
ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ І ТЕМИ: 

Pre-K і дитячий садок: намалювати малюнок того, що ви любите робити з вашою 

родиною.  

1 і 2 класи школи: один з дев'яти плодів Святого Духа є співчуття. Напишіть 2-3 

речення, пояснивши що таке співчуття y вашому розумінні і намалюйте 

малюнок, як хтось демонструє співчуття  до когось або чогось.  

3 і 4 класи: в книзі Притчі 1: 8, Біблія говорить: "Слухай, сину мій, повчання 
батька твого і не відкидай заповіту матері твоєї..."  Напишіть 50 до 100 слів, 

пояснивши, що цей уривок значить для вас.   

5 і 6 класи: Одним з семи добродійств Духовного Милосердя є прощення провин 

тим, хто нас ображає. Напишіть 100-150 слів про те, як ви навчились робити це, 

і як ви плануєте продовжувати слідувати цьому принципу.   

7 і 8 класи: в книзі Притчі 20:11, Біблія говорить: "Можна узнати навіть юнака 
за заняттями його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його."  
Напишіть150-200 слів про те, як це відноситься до гасла цьогорічної Конвенції 

УПЛ: "Повчай юнака на початку путі його: він не ухилиться від нього, коли і 
постаріє."  (Притчі 22:6), і вміння брати відповідальність за власні поступки. 

9 і 10 класи: в 3му Соборному посланні від Іоана 1:4 говориться: "Для мене немає 
більшої радости, як почути, що мої діти ходять в істині."  Напишіть 200-250 слів 

про те, як це відноситься до гасла цьогорічної Конвенції УПЛ: "Повчай юнака 
на початку путі його: він не ухилиться від нього, коли і постаріє."  (Притчі 22:6) 

11 і 12 класи: напишіть 250-500 слів про те, як ви дививлячись у майбутнє і 

готуючись до коледжу, плануєте використовувати в нових умовах все те, що ви 

перейняли від ваших батьків та повчань Церкви. Як ви плануєте залишатися 

активними членами Церкви?  

Старші 18ти років: напишіть 500 або більше слів на таку тему - Цьогорічний 

лозунг Конвенції взятий з Притчі 22:6 "Повчай юнака на початку путі його: він 

не ухилиться від нього, коли і постаріє."  Нас учили про сім головних гріхів і 

протилежні їм чесноти, які є: 1) Гордість/смирення. 2) Жадібність/щедрість. 

3)Блуд/цнотливість (чистота душі і тіла). 4) Заздрість/доброзичливість. 

5)Нестриманість/поміркованість. 6) Гнів/лагідність. 7) Лінощі/працелюбність. У 

сучасному світі, де гордість, любов до грошей та ігоцентризм вважаються 

загальноприйнятими нормами життя, як ми можемо використовувати ці 

чесноти у вихованні наших дітей? 

 



Керівні принципи та правила конкурсу 
 
 
1. Подання мають бути надіслані з поштовим штемпелем не пізніше ніж 30 
квітня 2019.    
2. НЕ ПОВИННО БУТИ НІЯКИХ ПОМІТОК НА ПЕРШІЙ СТОРІНЦІ ТВОРУ.  
3. Всі подання повинні містити наступну інформацію на реєстраційній сторінці (ЯКА 
ПОДАЄТЬСЯ):  
                       a) ім'я та прізвище учасника,  
                       б) вік і клас у школі,  
                       в) ім'я та адреса парафії учасника, включаючи місто та штат,  
4. Малюнки, розміром не більше, ніж 12 "х 18" можуть бути подані, але не підписані 
на переді. Використайте реєстраційну сторінку і прикріпіть її до малюнка. В 
крайньому випадку, можна використати зворотню сторону малюнка для подання 
вище згаданої інформації. Всі малюнки повинні бути надіслані звичайною 
поштою.  
5. Письмові твори повинні бути подані на 8 ½ "х 11" листках. Включіть реєстраційну 
сторінку з ідентифікаційною інформацію перерахованою вище. Подання для 9ти 
класників і вище повинні бути подані в друкованому на комп’ютері вигляді. 
6. Будь ласка, не висилайте фотографії ваших творів. Якщо потрібно надіслати твір 
написаний друкованими літерами, то будь ласка, відскенуйте його і вишліть 
електронною поштою. 

 
 

ВСІ ПОДАНІ ТВОРИ БУДУТЬ ОЦІНЮВАТИСЬ ЗА ЗМІСТОМ, ТВОРЧІСТЮ І 
АКУРАТНІСТЮ. 

 
НІЯКІ ПОДАННЯ ТВОРІВ НЕ БУДУТЬ ПРИЙМАТИСЯ ПІСЛЯ 30 квітня 2019 року 

Всі есе повинні бути подані англійською мовою 
 

Надсилайте Ваші твори до Терези Линк 
на адресу електронної пошти: tlinck.essays@gmail.com 

 
or 

Teresa Linck 
413 Juniper Lane 

Cheshire, CT 06410 
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Реєстраційна Сторінка для творчого 

конкурсу Української Православної Ліги 

 
 

Ім’я конкурсанта/ки: ___________________________________________  

 

Парафія: _____________________________________________________ 

 

Адреса парафії: _______________________________________________  

 

Клас: ___________                 Вік: ____________  

 

 

 

Я, ім’я батьків (друком) _____________________________________ 

 

                                підпис _____________________________________ 

даю дозвіл УПЛ опублікувати твір моєї дитини в бюлетні УПЛ, якщо він/вона 

стане переможцем цього конкурсу.   

 

 

 

 

҉҉҉҉҉ Дорослі конкурсанти можуть записати “дорослий/а” в розділі віку. ҉҉҉҉҉ 


