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Рік без податків: що було б з нами? 

 

Літературно-художній конкурс для українських учениць та учнів 

 

Дорогі учениці та учні, 

ми впевнені, що ви знаєте про те, що ваші батьки регулярно сплачують податки.  

Відповідно до статті 67 Конституції України: «Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в 

порядку і розмірах, встановлених законом.» 

Відповідно до пункту 1 Закону про прибуток Федеративної республіки Німеччина (§ 1 EstG): 

«Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених йому 

законом.» 

Ніхто не любить платити податки. Але, мабуть, без них не можна, без них не працює держава. Чи 

працює? 

Наша тема: 

РІК БЕЗ ПОДАТКІВ–  ЩО БУЛО Б З НАМИ? 

Запрошуємо вас поміркувати над цією темою. Ми організовуємо для вас захопливий конкурс у 

групах, за участь або ж перемогу в якому кожен із вас, а також ваша школа може отримати гарні 

подарунки.  

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ? 

Насамперед знайдіть людей, які хочуть взяти участь у конкурсі разом із вами, тому що це групове 

змагання. Група має складається з 3 або 4 учасників. 

Далі зберіть інформацію про податки. В Інтернеті чимало цікавого українською та німецькою 

мовами. А оскільки для творчих робіт вам потрібна лексика німецькою, практичніше було б 

шукати інформацію на німецьких сторінках, наприклад, тут: 

https://www.youtube.com/watch?v=XOMasYNGJ7s  

ЯКЕ ВАШЕ ЗАВДАННЯ? 

У групі ви маєте придумати казочку або фантастичну історію та написати її німецькою мовою на 

одному аркуші А4 (не менше 250 слів), придумати оригінальний заголовок, а також намалювати 

малюнок для відображення теми на окремому аркуші: «Рік без податків: що було б з нами?». 

Загалом текст має містити не менше 250 слів. 

ЩО ПОТРІБНО ПОДАТИ НА КОНКУРС? 

1) Будь ласка, відскануйте ваші малюнки та надішліть їх разом із надрукованими 

казками/історіями в PDF на нашу електронну адресу freundschaftkkgrenzen@gmail.com 

або сторінку „Freundschaft kennt keine Grenzen“ у фейсбуці до 25.07.2021. Оригінали 

здайте вашим учителям.  

2) Заповніть формуляр (ваші імена, школа, телефон та адреса школи (Нова Пошта), 

вчитель та електронна адреса вчителя). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XOMasYNGJ7s
mailto:freundschaftkkgrenzen@gmail.com
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3) Запишіть і надішліть невелике відео, в якому просимо вас розповісти про себе і пояснити, 

як ви розділили роботу в групі, тобто хто і що зробив. 

 

ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЗАПРОШУЄМО учнів двох вікових груп: 7-9 та 10/11 класи.  

Для кожної вікової групи будуть перша та друга нагороди. А загалом без призів не залишиться 

ніхто! 

А для найуспішніших шкіл передбачено особливу нагороду.  

Ми з нетерпінням очікуємо на ваші ідеї! 

Натхнення вам і великого успіху! 

Оксана Люстенгаувер і Вольфганг Шуберт 
„Freundschaft kennt keine Grenzen/Дружба не знає кордонів“ 
 


