
• Обід з курки або чверті ребер для дітей – 5 дол. (для дітей віком до 12 років).  

Обслуговування буде здійснюватися за попередньо 
придбаними квитками. За квитками звертатися до таких 
осіб:  
— д-ра Володимира Боднара (330-554-6429),  
— п. Володимира Самійленка (216-749-3848).  

ПІД ЧАС ОБІДУ — 
ФЕСТИВАЛЬ 
УЧНІВСЬКИХ 
ТАЛАНТІВ  

«КАЛИНОВИЙ 
ЦВІТ 2007» 

ПІДТРИМАЙТЕ ШКОЛУ 
ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 

ЗАВІТАЙТЕ САМІ ТА ЗАПРОСІТЬ 
ПРИЯТЕЛІВ!  

З питань розміщення 
реклами чи святкових 
привітань на сторінках 

«Шкільних Вістей» 
звертатися телефоном 330-
554-6429 або електронною 

поштою на 
ad@shevchenkoschool.org. 

му допускалися виключно юнаки ві-
ком 15-16 років. На вступних іспитах 
перевірялися знання з латини, 
грецької мови і класичних наук (та-
ких, як логіка, риторика й арифмети-
ка). Крім того, латина була офіцій-
ною мовою цього ВНЗ. Через те, що 
всі складові його навчального проце-
су були взаємопов'язані, нею студен-
ти мусили спілкуватися між собою і 
поза навчанням, у побуті. Користува-
тися англійською мовою у стінах Йе-
ля було заборонено, цю традицію 
скасували лише 1931 року. Але це 
стало не єдиною «тортурою» для 
йельських студентів: кожен з них му-
сив щоденно читати молитви і Святе 
Письмо, а також обов'язково брати 
участь у публічних диспутах та де-
кламаціях. Під час цих ораторських 
виступів удосконалювалися знання 
та красномовство студентів (бо не-
рідко комусь з них потрібно було під-
готувати для викладачів лекцію).   

У той час, як «старенька» Європа 
вже встигла дещо втратити присмак 
суворого консерватизму, вірний тра-
диціям Йель зберігав свій пуритансь-
кий дух (навіть будівлі коледжу були 
поєднані з церквою). Цю ситуацію не 
змінили ні війни, ні культурні рево-
люції. І тільки з 1869 року до Йельсь-
кого університету почали зарахову-
вати жінок. 

Сьогодні в ньому навчається близько 
11 тисяч студентів з 50 штатів Амери-
ки та більш ніж 110 інших країн. Вра-
жає і його викладацький склад: дві 
тисячі науковців. Основна частина 
університету займає територію 69-ти 
гектарів, на  якій  розташовані 
справжні пам'ятки архітектури, ство-
рені митцями різних століть. Тут є 
будівлі різних стилів: і новоанглійсь-
кого колоніального, і вікторіанської 
ґотики, і мавританського, й ультра-
сучасного. А його численні бібліоте-
ки, музеї та галереї! Окремою сторін-
кою історії Йеля є студентські брат-
ства і таємні спільноти, овіяні старо-
винними легендами. Що ж, класика 
є класикою. І Йель - яскравий тому 
приклад!   

Олесь БАРЛІГ (скорочено за 
газетою Запорізького 

університету) 

ЛІГА ПЛЮЩА (зі стор. 5) 
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