
Тиждень рідної мови в Новоолександрівській ЗОШ І-ІІ 

ступенів  
 

Бережіть природу і мову, 

Щоби справжніми бути людьми 

Пісню мами, її колискову, 

Що уперше почули дітьми. 

Все робіть, щоб річки не міліли, 

І ліси хай піснями звучать 

І щоб мовою рідною вміли 

Україну свою оспівать. 

Н. Красоткіна 
Свято «Під зіркою мови» розпочалося 17лютого 2014 року  урочистою 

лінійкою, на якій діти познайомилися з планом заходів тижня.  

 
    Найрізноманітніші заходи з нагоди Міжнародного дня  рідної мови 

тривали  упродовж тижня. Це і конкурси, й виставки,  і просто змагання, а 

також цікаві уроки про скарби рідного слова, тематична лінійка. 

Цього року програма предметного тижня була, як завжди, досить насиченою. 

Учні мали змогу поринути у багатющий світ краси і принад рідної 

української мови. 

Метою всіх проведених заходів було: 

 донести до учнів красу і багатство української мови; 

 формувати відчуття краси рідної мови; 

 розвивати мовленнєві здібності учнів; 

 збагачувати словниковий запас; 

 виховувати любов до рідної мови та розуміння її краси і необхідності для 

нашого життя. 



Звичайно, було сказано й про заохочування у вигляді високих оцінок 

найактивнішим, найсумліннішим та переможцям, адже будь який захід у 

школі є частиною навчального процесу.  

 

 

З 17 по  21 лютого  в кожному класі пройшли виховні години, присвячені 

тижню української мови : 

1-4 кл. - «Мовний дивосвіт»  

5-9 кл.- «Цвіти і сяй, державна мово!» 

 

18лютого  кращі учні школи разом із вчителями-словесниками зібралися у  

дружньому колі, для написання диктанту про мову,щоб виявити пошану до 

рідної мови, а також перевірити власні знання з орфографії та пунктуації. 

А  учні  5 – 7 класів  брали активну участь у лінгвістичній вікторині 

«Мово, ти для мене диво…». 

                 Спільно зі шкільною бібліотекою вчителі-словесники підготували 

виставку найбільш актуальної літератури про українську словесність 

«Любіть Україну і мову її солов'їну».  У ній, як завжди, можна було 

дізнатись про видатних учених-філологів (любителів слова), розглянути і, 

навіть, погортати найбільший і найновіший «Орфографічний словник 

української мови». 

 

  
Серед учнів школи  було проведено конкурс малюнків   «Українська мова в 

моєму серці». Кращі роботи були  відзначені призами й подяками. 

 

 



19лютого відбувся  конкурс на кращого читця-

декламатора 

        «Дзвенить струмочком рідна мова». Розпочалося свято красного слова 

«Молитвою за Україну» – духовним гімном українського народу. З вітальним 

словом до присутніх звернулася директор школи Т. М. Бондаренко. Кожен 

учасник намагався донести до слухачів красу та силу художнього слова, 

авторський задум та свої переживання й почуття. Але, як і в кожному 

конкурсі, було визначено кращих із кращих. Переможцями стали Затуливітер 

Ірина 8 клас,  Олійник Сергій 7 клас, Комша Маргарита 6 клас, Затуливітер 

Анастасія 4 клас, Степанова Оксана 4 клас, Степанова Аліна 3 клас. 

Нікого не залишив байдужим цей конкурс, а тому в заключному слові 

вчителя української мови і літератури Степанової  Л.П., прозвучала 

пропозиція проводити такі заходи якомога частіше, щоб не міліли дитячі 

духовні криниці, щоб лунало українське слово завжди і повсюди. 

20 лютого  відбувся «Лінгвістичний 

ігроленд» на знання рідної мови серед учнів 5 - 7 класів, який підготували і 

провели вчителі української мови Бондаренко Т. М та Степанова Л. П.   

Вірш-лічилка про частини мови допоміг учасникам пригадати їх та добре 

справитись із цікавою розминкою «Про частини мови». Потім гравці 

розгадували кросворди, в клітинках яких були заховані іменник і 

прикметник. Завітала у гості й Муза творчості: з поданих слів учасники 

складали прислів'я-речення, писали міні-твори «За що я люблю рідну мову», 



складали сенкан із ключовим словом «мова». Перемогу одержала команда 

«Лінгвісти» (6 клас).  

 21 лютого відбулося урочисте закриття Тижня української мови та 

нагородження переможців 

      Для всіх учнів школи було проведено свято«Ти рідно мово – святиня 

наша, гордість і краса»  (літературно-музична композиція)  

В ході свята прозвучали вірші  про мову, смішинки,гуморески, проведено 

конкурс загадок, прислів’їв, приказок,  учні добирали слова – рими. Також 

привітали найактивніших учасників Тижня. Присутні глибше зрозуміли 

значимість української мови, її багатство і неповторність. Казкові герої  

вітали призерів і вручали нагороди. 

 

             

   

 
   

 

 



 
 


