
Тиждень української писемності та мови 

Щороку 9 листопада відзначають День української писемності та 

мови. З нагоди свята в школі було проведено чимало заходів. 

Розпочалося свято з літературної виставки «Мова – скарбниця 

духовності народу», яку підготувала бібліотекарка Полозук Наталія Юріївна. 

Виставка проходила у вестибюлі школи. 

 

Традиційно 9 листопада проводять Всеукраїнський диктант 

національної єдності.  До написання радіодиктанту долучились учні 8-Д та 

11-В класів під керівництвом вчителів української мови та літератури     

Мазур Лариси Федорівни та Солоненко Інни Григорівни. 21-ий раіодиктант 

написав і читав у прямому ефірі письменник Юрій Андрухович. 

 



Інформаційні хвилинки до Дня української писемності та мови 

підготували учні 5-Б класу разом з учителькою зарубіжної літератури 

Бадьорною Олександрою Володимирівною. Школярі розповіли про 

найпоширеніші лексичні помилки.  Мова - це найважливіший засіб спілкування 

і пізнання світу. Говорімо рідною мовою правильно! 

 

 

10 листопада 2021 року учні 5-В класу разом із класним  керівником 

Конюховою Юлією Вікторівною провели годину спілкування «Буду я 

навчатись мови золотої…», на якій  школярі збагатили свої знання про 

історію виникнення письма, розвитку писемності Київської Русі, історію 

виникнення свята «День української писемності та мови». Сформували 

розуміння того, що українська мова - наш скарб, без якого не може існувати 

ні народ, ні Україна як держава, розвивали акторські навички, вміння 

працювати в колективі, виховували любов та повагу до рідної мови. 

 



           10 листопада під керівництвом учительки Блажчук Віти Миколаївни 

пройшов  «Літературно-мовний КВК» у 6-А класі. 

Відкриття заходу розпочалося з повідомлення вчителя про значний 

внесок Нестора Літописця в розвиток української мови. 

Учні презентували «віночок української поезії», інтонаційно передавали 

авторські переживання, замилування милозвучністю рідної мови. 

Свято продовжилося літературно-мовною вікториною. Особливою 

цікавинкою для учнів були конкурси «Мовні заморочки», «Редактор», 

«Продовж думку», «Вгадай героя». 

Атмосфера у класі була піднесена, учні із захопленням брали участь у 

конкурсах та вікторинах. Звучали прислів’я та приказки народів світу. 

Оживали міфічні герої, звучали цікаві фразеологізми. 

Цей захід викликав у дітей захоплення рідною мовою, прагнення до її 

глибокого вивчення. 

 

11 листопада у 7-Е класі вчителька української мови та літератури 

Цопа Марина Борисівна провела урок-вікторину «Україна- це ми!». Клас був 

поділений на 2 команди. Учасники команд гідно змагалися у різноманітних 

конкурсах на знання української мови ( «Мовне асорті», «Крученики», 

«Найрозумніший»). 

Незважаючи на хвилювання, учні залишали клас з гарним настроєм та 

позитивними враженнями! 



 

 

Ось так цікаво і пізнавально пройшов Тиждень української писемності 

та мови у нашій рідній школі! 

 

Мова кожного народу 
неповторна і – своя; 

в ній гримлять громи в негоду, 
в тиші – трелі солов’я. 

На своїй природній мові 

і потоки гомонять; 
зелен-клени у діброві 

по-кленовому шумлять. 

Солов’їну, барвінкову, 
колосисту – на віки – 



українську рідну мову 
в дар мені дали батьки. 

Берегти її, плекати 
буду всюди й повсякчас, 

бо ж єдина – так, як мати, 
мова в кожного із нас! 

(О. Забужко) 

 


