
Contest! Конкурс! 

The Ukrainian Language and Education Centre (ULEC) presents: 

LEARNING UKRAINIAN ROCKS! video contest THE SEQUEL! 

Students of Canadian schools, which are part of the Bilingual Program or the Saturday/Sunday after 
school Ridna Shkola system, are invited to participate in the second LEARNING UKRAINIAN 
ROCKS! video contest for the chance to win up to $250 and show everyone how amazing it is to learn 
and use your heritage language! It’s simple! Show and tell us and millions of other viewers, in 
Ukrainian, according to the given topic categories and age groups. How creative can this be??!! 

Contest opens OCTOBER 1, 2019. 
Deadline for entries is MARCH 30, 2020 
at midnight Mountain Standard Time **WINNERS will be announced on MAY 15, 2020 (Specific 
criteria and letters of permission are forthcoming)  

The prizes will be awarded to the winners from each grade category through the school principal. No 
personal ad- dresses, phone numbers, or email contact information from participants is requested. 
Winners’ names will be featured on the ULEC Facebook page: 
https://www.facebook.com/ukrainian.language.education.centre/ The winning videos will be posted 
on the ULEC website http://oomroom.com/  

Contest Categories for video presentations and prizes are found at the end of this 
document. 

 
 



 

 

Four BILINGUAL PROGRAM Contest Categories:  

1. Grade 4: (individual, pair or group/class submission)  

From the Nova 4 Series – Imagine that Atram and Okram landed in another place in Canada. 
What adventure would they have and what “golden” thing would you feed the spaceship so that 
it could continue flying?  

Compose A NEW DIALOGUE and dramatize it on videotape. Use your own imagination to present 
Romko Robot, Atram and Okram. No reading of the text on the videoclip. Submit your text and 
videotape.  

4-й клас: (індивідуаьний, парний чи груповий проект)  

На основі навчального комплексу Nova 4: Уявіть, що Атрам та Окрам приземлилися в іншому 
місці Канади. Які пригоди на них би чекали та яку “золоту” річ ви б згодували космічному 
кораблю, щоб він зміг летіти далі?  

Складіть НОВИЙ ДІАЛОГ, розіграйте та зафільмуйте його. Подумайте, як творчо представити 
Ромка Робота, Атрама та Окрама. Читання тексту сценарію під час фільмування не 
допускається. Надішліть письмовий текст діалогу та відеофайл.  

2. Grades 5-6: (individual, pair or group/class submission)  

From the Nova 5 Series – Natalka and David have discovered a time machine created by their 
neighbour, an absent-minded professor. Together with Karudo, a talkative parrot, they learn 
about the major inventions of history – fire, paper, the telescope, telephone ...  

After reading about some of the inventions in this series, imagine that the trio have landed in 
your home or school and discovered an invention that you created to respond to XXI century 
problems. No reading of the text on the videoclip. Submit your text and videotape.  

5-6-і класи: (індивідуаьний, парний чи груповий проект)  

На основі навчального комплексу Nova 5: Уявіть, що Наталка та Давид знайшли машину 
часу, збудовану їхнім сусідом, забутькуватим професором. Разом з говірливим папугою 
Карудо, вони дізнаються про найвідоміші відкриття в історії людства – вогню, паперу, 
телескопу, телефону тощо. Після прочитання про деякі з цих відкриттів, уявіть, що усі троє 
опинилися у вас вдома чи у школі і дізналися про відкриття, яке створили ви для боротьби з 
проблемами XXI сторіччя.  

Складіть НОВИЙ ДІАЛОГ, у якому б йшлося про ВАШЕ ВЛАСНЕ ВІДКРИТТЯ та ЯК БИ ВОНО 
ВПЛИНУЛО НА СУЧАСНИЙ СВІТ. Розіграйте та зафільмуйте його. Подумайте, як творчо 
представити Наталку, Давида та Карудо. Надішліть письмовий текст діалогу та відеофайл. 
Читання тексту сценарію під час фільмування не допускається. Надішліть письмовий текст 
діалогу та відеофайл.  
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3. Grades 7-9: (individual, pair or group/class submission)  

From Футбольні детективи - Chapter 23-25. Members of soccer team ‘Skorpiony’ have 
inadvertantly become amateur detectives trying to solve a museum heist. They are tailing their 
suspects. Now imagine that you have recently moved to the Skorpiony's neighbourhood and 
have joined their soccer team as a midfielder. You find yourself in the middle of their next case: 
some costumes have been stolen from the Pupianok dance group and their up- coming trip to 
the Vegreville Pysanka Festival is in jeorpardy. Can you and the Skorpiony find the costumes in 
time? Identify a sus- pect, follow him or her, and bring this case to a quick conclusion!  

After reading the above chapters, compose a short script with no more than three speaking 
characters and/or narrators and dram- atize it on video. No reading of the text on the videoclip. 
Submit your text and videotape.  

7-9-і класи: (індивідуаьний, парний чи груповий проект)  

На основі 23-25 глав книги Футбольні детективи. Члени футбольної команди ‘Скорпіони’ 
неочіковано стали дитективами у розслідуванні пограбування музею. Вони йдуть по сліду 
підозрюваних.  

Уявіть, що ви недавно переїхали у район, де проживають “скорпіони” і стали хавбеком у 
їхній команді. Ви стали учасником їхнього наступного розслідування: хтось викрав костюми 
танцювального ансамблю “Пуп’янок” і їхній виступ на фестивалі писанки у Веґревілі 
опинився під загрозою зриву. Чи змежете ви із “скорпіонами” вчасно знайти костюми? 
Визначте підозрюваного, прослідкуйте за ним чи нею, і швидко розплутайте цю 
справу!Після прочитання глав 23-25, складіть короткий сценарій з не більше, ніж трьома 
героями, які беруть участь у діалогах, та/ або розповідача. Розіграйте та зафільмуйте діалог. 
Читання тексту сценарію під час фільмування не допускається. Надішліть письмовий текст 
діалогу та відеофайл.  

4. Grades 10-12: (individual, pair or group/class submis- 
sion) 
Help a new immigrant family to Canada understand the history of Ukrainians in Canada. 
Thinking about the generations that came before you, share a story in “play” form of Ukraini- 



ans who have made a difference. You can integrate poetry, art, music, and of course, drama. 
Your topic choices are: і) а short depiction about the life of Ukrainian pioneers, OR іі) а depic- 
tion of a XX c Ukrainian who made a difference! No reading of the text on the videoclip. Sub- mit 
your text and videotape.  

10-12-і класи: (індивідуаьний, парний чи груповий проект)  

Допоможіть сім’ї нових емігрантів до Канади зрозуміти історію українців Канади. Подумайте 
про покоління, які прибули до вас, і розкажіть про українців Канади, які прославилися 
своєю діяльністю. Ви можете використовувати поезію, образотворче мистецтво, музику та 
драматизацію. Оберіть одну з тем: і) коротка розповідь про життя українських піонерів, АБО 
іі) розповідь про українця 20-го сторіччя, який прославився своєю діяльністю у Канаді. 
Читання тексту сценарію під час фільмування не допускається. Надішліть письмовий текст 
діалогу та відеофайл.  
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Four RIDNI SHKOLY Contest Categories:  

1. Grade 4: (individual, pair or group/class submission)  

Using your reader (chytanka) or other resources from your grade: create a play or a TV interview about an INTER- 
ESTING FAMOUS PERSON, PLACE or TRADITION in Ukraine -OR- AMONG UKRAINIAN CANADIANS. No reading of the 
text on the videoclip. Submit your text and videotape.  

4-й клас: (індивідуаьний, парний чи груповий проект)  

На основі читанки чи іншого ресурсу, який ви використовуєте у класі: напишіть сценарій драматизації чи 
телевізійного інтерв’ю про ВІДОМУ ЛЮДИНУ МІСЦЕ чи ЦІКАВУ УКРАЇНСЬКУ ТРАДИЦІЮ в Україні чи 
Канаді.Читання тексту сценарію під час фільмування не допускається. Надішліть письмовий текст діалогу та 
відеофайл.  

2. Grades 5-6: (individual, pair or group/class submission)  

From Футбольні детективи - Chapter 23-25. Members of soccer team ‘Skorpiony’ have inadvertantly become amateur 
detectives trying to solve a museum heist. They are tailing their suspects. Now imagine that you have recently moved 
to the Skorpiony's neighbourhood and have joined their soccer team as a midfielder. You find yourself in the middle of 
their next case: some costumes have been stolen from the Pupianok dance group and their upcoming trip to the 
Vegreville Pysanka Festival is in jeorpardy. Can you and the Skorpiony find the costumes in time? Identify a suspect, 
follow him or her, and bring this case to a quick conclusion! Af- ter reading the above chapters, compose a short script 
with no more than three speaking characters and/or narrators and dramatize it on video. No reading of the text on the 
videoclip. No reading of the text on the videoclip. Submit your text and videotape.  

5-6-і класи: (індивідуаьний, парний чи груповий проект)  

На основі 23-25 глав книги Футбольні детективи. Члени футбольної команди 
“Скорпіони” неочіковано стали дитективами у розслідуванні пограбування музею. Вони йдуть по сліду 
підозрюваних. Уявіть, що ви недавно переїхали у район, де проживають “скорпіони” і стали хавбеком у їхній 
команді. Ви стали учасником їхнього наступного розслідування: хтось викрав костюми танцювального ансамблю 
“Пуп’янок” і їхній виступ на фестивалі писанки у Веґревілі опинився під загрозою зриву. Чи змежете ви із 



“скорпіонами” вчасно знайти костюми? Визначте підозрюваного, прослідкуйте за ним чи нею, і швидко 
розплутайте цю справу! Після прочитання глав 23-25, складіть короткий сценарій з не більше, ніж трьома 
героями, які беруть участь у діалогах, та/ або розповідача. Розіграйте та зафільмуйте діалог. Читання тексту 
сценарію під час фільмування не допускається. Надішліть письмовий текст діалогу та відеофайл.  

3. Grades 7-9: (individual, pair or group/class submission)  

Using your reader (chytanka) or other resources from your grade: create a play or a TV interview about a UKRAINI- 
AN or UKRAINIAN CANADIAN who has made a significant contribution/invention to the world and why this is im- 
portant. No reading of the text on the videoclip. Submit your text and videotape.  

7-9-і класи: (індивідуаьний, парний чи груповий проект)  

На основі читанки чи іншого ресурсу, який ви використовуєте у класі: Напишіть сценарій драматизації чи 
телевізійного інтерв’ю про УКРАЇНЦЯ чи УКРАЇНКУ з України чи Канади, які зробили значний вклад в історію 
людства і у чому полягає його значення. Читання тексту сценарію під час 
фільмування не допускається. Надішліть письмовий текст діалогу та відеофайл.  

4. Grades 10-12: (individual, pair or group/class submission)  

“Stayin’ alive”: Create a series of tips about how to keep your Ukrainian language alive outside of school and after 
graduation and present them in a video. No reading of the text on the videoclip. Submit your text and videotape.  

10-12 і класи: (індивідуаьний, парний чи груповий проект)  

“Мово, живи!”: Створіть серію порад, як підтримувати послуговування українською мовою поза школою та після 
її закінчення. Поділіться порадами у вашому відео. Читання тексту сценарію під час фільмування не 
допускається. Надішліть письмовий текст діалогу та відеофайл.  

 

The prizes will be awarded to the winners from each grade category through the school principal, in addition to hav- 
ing the winners’ names fea- tured on the 
ULEC Facebook page: https://www.facebook.com/ ukraini- an.language.education.centr e/  

and the winning videos on the ULEC website www.oomroom.com  

 

РОЗКАЖІТЬ СВОЇМ УЧНЯМ ПРО:  

Відео-конкурс «Вивчати українську – КРУТО!» – 2 
Учні канадських шкіл з українською двомовною програмою, українських суботніх/ недільних шкіл та 
шкіл системи «Рідна Школа» запрошуються взяти участь у Другому МЦУМівському відео-конкурсі 
«Вивчати українську – КРУТО!» Учасники зможуть виграти до $250 та продемонструвати, що вивчати 
мову предків – це захопливо ... і просто! Покажіть, розкажіть про це нам та глядачам українською 
мовою, згідно з запропонованою темою та віковою групою. Будьте творчими! 

Конкурс розпочинається 1-го жовтня, 2019. Речинець на подачу заявок 24.00 (MST) 30-го березня, 2020  

** ПЕРЕМОЖЦІ будуть оголошені 15-го травня, 2020** 
(вимоги до конкурсу та зразки форми “дозволу” будуть оголошені пізніше)  

Переможці у кожній категорії отримають призи через директорів школи. Особова інформація учасників (адреса, 
включно з електронною, номер телефону) збиратися не буде. Імена переможців будуть оприлюднені на фейсбук 
-сторінці МЦУМ. https://www.facebook.com/ukrainian.language.education.centre/ 
Відео переможців конкурсу будуть розміщені на вебсайті МЦУМ http://oomroom.com/  



 
 
 

Prizes in each category 
 

FIRST - $250 
SECOND - $125 

THIRD -  $75 
 
Thanks to our sponsors 

 


