ГІМНАЗІЯ «АКАДЕМІЯ», СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН
Позакласний захід для учнів 7 – 8 класів

Гімназійна година на тему:

«Подорож Великобританією»
(Із циклу гімназійних годин «Мандрівка країнами Європи»)

Підготувала та провела:
Хомич Наталія Володимирівна ,
вчитель англійської мови
(вища кваліфікаційна категорія,
звання – старший учитель)

Цілі заходу:
 узагальнити та розширити краєзнавчі знання учнів, отримані на уроках
англійської мови;
 познайомити учнів з генеалогічним (родинним) деревом королівської сім’ї та
лінією правонаступності королівського престолу;
 активізувати пізнавальний інтерес до історичного минулого та сучасності
Великої Британії, її мови та традицій;
 розширити освітній кругозір учнів з історії, географії та літератури країн
Великобританії;
 підвищувати пізнавальний інтерес учнів до англійської мови через
нестандартну ситуацію;
 розвивати креативні здібності учнів;
 виховувати почуття поваги та гордості як до англомовного народу, так і до
народу України.

Обладнання: прапор Великобританії, мультимедійний комплекс, презентації,
аудіозаписи ( інструментальна музика, гімн Великобританії, запис бою курантів Біг
Бена, увертюра (з кінофільму «Пригоди Шерлока Холмса» та ін.), відеозаписи
(«Window on Britain», «London march», « Лицарі короля Артура», вступ з «Chronicles
of Narnia»)

Сценарій
Вступ. Відео «Window on Britain»
Доброго дня , шановні гості, батьки, вчителі, гімназисти.
Ми раді вітати Вас на нашому святі.
Презентація 1, «Англія»
Темою гімназії в цьому році є «Мандрівка країнами Європи».
І сьогодні ми хочемо запросити Вас у віртуальну подорож до Об'єднаного Королівства
Великобританії та Північної Ірландії.
Гімн ВБ
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of England, Scotland, Wales and
Northern Ireland. The capital of Englandi s London. The capital of ScotlandisEdinburgh. The capital of
Wales is Cardiff. The capital of Northern Ireland is Belfast. England is the heart of Britain.
Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії складається з Англії, Шотландіїї,
Уельса та Північної Ірландії. Столиця Англії — Лондон. Единбург — столиця Шотландії. Кардіф —
столиця Уельсу та столиця Північної Ірландії — Белфаст. Англія є серцем Британії.

Кожна країна Об'єднаного Королівства має свою емблему і свого Святого покровителя.
Емблема Англії - троянда, яка була зображена на гербі Ланкастерів. Ця династія боролася
за престол з династією Йорків. Покровитель Англії - Святий Георг.
Емблема Шотландії - чортополох. Ця рослина, згідно з легендою, врятувала країну від
навали вікінгів. А її Святий покровитель - Святий Андрій - допоміг шотландцям здобути
перемогу над англами в VIII столітті н.е.
Покровитель Північної Ірландії - Святий Патрік. Пояснюючи язичникам суть
християнської доктрини про Святу Трійцю, він зірвав трилисник, щоб наочніше пояснити
зв'язок між Отцем, Сином і Святим Духом. Так трилисник став національною емблемою
Північної Ірландії.
Емблема Уельсу - нарцис або цибуля - порей - також пов'язана з його покровителем Святим Давидом. Нарциси квітнуть щороку в день народження Святого Давида. За
легендою, перед битвою з саксами правитель валлійців (за іншою версією - сам Святий
Давид) наказав воїнам прикріпити гілочку цієї рослини до шолома, щоб можна було
легко відрізнити своїх від ворогів.Битву тоді виграли, а рослина згодом отримала статус
національної.
Державний Прапор Великої Британії називається Юніон Джек. Символіка кольорів
прапора тісно пов'язана з територіально-політичним ландшафтом країни і транслює ідею
об'єднання абсолютно різних регіонів.
Синє поле прапора це символ моря. Прямий червоний хрест - це символ Англії і її
покровителя, Святого Георгія, розташований під ним білий хрест - образ непокірної
Шотландії та Святого Андрія, діагональні червоний і білий хрести позначають Ірландію та
її хранителя Святого Патрика.
Національна символіка Великобританії - це символіка усіх чотирьох країн, Англії,
Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, поєднана в єдине ціле. Але разом з тим, всі ці
країни мають свої власні символи, які показують, що колись ці держави були

незалежними.
Тож розпочнемо нашу подорож з серця Британії, Англії.
Музика чи відео

Англія
Англія розташована на півдні острова Велика Британія і займає приблизно дві третини
його території. На заході вона межує з Уельсом, на півночі – з Шотландією. Наразі Англія
поділяється на дев’ять великих регіонів, які, в свою чергу, складаються з графств – їх
налічується загалом 48.
Найбільшими містами Англії є Лондон, Бірмінгем, Лідс, Шеффілд, Ліверпуль та
Манчестер. В Англії найбільше міст зі статусом «сіті», і це не дивно, адже саме поняття
має англійське походження. Тут їх 51, в той час як у Шотландії сім, в Уельсі шість, а в
Північній Ірландії п’ять.
Англія омивається Північним морем на сході, протокою Ла-Манш на півдні, Кельтським
морем і Бристольською затокою на південному заході та Ірландським морем на
північному заході.
Територією країни протікає найдовша річка Великої Британії – Северн.
У 1707 р. Англійське королівство (включаючи князівство Уельс) об’єдналося з
Шотландією, так було засновано сучасну Велику Британію.
У 1800 р. до неї було приєднано Ірландію, яка у 1922 р. розпалася і частково стала
незалежною державою.
У 1952 р. на трон зійшла нинішня королева Єлизавета II, яка нещодавно відсвяткувала
діамантовий ювілей свого правління.
Столицею Великобританії є величне місто Лондон. Але раніше назва столиці була іншою.
Є острів на світі великий, красивий,
Країна казкова на острові тім.
А в ній є столиця в тумані у сивім,
Що назву Лондініум мала колись.
Тоді не було в ній ні парків зелених,
Ні замків казкових, ні блиску вітрин,
Лиш дивна природа й величнії скелі,
Дбайливо покриті туманом густим.
"Туманний Альбіон", назва Британських островів, стала відома багато років тому.
У 55 столітті до нашої ери римський полководець Юлій Цезар вперше прибув до Британії.
Наближуючись до берегів Англії він побачив білосніжні скелі в густому тумані. І назвав він
Англію туманним Альбіоном.
Лондон - одне з найцікавіших міст у світі. Близько 8 мільйонів людей живе тут.
Лондон - найбільше місто Євросоюзу, і за сумісництвом друге за величиною в Європі в
цілому.

Тож, давайте зробимо невеликий екскурс вулицями Лондона.
Відео «London march»
Даунінг-стрит, 10 (англ. 10 DowningStreet) — офіційна резиденція лорда-скарбника, який з
1905 року є також Прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і
Північної Ірландії. Ця адреса є однією з найвідоміших у Сполученому Королівстві і в світі.
Сюди люблять приходити туристи, щоб зробити фото з британським гвардійцем.
Танок: Британський гвардієць та туристка. (під Queen)
Є в Лондоні велика річка -Темза.Через річку є багато мостів. Тауерський міст є найбільш
відомим.
Неподалік від Тауерського мосту знаходиться Лондонський Тауер (TheTower of London).
Колись це була фортеця, у інші часи — королівський палац, і навіть в'язниця. Зараз це —
музей. Як ви думаєте, які птахи там живуть? Так, Ворони!
Yes, ravens. За легендою, якщо ворони залишать Лондонський Тауер, англійське
королівство припинить своє існування. У Тауері є навіть людина — The ravenmaster — яка
годує воронів і наглядає за ними.
А ця будівля на березі річки Темзи в Лондонському районі Вестмінстер є
Вестмінстерський палац (англ. Palace of Westminster). Тут проходять засідання
Британського парламенту.
В палаці близько 1100 приміщень, 100 сходів та 4,8 кілометра коридорів. З палацових веж
найбільш відома годинникова — Біг Бен.
Біг Бен — це чотирикутна вежа на будівлі англійського парламенту з великим дзвоном
усередині та великими циферблатами на кожній з чотирьох сторін.
Висота вежі 96,3 м; годинник розташований на висоті 55 м над землею. Діаметр
циферблату 7 м.Англійці встають вранці та лягають спати на 2 години пізніше, ніж ми в
Україні.
Чи чуєте ви? Це дзвонять куранти старовинного Біг Бена.(Музика)
На захід від Вестмінстерського палацу знаходиться Собор Святого Петра, який майже
завжди називають Вестмінстерським аббатством. Це традиційне місце коронації монархів
Великобританії і захоронень монархів Англії.
У Лондоні розташована найдовша торгова вулиця у світі - Оксфорд-стріт.
А також знаходиться найвище колесо огляду в усьому світі «LondonEye». Розмір цього
гіганта 135м.
Аеропорт Хітроу в Лондоні приймає і відправляє міжнародних рейсів більше, ніж будьякий інший аеропорт світу.
Відмінною особливістю британської підземки можна назвати те, що не лише лінії на
схемах, але й вагони різних ліній пофарбовані у відповідні кольори.
У Великобританії все навпаки, точніше автомобільний рух. Саме в цій країні зародився

лівосторонній рух.
А це Вемблі (англ. Wembley) — багатофункціональний стадіон у Лондоні, найбільша
спортивна арена Англії. Використовується також для проведення концертів.
«Вемблі» був відкритий у 1923 році.
Такі види спорту як, футбол, регбі, крикет, кінне поло, теніс, гольф, хокей, бокс отримали
свій початок саме у Великобританії.
Футбол є національним видом спорту в Англії. Англійська футбольна ліга налічує 92
ігрових клуби.
На вершині футбольної піраміди Великобританії знаходиться Англійська прем’єр-ліга.
Велику четвірку складають «Арсенал», «Челсі», «Ліверпуль» та «Манчестер Юнайтед».
Танок « Футбол» – (хіп хоп)
Презентація 2, «Бейкер-стріт»
А це відома вулиця Бейкер-стріт, розташована в лондонському районі Мерілебон (в
північній частині Вестмінстера).

ДВ

В будинку Бейкер-стріт, 221-б живе видатний приватний детектив,знаменитий персонаж
Артура Конан Дойля, Шерлок Холмс.
Музика
Шановний Шерлок, сьогодні вранці я отримав цікавого листа. Ми отримали запрошення
на свято, але яке не зрозуміло. Тому нам доведеться провести своє власне розслідування.

ШХ

Так Ватсон, і що ж написано у листі?

ДВ

Учні Київської гімназії просять допомогти розібратися у родинному дереві королівської
сім’ї.

ШХ

Це ж елементарно, Ватсон.

ДВ

А ще цікавляться тим, хто може претендувати на трон.

ШХ

Ну що ж, допоможемо.

ШХ

Королева Єлизавета II керує державою з 1952 року. Вона живе в Лондоні, у
Букінгемському палаці.

ДВ

Єлизавета була проголошена королевою Великобританії 6 лютого 1952 року, коли помер
її батько Георг VI. Церемонія коронації Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року в
Вестмінстерському абатстві.

ШХ

Єлизавета II побила рекорд перебування при владі королеви Вікторії, яка правила64 роки
з 1837 по 1901 рік. Зараз йде 66-й рік правління Єлизавети II, і навіть у свої 92 роки вона
старанно виконує королівські обов'язки.

ДВ

Влада королеви швидше формальна, а не реальна. Вона не впливає на політику країни,
хоча всі рішення в Англії ухвалюють від її імені.

ШХ

За час правління Єлизавети II змінилося 12 прем'єр-міністрів, 7 пап римських і 7
архієпископів Кентерберійських.

ДВ

А Палата Громад це єдине місце в Британії, куди не може ввійти англійська королева,
оскільки вона не є членом Палати.

ШХ

А знаєш, що офіційне свято "День народження британського монарха" не збігається з
фактичною датою народження королеви Великобританії? Єлизавета II народилась 21
квітня, але день народження офіційно святкується в третю суботу червня.

ДВ

Так знаю, але почнімо з початку. А історію королівської сім’ї краще за всіх знає наша
місіс Хадсон.
Музика

м Хадсон

20 листопада 1947 року 21-річна Єлизавета вийшла заміж за 26-річного Філіпа
Маунтбеттена - офіцера британського флоту , члена грецької і датської королівських
сімей і праправнука королеви Вікторії. Напередодні весілля з принцесою Філіп отримав
титул герцога Единбурзького . Саме ж одруження відбулося в Вестмінстерському абатстві
.

ШХ

Королева має чотирьох дітей: принца Чарльза, принцесу Анну, принца Ендрю і принца
Едварда. У 2009 році, її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький, став найдовшим і
найстарішим за віком супутником життя королеви в історії британської королівської сім’ї.

ДВ

Ще до вступу на трон в 1948 році Єлизавета ІІ народила принца Чарльза, а в 1950-му –
принцесу Анну. Через десять років королівське подружжя обзавелося ще двома дітьми –
синами Едвардом і Ендрю.

м Хадсон

Принц Чарльз є абсолютним рекордсменом в історії Британської монархії за тривалістю
перебування в статусі спадкоємця британської корони (на 2019 рік - 67 років) , за
тривалістю володіння титулом принца Уельського, а також найстаршим за віком з усіх
принців Уельських.

ШХ

Принцеса Анна, Дочка Єлизавети II і принца Філіпа. Народилася у 1950 році і на момент
народження була третьою в черзі на спадкування, а в даний час є 13.
З 1987 носить титул Королівської принцеси, який за традицією присвоюється старшій
донці царюючого монарха.
Вона була двічі заміжня і є матір’ю двох дітей – Пітера і Зари. Але її діти не мають
королівських титулів, тому що вони є нащадками по жіночій лінії і тому, що Марк Філліпс
відхилив пропозицію на графство, коли одружився на принцесі Анні.

ДВ

м Хадсон
ШХ

Принц Ендрю, другий син і третя дитина Єлизавети і Філіпа, має двох дочок – принцесу
Беатріс і принцесу Євгенію
Після Ендрю, йде третій син принц Едвард, який має титул графа Уессекського. У нього
двоє дітей зі своєю дружиною Софі Різ-Джонс – леді Луїза і Джеймс, віконт Северн.

ДВ

На сьогоднішній день королева Єлизавета II має 8 внуків та 7 правнуків.

м Хадсон

29 квітня 2011 року відбулося весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма, третього внука
королеви. У них народилося троє дітей, принц Джордж, принцеса Шарлотта, і принц Луї.

ШХ

Народжений 22 липня первісток герцога і герцогині Кембриджських, Принц Джордж
Кембриджський, став третім у черзі спадкоємців британського престолу - після дідуся
Чарльза, принца Уельського, і батька Вільяма.

ДВ

Принцеса Шарлотта Кембриджська, Дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон, народилася
2 травня 2015 року і є четвертою у черзі спадкоємців.

м Хадсон

Принц Луї Кембриджський, член британської королівської сім'ї, шостий правнук
королеви Єлизавети II, третій онук принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської
Діани, третя дитина герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін.
Посідає п'яте місце в лінії успадкування британського престолу.

ШХ

Брат Вільяма, принц Гаррі, на 6-му місце у черзі на трон, після Джорджа, Шарлотти та Луї.

ДВ

Весільна церемонія принца Гаррі та Меган Маркл відбулась19 травня 2018 року.
У Віндзорському палаці, у церкві Святого Георга.

м Хадсон

До речі, Королівський палац у Віндзорі є найбільшим у всьому світі і є літньою
резиденцією англійських королів.

ШХ

Ну що ж, розглянемо поточну лінію правонаступності: Презентація
1. Принц Уельський, Чарльз, старший син королеви Єлизавети II
2. Герцог Кембриджський, принц Вільям, Старший син принца Чарльза і його першої
дружини, принцеси Діани, онук Єлизавети II
3. Принц Джордж Кембриджський, Первісток принца Вільяма і герцогині КейтМіддлтон.
4. Принцеса Шарлотта Кембриджська, Друга дитина Вільяма і КейтМіддлтон
5. Принц Луї Кембриджський, Третя дитина Вільяма і КейтМіддлтон.
6. Принц Генрі (Гаррі), герцог Сассекський, Молодший син принца Уельського Чарльза і його
першої дружини, принцеси Діани.
7. Герцог Йоркський, принц Ендрю, другий син королеви Великої Британії Єлизавети II.
8. Принцеса Беатриса Йоркська, Старша дочка Ендрю, герцога Йоркського і Сари, герцогині
Йоркської.
9. Принцеса Євгенія Йоркська, Молодша дочка Ендрю, герцога Йоркського, і Сари, герцогині
Йоркської.
10. Граф Уессекський, принц Едвард, Третій син королеви Великої Британії Єлизавети II
11. Джеймс, віконт Северн, син Едварда
12. Леді Луїза Віндзор, дочка Едварда
13. Анна, Королівська принцеса, дочка Єлизавети II
14. Пітер Філліпс, син Анни
15. Саванна Філліпс, внучка Анни
16. Ісла Філліпс, внучка Анни

17. Зара Тіндол, дочка Анни

ШХ

І це тільки найближча черга. Всього в порядку британського престолонаслідування понад
50 осіб,

м Хадсон

Принцеса Олександра, Двоюрідна сестра королеви, займає 50 місце у спадкуванні
британського престолу.

ДВ

Шерлок, у нас же є запрошення до палацу на королівський бал. Ідемо!

Учень 1

Палац. Оголошуються гості
«Її Величність Єлизавета II, Божою милістю Сполученого Королівства Великої Британії та
Північної Ірландії та інших своїх царств і територій Королева, Глава Співдружності,
захисниця віри» та Принц ФіліппМаунтбеттен, герцог Единбурзький
( Her Majesty Elizabeth the Second, by the Grace of God of theUnited Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland , and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the
Commonwealth, Defender of the Faith
and her husband His Royal Highness Prince Philipp Mountbatten , the Duke of Edinburgh

Учень 1

Його королівська високість принц Чарльз Філіп Артур Джордж, принц Уельський та його
дружина Камілла, герцогиня Корнуольська
(His Royal Highness Prince Charles Philipp Arthur George, the Prince of Wales
and his wife Her Royal Highness Camilla, the Duchess of Cornwall

Учень 1

Принц Вільям, Герцог Кембриджський та його дружина Кетрін, герцогиня Кембриджська
(His Royal Highness Prince William Arthur Louis,the Duke of Cambridge
and his wife Her Royal Highness Catherine, the Duchess of Cambridge

Учень 1

принц Гаррі,герцог Сассекськийта його дружина Меган, герцогиня Сассекська
(His Royal Highness Prince Harry, the Duke of Sussex
and his wife Her Royal Highness Meghan, the Duchess of Sussex
Вальс
Презентація 3, «Шотландія»

Шотландія
А тепер давайте перенесемося від величної Англії до гірської Шотландії.
Шотландія займає північну третину островів Великобританії.
Шотландія має три основні земельні регіони. Це, з півночі на південь, Високогір’я,
Центральні низовини і Південне нагір’я.
Найвища точка в Шотландії - гора Бен Невіс (BenNevis) -1343 метри.
На території Шотландії розташовується приблизно 750 островів, 130 з яких нежилі.
Тут росте найстаріше дерево в Європі - кручений тис, який простояв у Фортінголі
(Fortingall) 3000 років. Згідно з місцевою легендою, в його тіні був народжений і грав в
дитинстві Понтій Пілат.
У Шотландії розташовано понад 600 квадратних миль прісноводних озер, у тому числі,
знамените Лох-Несс. Світову популярність воно отримало завдяки легенді про

чудовисько на ім’я Нессі, що живе у водах озера.
Найперша згадка про появу невловимого монстра Лох-Несс відноситься до 565 року
нашої ери, коли "водне чудовисько" напало на одного із супутників св. Колумба (St.
Columba).
Глибина найглибшого озера в Шотландії складає 328 метрів. Воно є сімнадцятим за
глибиною озером у світі.
У Шотландії офіційно визнані три мови: шотландська, англійська і шотландсько-гельська,
якою говорить лише один відсоток населення.
Столиця Шотландії Единбург є другим за величиною містом після Глазго.
Як і Рим, Единбург побудований на семи пагорбах, і столиця має більше будівельпам'яток, ніж де-небудь ще у світі.
Единбург став першим містом у світі, де з'явилася власна пожежна служба.
У Шотландії є 19 університетів та інститутів вищої освіти, включаючи Сейнт Андрюс
(StAndrews), де познайомилися герцог і герцогиня Кембриджські.
Шотландський замок Балморал (Balmoral castle) є улюбленим місцем відпочинку
королівської сім'ї.
Шотландія може похвалитися найкоротшим авіарейсом у світі. Його довжина складає
всього 2.4 кілометра. Середній політ триває 74 секунди! тобто 1 хвилину 14 секунд! Це
особливий регулярний авіарейс між островами Westray і PapaWestray.
St Andrews Links вважається "батьківщиною гольфу" - тут в цю гру грали ще у XV столітті.
Шотландське місто Абердін відоме як "нафтова столиця Європи" або як "місто граніту"
Банк Шотландії, заснований в 1695 році, є найстарішим банком у Великобританії. Він був
також першим банком в Європі, який почав друкувати власні банкноти.
Два перших прем'єр-міністри Канади Джон А. Макдональд (1815-1891) і Олександр
Маккензі (1822-1892) були шотландцями.
Найзнаменитішими шотландськими винаходами є:
- телевізійна система, розроблена Джоном Бердом (JohnLogieBaird) в 1925 році
- телефон, створений Олександром Беллом (AlexanderGrahamBell) у 1876 році
- пеніцилін, вироблений Олександром Флемінгом (AlexanderFleming) в 1928 році.
- плащ від дощу – винайдений в 1824 році хіміком, архітектором, художником і
дизайнером Чарльзом Макінтошем, уродженцем Глазго. У Великобританії цей предмет
одягу досі називають "Mac".
- метод логарифмів, створений у 1614році,

- асфальт, створений у 1820 році
- пневматичні шини, виготовлені у 1887 році.
Шотландія подарувала світові деяких з найбільших мислителів сучасної епохи,
включаючи Адама Сміта, Джеймса Ватта, Девіда Юма, Джона Стюарта Мілля.
Всесвітньо відомі імена з шотландської літератури: сер Вальтер Скотт, лорд Байрон і сер
Артур Конан Дойль.
Як не дивно, офіційним символом Шотландії є міфічна тварина під назвою Єдиноріг. Вона
символізує духовну чистоту і велику мудрість.
Найвідомішими ж символами лишаються - кілт, волинка і тартар.
Шотландський танок
Презентація 4, «Уельс»

Уельс
Офіційно ця країна називається Князівством Уельс
Країна з трьох сторін оточена океанічними і морськими водами: Атлантичним океаном,
Північним і Ірландським морями.
Основний уельський ландшафт і головне багатство - національні заповідні парки. П'ята
частина території Уельсу - національний парк.
Сноудонія з руїнами кельтських фортець, середньовічними замками і монастирями,
(Брекон-Біконз, Пембрукшир) і дуже цікаво названі «області видатної природної краси»,
до яких відноситься півострів Гоуер.
І звичайно, гори, зарослі розкішною рослинністю, з найвищою вершиною Уельсу - горою
Сноудон.
Уельс - це те місце, де кількість замків на квадратну милю більша, ніж де-небудь в світі.
Переважна частина Уельсу – плоскогір'я.
Найважливішими природними ресурсами є вугілля, вологий теплий клімат і пасовища
для великої рогатої худоби та овець.
У країні розвинена вугільна промисловість, видобуток сланців для будівництва та сільське
господарство.
І щоб ви знали, на тримільйонне населення Уельсу доводиться 11 мільйонів овець!
Такі міста, як Лландідно, Ріл, Абердіві відомі як курорти. З Холіхед курсує паром в
Ірландію.
Для багатьох з нас Уельс асоціюється з легендарним королем Артуром, Камелотом,
лицарями круглого столу.
Відео « Лицарі короля Артура»
А хтось ще згадує, що саме ця держава подарувала світові такі імена, як Сер Ентоні
Хопкінс, Кетрін Зета-Джонс, Тіматі Далтон, Річард Бартон,Том Джонс, Шарлот Черч.

Уельс - це цілком гармонійне поєднання старовинних традицій і сучасної культури. З
одного боку, валлійці - великі любителі регбі. З іншого, це - народ загадковий,
самобутній, високо цінує сімейні традиції. Це люди-творці, які шанують будь-яке
мистецтво: музику, театр, поезію, ораторство.
В Уельсі багато цікавого і дивного. Тут, наприклад, є місто з найдовшою назвою, що
складається з 58 букв. Це: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, що
українською читається, як «Лланвайрпуллгвінгіллгогеріхуірндробуллллантісіліогогогох»
(на екрані) і Перекладається ця абракадабра як «Церква святої Марії, оточена білою
ліщиною неподалік від швидкого виру і Церкви Святого Тізіліо з червоної глини».
В Уельсі зростає 5000-річне дерево (тис Llangeryw Yew), і тут знаходиться найбільша в
Європі система печер.
Гора Еверест, та, яка найвища на планеті, названа на честь Уельського дослідника і
географа Сера Джорджа Евереста.
Звідси ж вперше поштою відправили товари.
Уельс є батьківщиною тенісу на траві і звукозаписної студії.
В Уельсі всі дорожні знаки прописуються двома мовами: англійською та валлійською.
Музика займає важливе місце в культурі Уельсу. Особливе місце належить хоровому
співу, яке відоме у всьому світі. Традиційний музичний інструмент - потрійна (з трьома
рядами струн) арфа.
Музика (звук арфи)
Щорічно в Уельсі проводиться вже всесвітньо відомий конкурс World's Biggest Liar, на
який з усіх кінців світу з'їжджаються досвідчені брехуни і змагаються між собою.
Факт про прапор Уельсу - він представлений у вигляді червоного дракона на білозеленому тлі. Це єдиний прапор, який не входить до складу прапора Сполученого
Королівства, який є об'єднанням всіх інших країн UK.
Титул принца Уельського до XIII століття носили правителі Уельсу. Після його завоювання
Англією титул був присвоєний королем Едуардом I своєму синові, який народився в замку
уельського міста Карнарвон.
Перший Принц Уельський став згодом королем Великобританії, а традиція закріпилася на
століття - цей титул отримує спадкоємець престолу, перша дитина чоловічої статі у
правлячого монарха.
Але відбувається це не автоматично, а кожен раз заново, після того, як буде визнаний
статус спадкоємця і дотримані всі формальності. Принцесою Уельською стає дружина
спадкоємця престолу.
Уельс відомий і тим, що місцевий математик Роберт Рекорд ввів в ужиток звичні для нас
знаки, «+» , «-» і «=».
Знаменитий прапор піратів «Веселий Роджер» з'явився також в Уельсі.

Уродженець Уельсу Бартолом'ю Робертс (BartholomewRoberts) вважається
найуспішнішим піратом Золотий Епохи піратства - він захопив близько 470 суден. Так
само він став першим, хто назвав свій прапор Веселий Роджер (JollyRoger) в червні 1721.
Танго під музику «Пірати карибського моря»

Північна Ірландія
Північна Ірландія *Northern Ireland+ – найменша за величиною і кількістю населення
країна, що входить до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії,
розташована в північно-східній частині острова Ірландія і межує з Республікою Ірландія.
Іноді вживається назва Ольстер, оскільки Північна Ірландія займає більшу частину
території цієї історичної провінції.
Адміністративно Північна Ірландія розділена на 6 графств та 26 районів.
У Британському парламенті Північну Ірландію представляє 12 делегатів.
17 березня у Великобританії святкують День святого Патріка. Він відзначається на честь
покровителя Ірландії.
День святого Патріка - історичне ірландське свято. За переказами, святий Патрік вигнав з
острова всіх змій і приніс в Ірландію християнство.
З часом з чисто релігійного свята народилося світське свято з веселощами, танцями і
безліччю яскравих дійств.
За традицією в День святого Патріка влаштовуються костюмовані паради з духовими
оркестрами. У цей день все кругом зеленіє - зелене пиво, сувеніри, одяг.
В наші дні День святого Патріка - це свято весни і радості , яке відзначається не тільки в
Ірландії, Великобританії, але і далеко за їх межами.
Члени королівської родини завжди ставились з повагою до традицій та свят всіх громадян
різних куточків своєї країни. Прикладом цьому є щорічна участь королівської родини у
святі Святого Патрика. Вперше традицію дарувати букетик конюшини гвардійцям
першого батальйону ірландського полку започаткувала у 1901 році королева
Олександра, дружина Едварда VII.
Ірландський танок
Цікавий факт, що на території Північної Ірландії, за статистикою, чисельність населення
менше, ніж чисельність таких тварин, як собак....
Такі рослини, як яблуня і сакура в Північній Ірландії цвітуть двічі, в інших же країнах —
всього один раз за рік....
Цікаво, що симфонічний оркестр Північної Ірландії увійшов до книги рекордів Гіннеса.
Він потрапив туди завдяки незмінному складу протягом майже 60 років....
Традиційною їжею Ірландії вважається картопля в будь-якому вигляді.
Північна Ірландія настільки вражає пейзажами, що тут практично повністю зняли серіал

«Ігри престолів»: ліси, долини і суворе узбережжі Атлантики.
Велику частину території займають тихі старовинні селища, життя вирує тільки в Белфасті і
містечку Деррі, який місцеві жартома називають «Легендеррі».
З природних визначних пам'яток Північної Ірландії можна виділити «Дорогу Велетнів» скельне освіту з тисяч багатогранних базальтових колон до 6 м заввишки.
Зробивши подорож в розташовані в Північній Ірландії гори Морн, можна (без будь-якої
участі магічних меблів) опинитися в фантастичній країні Нарнії з фільму «Лев, Чаклунка і
Чарівна шафа».
Кла́йв Сте́йплз Льюїс, автор цієї книги, народився в Белфасті в 1898 році. Незабутнє
враження на хлопчика надав Літл-Лі (Little Lea), котедж едвардіанської епохи з довгими
темними коридорами і занедбаним садом, розташований в східній частині міста, в якому
проживала його родина.
Крім самого особняка, відвідувачі можуть побачити прототип ліхтарного стовпа в Нарнії в
парку Крауфордсберн (Crawfordsburn Country Park) і замок Данлас (Dunluce) на вершині
скелі - казковий Кер-Паравел.
Шановні глядачі давайте з вами заплющимо очі та перенесемося в далеку загадкову
країну, з її багатою історією та містичними легендами.
Нарнія, Пісня «Instantly»

Фінал
Вплив англійської культури на світ, яким ми його знаємо, важко переоцінити.
Навколишня дійсність була б зовсім іншою без робіт Ісаака Ньютона, Герберта Спенсера,
Чарльза Дарвіна;
без п’єс і сонетів Вільяма Шекспіра, поем Джона Мільтона і Джорджа Байрона,
Без віршів Вільяма Вордсворта і Джона Кітса,
Без романів Даніеля Дефо, Джонатана Свіфта, Чарльза Діккенса та Вільяма Теккерея;
без полотен Томаса Гейнсборо, Джона Констебла та Вільяма Хогарта;
без музичних творів Георга Фрідріха Генделя й Едуарда Елгара,
Без музики гуртів The Beatles, Queen, Cream, The Who, Deep Purple, Led Zeppelin,
Genesis,Pink Floyd, The Police, IronMaiden, Depeche Mode, Radiohead, Pet Shop Boys,
JudasPriest, Carcass, NapalmDeath, Muse, Coldplay, TheProdigy,BlackSabbath,
Без творчості Елтона Джона, Девіда Боуї, Алана Прайса;
без фільмів Чарлі Чапліна, Альфреда Гічкока, Ліндсі Андерсона
Без гри таких акторів, як Майкл Кейн, Алек Гіннесс, Крістофер Лі, Джим Бродбент, Колін
Ферт, Г’ю Лорі та Стівен Фрай,

без гумору Бенні Гілла та Ровена Аткінсона,
а також творчих груп «Монті Пайтон» і «Майті Буш».
Безперечно, культура Великобританії багатогранна та незрівнянна.
Але культурна спадщина України не менш цікава та різноманітна з археологічного,
естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового та
художнього погляду.
Ми зберегли свою автентичність. Національна самобутність та культурні надбання
українців вражають весь світ.
В Україні не менше відомих людей та видатних постатей, ніж у Великобританії.
Тому ми, молоде покоління, що буде будувати майбутнє нашої держави, пишаємось, що
ми українці.
Пісня «Ми горді, що родились в Україні»

Додаток 1
Слова пісні «Instantly»
I’m gonna write down
What I can’t say
I’ve gotta get these thoughts
Right out some way
I know it’s only been
A few short days,
I’m coming from my heart
I only need today
Girl, I’m try, I’m trying
When I close my eyes
I can’t stop smiling
And now I know why
Only onсe in а life
Do you get a chance like this
I knew right from the start
I knew from the first kiss
I was chasing love
With no luck
Moving aimlessly
I don’t need a long time
‘Cause with you I fell in love
Instantly
Every day I smile
When I first rise
I hear your voice,
I see your eyes
I’m laying down
And feeling high
It started right away
And it’s here for life.

Girl, I’m try, I’m trying
When I close my eyes,
I can’t stop smiling
And now I know why.
Only onсe in а life
Do you get a chance like this
I knew right from the start
I knew from the first kiss
I was chasing love
With no luck
Moving aimlessly
I don’t need a long time
‘Cause with you I fell in love
Instantly
It didn’t take long
But I know it’s true
I wanna spend my life,
Learning all of you
Only onсe in а life
Do you get a chance like this
I knew right from the start
I knew from the first kiss
I was chasing love
With no luck
Moving aimlessly
I don’t need a long time
‘Cause with you I fell in love
Instantly

Додаток 2
Слова пісні «Ми горді, що родились в Україні»

Я гордий називатись українцем.
За гордість цю боролися діди.
Ми дякуєм їм за цю свободу.
За те, що вони були козаки.
Я гордий, що усі ми як родина
І щоб не сталось - завжди разом ми.
Ми досягнемо разом всі вершини.
Знайдемо разом вихід до мети,
ПРИСПІВ
Ми горді, що родились в Україні
Де велич гір, стрімкий потік води
Де в полі квітнуть квіти жовті й сині
Колишуться пшеницею лани
Ми горді, що родились в Україні
Ми діти української землі
У кожного народу своя мова
Такої мелодійної нема
Коли в дитинстві мама заспіває
Ніби звучить відлуння солов'я
У кожного народу є природа
Та де набрати їм каштанів цвіт
Коли у лузі розроста калина
Ти в ній побачиш український рід
ПРИСПІВ
ПРОІГРАШ
ПРИСПІВ
Ми горді, що родились в Україні
Ми діти української землі

