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Зробимо  життя  яскравим! 

   НАША МОВА 

Мова наша, мова — 

Мова кольорова, 

В ній гроза травнева 

Й тиша вечорова. 

 

Мова наша, мова — 

Літ минулих повість, 

Вічно юна мудрість, 

Сива наша совість. 

 

Я без тебе, мово, 

Без зерна полова, 

Соняшник без сонця, 

Без птахів діброва. 

 

Як вогонь у серці 

Я несу в майбутнє 

Невгасиму мову, 

Слово незабутнє. 

        Ю. Рибчинський  

 

Цього року День української писем-

ності та мови відмічають 20-й раз. Він 

був встановлений ще в 1997-ому Прези-

дентом України  Леонідом Кучмою. 

Дата 9 листопада була обрана не 

випадково. Свято писемності та мови 

приурочене до дня пам’яті Нестора-       

Літописця, автора «Повісті минулих літ». 

Цей літопис – перша пам’ятка  Київської 

Русі, в якій відображена історія  держави 

та показано її розвиток на тлі світових 

подій. Нестор був ченцем Києво-

Печерської лаври, а також одним із учнів 

Кирила й Мефодія – творців 

слов’янського письма.  

 У День української писемності та 

мови за традицією:   

 покладають квіти до пам'ятника  

      Несторові-літописцю;  

 відзначають найкращих популяриза-   

торів українського слова; 

 заохочують видавництва, які випус-

кають літературу українською 

мовою; 

 стартує Міжнародний конкурс знав-  

ців української мови ім. Петра Яцика- 

конкурс проводиться за підтримки 

Міністерства освіти та науки України 

та Ліги українських меценатів.  

     Щорічна кількість учасників понад 

5 млн із 20 країн світу. Стартував  

конкурс   і  в  нашій  школі. 
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Головна  тема:    День української писемності  

Хто  такий  Петро  Яцик?  

 

''Замість того, щоб цілий  вік  

нарікати на темряву,  

краще засвітити  

бодай одну свічку - й на  

світі менше стане темряви...''  

          Петро Яцик  

Петро  Яцик  народився  в 

1921  році  в  селі  Верхнє  

Синьовидне  Стрийського  

району  Львівської  області.  Закінчив  

семирічку,  вчився  на  сільськогоспо-

дарських  і    залізничних  курсах.    Пра-

цював  помічником  машиніста. Під час 

війни співробітничав із партизанами. У 

1944 році виїхав за   Захід,  мешкав  у  Ні

-меччині.  У  1947  році  закінчив  

Український  технічногосподарський  

інститут  у  Регенсбурзі.  З  1949-го  року  

жив   у Канаді.  

  Працював  на  різних  роботах, торгував  

книгами,  меблями,  а  згодом  перейшов  

у  житлове  будівництво.   Ще з кінця 50-

тих років Петро Яцик почав направляти 

значні кошти на реалізацію  різноманіт-

них  наукових  та  культурних  проектів  

української діаспори. 

   Він  уперше  виступив  із  пропозицією  

проведення  в  Україні  

мовного  конкурсу  серед  

молоді.      Перший Між-

народний конкурс знав-

ців української мови було 

проведено у 2000 році.  
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   З  7  по  11  листопада  2016 року  

в  школі    пройшов  Тиждень  по-

чаткової  школи.  Протягом  тижня  

проводилися   різноманітні    захо-

ди,  які  завдяки  нашим  вчителям  

були   цікавими    й  творчими. 

 Керівник  методичного  

об’єднання  вчителів  початкової  

школи  Козаченко  Л.О.  провела  

конкурс  «Знавці  української  мо-

ви»,  під  час  якого  учні  2-4 кла-

сів     успішно  виконали  творчі  

завдання  з  української  мови  та  

літературного  читання. 

     У  2-А та  2-Б  класах  пройшли  

конкурси  на  кращого читця   вір-

шів  про  мову  та  Україну.     

     Першокласники показали  

свою  майстерність  та  артис-

тизм,  інсценізуючи  казки 

«Рукавичка»  та  «Заєць  і Ли-

сичка». 

  А  учні  4  класу показали  

свої  знання,  взявши  участь  у  

олімпіадах  з  української  мови  та  

математики. 

      Найактивніші  учасники  тижня    

під  час  урочистої   лінійки  отри-

мали  грамоти. 

  Козаченко  Л.О., керівник  МО 

вчителів початкової школи 

День  української  писемності в школі 
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Тиждень  початкової  школи 

      9 листопада українська громада 

відзначає велике духовне свято – 

День української писемності й мо-

ви, що яскраво засвідчує багатоліт-

ній тернистий шлях розвою рідно-

го слова та  його безсмертних тво-

рців. 

     Відомий український письмен-

ник 19 століття Панас Мирний пи-

сав: «Найбільше й найдорожче до-

бро кожного народу – це його мо-

ва, ота жива схованка людського 

духу, його багата скарбниця, в яку 

народ складає і своє давнє життя, і 

свої сподівання, роздуми, досвід, 

почування» 

      Традиційним стало свято писе-

мності в нашій школі. На  шкільній  

лінійці  відбулося урочисте відк-

риття Дня писемності. У кожному 

класі пройшли п’ятихвилинки «Без 

мови немає нації».  У шкільній біб-

ліотеці була  організована книжко-

ва виставка «Живи, рідне слово»,  

були   випущені  стіннівки «Рідна 

українська мова».   

      Учні  та  вчителі  школи  долу-

чилися  до  радіодиктанту націо-

нальної єдності,  який  щорічно  

проводиться   у  День писемності,  

починаючи  з 2000 року.  Цього  

дня  були проведені  також різно-

манітні  заходи.  Так,   між коман-

дами  6-7 класів Літвінова В.О.  

провела мовну вікторину 

«Подорож океаном рідної мови».  

Яблуненко Ю.Г.  для учнів моло-

дших класів провела конкурс чит-

ців віршів «Моя рідна українська 

мова»,  а Козаченко Л.О.  провела  

в 3-Б класі   вікторину «Знавці 

української мови».  

     Традиційно  цього  дня  старту-

вав  у  школі  I  етап   конкурсу  

знавців української мови імені     

П. Яцика,  який  було  проведено 

серед учнів 3 – 9 класів.    

     Ось   таким  насиченим  для уч-

нів  нашої  школи  був  День  укра-

їнської  писемності.  І  він  вкотре  

дав можливість дітям ще раз зрозу-

міти, що 

    Надорожча -  рідна мова.  

    Мова діда і батьків. 

    Мова – краса спілкування.  

    Мова – як сонце ясне. 

    Мова – то предків надбання.  

    Мова – багатство моє. 

            Літвінова  В.О.,  вчитель     

     української мови  та  літератури 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    

Літературна  сторінка 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

    Месечко  Михайло   

                     (6  клас) 

Герої   не  вмирають 

Герої поруч,  

     герої не вмирають. 

Вони  у наших лавах назавжди. 

Герої не вмирають,   

бо їх не забувають 

Ті, хто  лишився до перемоги йти. 

Ті, за кого вони  життя віддали, 

Ті, хто і  досі чекає їх з  війни. 

Героям нашим  не потрібно  

                                           слави,  

А їм потрібен у країні мир. 

Ще їм потрібно, щоб раділа  

                                           мати, 

І  щоб спокійно спали їх сини. 

Герої не вмирають від тяжкої  

                                           рани, 

І  не вмирають від жахів війни. 

Бо  поки  ми  про подвиг  

                                  пам’ятаєм, 

Ми  не дамо піти  їм в забуття, 

І  поки  в серці вдячність   

                                   зберігаєм! 

Вони  дарують нам  усім життя! 

 

   Голданова Діана   

          (8  клас) 

 

  Лелека 

Я глянув у небо блакитне - 

 Там зграя лелек у вирій летить. 

Лунає їх крик невеселий, 

 Від суму аж серце щемить… 

 Ми знаємо постріли з «Градів», 

 Як плаче та стогне земля. 

І  знову  палають  будинки, 

 Та чорні від бою поля. 

 Там воїна  крові краплина  

 додолу лягла у траву -  

І  з’явиться квіточка маку 

На згадку про цю  війну. 

 А воїн, що в полі лишився,  

Що згинув в бою,  як герой - 

 Лелекою став білокрилим 

 І в небо полинув  душой.  

В очах його - неба простори 

Та шепіт лісів, ковилу… 

В них те, що так серце  

                             бентежить,  

 Нагадує  нам  про  війну. 

Багаттям згоряє схід сонця… 

 Ніч темний кладе оксамит… 

 Та чути лиш  голос лелеки, 

 Весь сум, що так сильно болить. 

 Не треба багатства і слави,  

 Не треба високих  слів. 

Хай висохнуть сльози у мами,  

Що ллються  вже безліч  днів. 

Хай небо засяє від сонця! 

Заграє весела роса! 

Хай воїни всі повернуться, 

До тих, хто терпляче чека. 

Наприкінці   листопада  учні  нашої  школи  взяли  участь у  міському  літературному  конкурсі  «Герої  

поруч».   Пропонуємо  вам  деякі  з  учнівських  робіт, представлених  на  конкурс.  А  нашим  таланови-

тим  учасникам  конкурсу  бажаємо  натхнення  та  творчих  злетів. 

Жданова 

 Аделіна 

(1-А     клас)   

Жданов  

Станіслав 

          (8 клас) 

          *****        

Спитав солдат: «Що   бачиш ти, 

В очах моїх суворих? 

Чи є в них промінь,  

                    що колись гуляв?» 

Я відповім йому на рідній мові, 

Якою ще мій прадід розмовляв: 

«В очах твоїх - блакитне небо, 

В них шелест поля, спів лісів… 

В них  те, що душу так  

                                 бентежить,  

Що надихає і без слів. 

Бо очі воїна - багаття, 

Вогонь і полум’я боїв. 
Але це також сила роду,  

Міць попередніх поколінь. 

І доки ти десь там далеко, 

Де пекло на землі горить, 

Твоя дружина, сестра, мати 

Теж ніччю темною не спить. 

Вона тихенько промовляє 

Молитви щирої слова, 

Щоб сліз не знали твої очі, 

Та не пішов ти із життя. 

Бо як розкриє нічка крила 

Та зорі викладуть шляхи, 

То, може, саме та молитва 

   Подкова  Лана   

          (4  клас) 

 
            Герої  поруч 

  Озирнись, герої коло  

                              нас, 

Їх на кожнім кроці зустрічаєш, 

Але зовні їх не відрізниш, 

Ти одразу їх не помічаєш. 

Он та бабуся у війну 

Своїм життям ризикувала, 

Коли поранених бійців 

В своїй хатині рятувала. 

Он той високий чоловік, 

Такий поважний і спокійний, 

Рятує тисячі життів 

Вдень і вночі в операційній. 

А он оте смішне дівча – 

Руде волосся, сині оченята - 

Сестричку з полум’я вела, 

Коли в селі горіла хата. 

Он жіночка у натовпі людей 

(Не схожа на героя ні краплинки) 

Виховує, крім рідних трьох дітей, 

Ще чотирьох з дитячого будинку. 

А той усміхнений юнак 

Біля вікна у електричці 

Хлопчину влітку врятував, 

Коли малий тонув у річці. 

Людина в формі МНС 

Завжди допомогти готова. 

І не злякає буревій, пожежа, 

Землетрус і повінь. 

Щодня заходить вчитель в клас, 

І так проходить рік за роком. 

Скількох він вивчив,  окрім нас, 

Не осягнути навіть оком. 

Герої ті, хто не шкодуючи життя, 

І день, і ніч боронять рідну  

                                     Батьківщину. 

Багато їх пішло вже в небуття 

Синів і дочок вільної  країни. 

Героєм може кожен стати, 

Нема нічого неможливого у світі, 

Потрібно тільки людям душу  

                                     віддавати 

І нести в світ добро щомиті. 

 



   17 листопада для учнів,  батьків 

та вчителів  початкової школи  

було  хвилюючим.   Того  дня   

відбулося  свято  “Зіркова  мить”. 

   З  ранку  в класах панувала атмо-

сфера співдружності, передчуття 

чогось особливого, казкового. Ви-

ходячи на сцену,  учні несли 

присутнім позитивні емоції, 

важливі слова, над  якими 

треба замислитись,  які  да-

ють  надію на краще майбут-

нє. 

   Всі номери були гідно оцінені 

членами журі. Присутні на конку-

рсі залишали свято в гарному на-

строї  і з захопленням обмінюва-

лись враженнями від побаченого..        

             Яблуненко  Ю.Г  вчитель  

                  початкових класів 
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    Наприкінці   листопада  в  

Міському  палаці  культури  

відбувся  конкурс  «Міс  Осінь-

2016».  У  ньому  взяли  участь  

дівчата  з  різних  навчальних  

закладів  нашого  міста.  Серед  

них  була  й  моя  найкраща  

подруга  Ганя  Анастасія,  яка 

представляла  нашу  школу.  

Вона  справжня  красуня. 

     Протягом  усього  заходу  я  

була  поруч  із  Настею,  тому  

бачила  все,  що  відбувалося  

на  сцені  та  за  її лаштунками.     

На  сцені  все  насправді  я  ба-

чила,  як  хвилювалися  дівчата,  

як   сподівалися  на  перемогу.   

Журі  оцінювало  артистич-

ність, оригінальність,  творчий  

підхід  та  вміння  триматися  

на сцені. 

     Було  кілька  різних   конку-

рсів.  Найцікавішим  та  яск-

равішим,  на  мою  думку,    

був  конкурс  талантів,  у  

якому  Насті  допомагали  

учні  нашої  школи.   Також  

мені   сподобався   конкурс  

«Леді  Осінь»,  під  час  якого    

учасниці,  ніби  справжні  

моделі,  повинні  були  про-

йти  подіумом,  демонструю-

чи  оригінальні  осінні  кос-

тюми. 

     На  мою  думку,  наша  На-

стуня  була  найчарівнішою,  

тому  заслужено  отримала  пе-

ремогу в номінації  «Міс  соло-

дкість»  та  отримала  найбіль-

ший  торт  і  вітання  від  своїх  

прихильників.   

   Настуню,   ти  молодець!   Ми  

пишаємося  тобою  й  бажаємо  

подальших успіхів! 

   Барсамян  Сона  (9—А  клас) 

МІС   СОЛОДКІСТЬ 


