Завіса Львівської Опери

Направду неймовірно цікава легенда пов’язана з чудовою завісою
‘’Парнас’’ Львівської Опери, яка справно служить театрові вже понад сто
років. Коли будівництво театру йшло до завершення, засновники Опери
вирішили, що завіса у ній має бути такою ж помпезною і урочистою, як і
сама будівля. І вони послали знавців-спеціалістів у театри Європи, аби ті
підібрали зразок завіси, який би найкраще пасував до Львова. Найбільше
посланцям сподобалися завіси у Міланському театрі і в театрі Кракова. Як
потім з’ясувалося, їх автором був відомий художник Генрик
Семирадський, до речі, поляк, який народився в Україні. Йому і зробили
замовлення на театральну завісу.
Майже чотири роки, поки тр(и,е)вало будівни(цт,ст)во т(е,и)атру,
м(и,е)тец... прац...ював над своїм ш(и,е)девром, але, на пр(е,и)в(е,и)ликий
жал…, коли робота була закінч(е,и)(нн,н)а і треба було відкр(е,и)вати
т(и,е)атр, в(е,и)яв(е,и)лося, (шч,щ)о грош(ів,ей) на ви/куп завіси
за/сновн(е,и)ки не/мають. Т(е,и)атр б(о,у)дувався (з,с)д(е,и)біл...шого на
по/жертви м(е,и)ц(е,и)натів, але вони всі заявили, (шч,щ)о біл...ше
грош(ів,ей) не /дадут....
Замовники, похнюпившись, вирушили до Італії і повідомили
Семирадського, що грошей, аби заплатити за його роботу, немає. Художник
виявився людиною напрочуд доброю, не розгнівався на невдах, а повів їх
до своєї майстерні і показав завісу. Львів’яни втратили дар мови і цілий день
простояли, милуючись шедевром, про який вони стільки мріяли. Коли був
уже пізній вечір, гостей попросили залишити майстерню. Цілу ніч львівські
шанувальники мистецтва сперечалися про художні нюанси величної
картини. Щойно зажеврів ранок, вони вже були біля дверей майстерні і
благали Семирадського ще раз показати їм завісу, аби розв’язати мистецьку
суперечку.
Художник сам за/цікав(е,и)вся суп(е,и)речкою і разом із гостями про/вів
біля за/віси де/кіл...ка годин. На/ступного дня львів...янам треба було вже

в(е,и)рушати до/дому і вони з/нову благали майстра в/оста(н,нн)є показати
їм свій ш(е,и)девр.
І тоді Генрик Семирадський зрозумів, що ніхто так не поцінує і не
полюбить його картину, як ці люди і ніде у світі вона не буде так гарно
виглядати, як у тому місці, для якого була призначена.
І м(и,е)тец… (с,з)робив пр(е,и)красний вчинок - по/дарував плід свого
на(д,т)хне(н,нн)я львівс...кій (О,о)пері. Це було якраз на/п(е,и)р(е,и)додні
ві(д,т)кри(т,тт)я т(е,и)атру у 1900році, а вже 1902 року художник помер, але
його чудова робота і до/т(е,и)п(е,и)р тіш(е,и)т… в(е,и)шука(нн,н)(е,и)й смак
львів...ян.
/Ілько Лемко/.
1. Прочитайте текст.
2. Зробіть орфографічне оформлення 2, 4, 6 абзаців (виберіть правильну
літеру) і запишіть у зошит.
3. Дайте письмові відповіді на запитання:
а) Які емоції викликав у вас прочитаний твір?
б) Які речення переважають у тексті ( прості чи складні)?
4. Проаналізуйте виділені речення ( вкажіть, чи речення прості, чи
складні; чи односкладні, чи двоскладні). Підкресліть головні і
другорядні члени речення у цих двох реченнях.
Головні члени речення- це підмет ( хто? що?) і присудок ( що робить
підмет? що з ним робиться? Підмет ______, присудок =======.
Другорядні члени речення: означення, додаток, обставина
Пам’ятайте!1.Прямі додатки(direct object) -це питання знахідного
відмінка(кого?що?) без прийменника(preposition).Наприклад.Микола наздогнав
(кого?що?)бабусю.Слово бабусю і буде прямим додатком.Біля прямого додатка не буває
прийменників.Всі інші питання відмінків-це непрямі додатки.
Місце (де?) і час (як довго?,коли?) - це обставина(навіть якщо це іменник із
прийменником: Коли Микола наздогнав бабусю? Тоді,коли ішов до школи, по дорозі до
школи).Означення відповідаюь на питання Який?,Яка?,Яке?,Які?,Чий?,Чия?Чиє?Чиї?

Котрий? Котра? Котре? Котрі? Найчастіше означення -це прикметники.
Означення підкреслюється хвилястою лінією; додаток - - - - - , обставина рисочка, крапочка

