
    

Традиційно з почат-

ком другої чверті в 

нашій школі розпочи-

нається декада укра-

їнської мови і літера-

тури - і цьогоріч не 

виняток. Декада роз-

почалась  дистанцій-

но з 2 до 22  листопа-

да  2020 року .ЇЇ ме-

тою  є: донести до уч-

нів красу і багатство 

рідної мови; формува-

ти відчуття краси рід-

ної мови; розвивати 

мовленнєві здібності 

учнів; збагачувати 

словниковий запас; 

розширювати круго-

зір учнів та поглиб-

лювати знання жит-

тєвого і творчого шля-

ху Т.Г.Шевченка, під-

вищувати рівень де-

кламаторських здіб-

ностей, 

сприяти самореаліза-

ції кожного учасника, 

задіяного у програмі 

тижня; виховувати 

любов до рідної мови 

та розуміння її краси 

і необхідності для на-

шого життя; ство-

рення емоційно-

позитивного мікроклі-

мату.  

     

Метою всіх  про-

ведених  заходів було: 

 Вшанувати па-

м'ять про видатних дія-

чів нашого народу, за-

вдяки яким вона сього-

дні у нас є. 

 донести до учнів 

красу і багатство укра-

їнської мови; 

 Формувати відчут-

тя краси рідної мови; 

 Розвивати мовленнє-

ві здібності учнів; 

 Збагачувати словни-

ковий запас; 

 виховувати любов до 

рідної мови та розуміння 

її краси і необхідності 

для нашого життя. 
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«Слово - то мудрості промінь, 

слово – то думка  людська».  

Декада української мови  



 

сфотографуватися з ним. А 

фото надіслати вчителю. 

Червоні кетяги калини  

Горять 

Флешмоб  

« Обереги українського на-

роду».   

Діти протягом тижня повин-

ні були намалювати оберіг і 

 

Червоні кетяги калини  

Горять вогнями усіма 

Без  калини нема України 

Без народу Вкраїни нема. 

 

 

 

 

 

Стр. 2 Декада української мови  



 

 

 

 

Стр. 3 «Слово - то мудрості промінь, слово – то думка  людська».  



Про-

тягом  

дека-

ди учні мали змогу пройти дитса-

нційно квест . 

Наголос... Найскладніше завдання на 

сьогодні для учасників ЗНО. Чого тіль-

ки не вигадують, щоб краще запам'ята-

ти правильне наголошування слів: і вір-

ші, і скоромовки, і навіть пісні в жанрі 

репу. В учнів 10 класів ще є час, щоб 

запам'ятати наголошування слів, що 

виносяться на ЗНО, а в 6 класу є мож-

ливість вигадати свій спосіб запам'ято-

вування. В рамках декади української 

мови і літератури учням було запропо-

новано створити малюнок-пам'ятку слів 

із наго-

МЗОШ №19 


