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9 листопада  — День української писемності та мови. 

 У Грушівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 4  по 8 листопада 

проходив тиждень української мови та літератури. 

Традиційно вчителі школи  провелинизку тематичних заходів, приурочених  

святкуванню Дня української писемності та мови. 

Урочисте відкриття предметного тижня «Українською дихаю, думаю, живу…» 

пройшло під гаслом «Краща мова єднання – українська!». Учні школи активно 

долучилися до флешмобу «Говориш українською? ТАК!» 

Впродовж тижня вчителі-філологи  Юртаєва Г.Р., Салтан Н.С., НазарчукО.П. 

проводили інформаційні хвилинки на тему: «Нестор Літописець: відоме  та 

маловідоме» 

.  
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Учні 6-А, 7-А, 8 класів взяли активну участь у конкурсі-презентації постерів 

«Української писемності золота колиска…» 

 

До написання XІX Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 

долучилися вчителі та учні 9-11 класів. Всі мали можливість перевірити свою 

грамотність з урахуванням  нових правил правопису. 

 

Виставка «Розумійко» , яку організувала вчитель Салтан Н.С. , дала можливість 

учням школи поринути у світ чарівного, колоритного українського слова.  
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Учні 5-х класів мали можливістьпопрацювати творчо. Дванадцятеро 

п’ятикласників взяли участь у конкурсі «Казку складаю свою» 

Кращими казкарями було визнано Гарюхіну Валерію (5-Б), Шульгу Надію і 

Вчорашню Поліну (5-А) 

          

 

Особлива атмосфера панувала 7 листопада в кабінеті української мови та 

літератури. Кімната сяяла не тільки дитячими усмішками, а й вишиванками, 

яскравими висловами про мову. Саме тут відбувся брейн-ринг «Волошкові очі 

у моєї мови» між учнями 5-А та 6-А класів.  
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Традиційно всі учні школи взяли участь у ХХ Міжнародному конкурсі знавців 

української мови ім. П. Яцика.  Переможці шкільного етапу представлятимуть 

нашу школу і в районному конкурсі. 

 

 

 

 Відзначення Дня української мови та писемності дало змогу учням 

доторкнутися до джерел духовної культури рідного народу, поглибити знання 

про витоки писемності та розвиток української мови; усвідомити необхідність 

пропагування української мови в суспільстві, підвищення власної мовної 

культури як обов’язку кожного українця. 

 

 


