
 

День української писемності та мови  

Єдиний скарб у тебе – рідна мова. 

Заклятий для сусіднього хижацтва. 

Вона твого життя міцна основа, 

Певніша над усі скарби й багатства. 
П. Куліш 

 

 

У листопаді 1997 року був виданий указ Президента 

України “Про День української писемності та мови”. За ініціативою 

громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в 

консолідації суспільства цим актом встановлено в Україні День української 

писемності та мови, який відзначається щорічно 9 листопада в день 

вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця. 

У День української писемності та мови (9 листопада) у Лебединській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 пройшов шкільний етап конкурсу 

ім. Петра Яцика.  У ньому взяло участь 86 учнів 3-11-х класів. .  Переможці 

шкільного етапу представлятимуть нашу школу  в міському конкурсі. 

У рамках Дня української мови та писемності в школі було проведено багато 

цікавих заходів:  

  було проведено тематичну виховну годину «У слові рідному велика 

сила є… М. Рильський», під час якої учні дізналися про історію 

виникнення свята – Дня української писемності та мови, про життя та 

діяльність Нестора Літописця, про сучасний стан української мови; 

 учні 10-11-х класів узяли участь у мовній конференції «Витоки 

слов’янської писемності», яку підготувала і провела вчитель 

О.В.Дунай. Старшокласники висловлювали та доводили свою думку 

щодо ролі братів-просвітителів Кирила і Мефодія у розвитку 

слов’янської писемності, презентуючи власні проекти; 

 учитель української мови та літератури Хвостенко С.М. провела для 

учнів 5-6-х класів мовну гру «Лексичний калейдоскоп». Перед 

командами були поставлені різноманітні нетрадиційні завдання з 

української мови: розв’язати лінгвістичні задачі, розгадати ребуси, 

відгадати загадки, дібрати фразеологізми, пограти у лінгвістичний 

волейбол, створити рекламну паузу, скласти піраміду з іменників тощо; 
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 для учнів 7-х класів учитель Дрюхіна О.В. підготувала мовну вікторину 

«Мово рідна, слово рідне». Діти активно виконували різні завдання: за 

описом впізнавали літературного героя; з букв одного слова 

утворювали нові слова, змінюючи першу літеру; 

 учні 8-х класів узяли участь у конкурсі «Мовознавство для 

допитливих». Учитель Лобко О.В. підготувала для конкурсу цікаві 

завдання з розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Словотвір». Учні 

здійснили уявну подорож по різних містах України і утворили загальні 

назви мешканців цих міст (Київ – киянин і т. п), вправлялися у виборі 

потрібних слів у запропонованих словосполученнях (терміново 

зателефонуй, подзвони), працювали у творчих лабораторіях, 

доповнюючи народні прислів’я; 

 учні 10 класу приєдналися до написання Всеукраїнського радіо- 

диктанту національної єдності.  

Таким чином, Міжнародний конкурс ім. Петра Яцика та День української 

писемності були проведені якісно та змістовно. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


