
Літературна кав’ярня 2018 

-  Страшні слова, коли вони мовчать,  

коли вони зненацька причаїлись,  

коли не знаєш, з чого їх почать,  

бо всі слова були уже чиїмись.  

 

- Хтось ними плакав, мучився, болів,  

із них почав і ними ж і завершив.  

Людей мільярди і мільярди слів,  

а ти їх маєш вимовити вперше!  

 

- Все повторялось: і краса, й потворність.  

Усе було: асфальти й спориші.  

Поезія - це завжди неповторність,  

якийсь безсмертний дотик до душі. 

- Сьогодні ми з вами зібрались у літературній кав’ярні на конкурс читців  смакувати 

поезією.  Одна справа любити вірші, зовсім інша- уміти донести їх до слухачів: 

передати емоції, настрій, почуття. Саме це і будуть оцінювати члени журі.  

У журі сьогодні, а учасники представляють на розсуд власні поезії і улюблені твори 

-------------- 

І якщо слово для поета - це можливість висловити своє ставлення до світу, то поетичне 

слово дає читачеві силу не стати рабом цього світу. А головне ні в якому разі не 

нарікати на свою долю. Запрошуємо Бондарчука Олександра. 

--------------------------------------------------- 

1. 10-А  - Бондарчук Олександр Ліна Костенко «Доля» 

-------------------------------------------- 

Бути оптимістом у будь- якій стації закликає Саух Тетяна. Запрошуємо її. 

-------------------------------- 

2. Саух Тетяна «Контра спем сперо» 

--------------------------------------------- 



Скільки б вам не було  років: п’ять чи п’ятдесят, завжди  потрібна мама, її ласка, її 

погляд її очі  супроводжують  все життя. Чим більша любов  до матері, тим світліше  і 

радісніше  наше  життя. Чекаємо на Федоренка Олексія. 

-------------------------------------------------- 

3.  4-В – Федоренко Олексій – власний вірш про маму,   

------------------------------ 

 Поезія відображає не тільки красу навколишнього світу. Істинний поет ніколи не 

буває байдужий до того трагічного, що в ньому відбувається. Віпш читає Омельчук 

Тетяна. 

------------------------------------------------- 

4. 5-А – Омельчук Тетяна –війна  

------------------------------------------ 

  Пам’ятати про трагічні події просить Полянівська Марія 

--------------------------------- 

5. Полянівська Марія 8-А 

------------------------- 

Любов до Батьківщини народжується у той самий момент, коли народжується сама 

людина. Це святе почуття потрапляє у душу разом із повітрям, яким ти дихаєш. Це 

почуття, яке не можна виразити на словах, бо тільки серцем можна його відчути. 

Зустрічаймо Іванову Лілію. 

---------------------------------------------- 

6. Іванова Ліля – 6-Б 

---------------------------------- 

 Цю ж тему продовжують Ковтуненко і Шиханцова Анастасії. 

------------------------------- 

7. Ковтуненко Настя і Шиханцова Настя 

---------------------------------- 

До попередніх виступів приєднується і  Прохоренко Алла із 4-Б 

--------------------------------- 

8.  4-Б – Прохоренко Алла  

------------------------- 

Любов до машин з об’єднав з  любов’ю до України Чигир Максим. Запрошуємо його. 



------------------------------------    

9.   6-Б-  Чигир Максим 

-------------------------- 

Все у світі гармонійно. І гармонію забезпечує Віра, Надія та Любов. Про те, як на 

втратити віру в себе нам розкаже Плисак Поліна із 4-в класу. 

-------------------------- 

10. Плисак Поліна 4-В 

---------------------- 

Свої поради нам дає Кияшко Святослава 

--------------- 

11. Кияшко Святослава 4 –В 

--------------------------- 

Запрошуємо до виступу Кияшко Ольгу  

--------------------- 

12. Кияшко Ольга 

----------------------- 

А скільки поетичних рядків присвячено любові! Природа самого цього почуття несе в 

собі поезію. Зустрічаймо  Шкрабу Маргариту 4-Б клас. 

------------------ 

13. 4-Б Шкраба Маргарита «Люблю цей світ» 

------------------ 

- Чекаємо на Остапчук Мар’яну 

---------------------------------- 

14.  4-Б Остапчук Мар’яна ми прийшли  у світ любити  

---------------------------------- 

- Поезія - не тільки безмежний космос і не просто окремий вірш, який має бути 

«подією».  Поезія - це і те, що існує навколо нас. Зустрічаймо Вдовиченка Івана. 

----------------------------------- 

  15. Вдовиченко Іван Рильський «Яблука доспіли» 11-Б,  

----------------------------- 

Найпотаємніші людські почуття спробує передати у віршах Васянович Юліяю 

------------------------------- 



16. Васянович Юлія «Очима ти сказав мені…» 

------------------------------ 

Поезія-це  дар. Як небо, сонце чи дощ, як повітря ... Просто не кожен може побачити і 

не всякому дано виразити себе в слові. Чекаємо на Дроздецьку Марію. 

-------------------------------------- 

17.  Дроздецька Марія природа  

------------------------------- 

Відчувати поезію може кожна людина, навіть перш ніж він навчиться по-справжньому 

розуміти її. Запрошуємо Вараву Антона. 

-------------------------------------------- 

18. Варава Антон 

--------------------------- 

Зустрічаймо Федотову Софію з власною поезією. 

-------------------------------- 

19. 10-Б – Федотова Софія –власна поезія,     

 ------------------------- 

- А зараз на ваш розсуд свою поезію хочу вам я – Камінська Валерія. 

---------------------- 

20. Камінська Валерія 

------------------ 

Поезія - це політ фантазії, творчої думки, пошук тих засобів мови, що здатні 

торкнутися струн душі людини. Людина вчиться все життя, в тому числі і розуміння 

поезії. Поки журі підводять підсумки, пропонуємо вашій увазі читання поезій 

відомими акторами. 

----------------- 

- До слова запрошується _________ 

-------- 

- Дякуємо всім за увагу і запрошуємо учасників до чаювання. 

------- 

 

  

 


