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До Дня української писемності і мови учні 5-В класу влаштували флешмоб "Рідна мова 

в рідній школі". Метою заходу була популяризація української мови як засобу 

спілкування серед учнівської аудиторії та заохочення учнів бути не лише 

користувачами, а й носіями української мови - свідомими й повноправними 

громадянами незалежної української держави. 

 

 



До Дня української писемності і мови учні 7-г класу приготували урок  “Сучасна поезія “ 

Метою заходу була популяризація сучасної  української  поезії. Інтерактивний урок 

передбачав і  миттєву реакцію слухачів  у вигляді образів – символів, намальованих 

прямо на учнівській дошці.  



Конкурс мовознавців у 7-Г класі відбувся в рамках   Дня 

української писемності. 



Команда переможців 8-А в конкурсі мовознавців 8-А в 

рамках Дня української словесності. 



Лекція про виникнення й розвиток книги відбулася  в рамках Дня 

української словесності. 



Лекція викликала щирий інтерес в учнівському середовищі. 



21 лютого відзначається Міжнародний День рідної мови. Це відносно молоде свято – 

до календарів усього світу воно ввійшло тільки у 1999 році. В Україні воно також лише 

почало писати свою історію, хоча сама проблема мови на українських землях 

нараховує кілька століть.  

 



До відзначення Міжнародного Дня рідної мови долучилася вся шкільна 

родина КЗО «СЗШ №134». Учні всіх класів прийняли участь в флешмобі 

«Мова нас єднає», завданням якого було всім разом розповісти вірш про 

мову, заспівати пісню чи продекламувати прислів’я.  



Учні з задоволенням взяли участь у святі. 

 



8- а клас  вирішив у рамках акції заспівати сучасну українську пісню.  



Учні 7-В написали Всеукраїнський диктант до Дня рідної мови. 

 



7.02.2018р. з учнями 5-І класу був проведений усний журнал «Життєві дороги Лесі 

Українки», присвячений 147-річниці з дня народження української поетеси, з метою 

поглиблення знань учнів про життєвий та творчий шлях Лесі Українки; виховання 

любові та поваги до поетичного слова письменниці. Під час заходу був проведений 

конкурс читців на кращий вірш Лесі Українки 

 

 



4 квітня у школі пройшли інформаційні хвилини до дня народження видатної співачки 

українського походження Квітки Цісик. Діти ознайомилися з біографією видатної 

співачки та прослухали українські пісні в її виконанні. 

 



Відзначення 100 річниці від дня народження видатного українського письменника 

Олеся Терентійовича Гончара. Учні школи підготували літературно-музичну 

програму: читали поезії, та прозові уривки, танцювали, співали.  

 



  

Шановний гість заходу  — Овчаренко Петро Павлович. За роки незалежності України він 

обіймав багато високих посад,. Справжній патріот нашого міста, він завжди небайдуже 

ставився до майбутнього Дніпра. І сьогодні Петро Павлович поділився з присутніми 

спогадами про великого митця, висвітлив цікаві факти з його біографії та подарував 

шкільній бібліотеці книги на пам’ять. 

 

 



Декада української мови й літератури почалася “Віночком пісень” , які 

заспівали учні 8-их класів. Гасло заходу - “Люби українське” 



Незвичайний іноваційний урок з української літератури в 10 та 11 класах 

провела учитель Федющенко Людмила Федорівна. Учні створювали ОСББ, 

мешканцями якого повинні були стати герої вивчених літературних творів.  



- Який герой буде меценатом? 

- Який - консьєржем? 

- Який очолить ремонтну бригаду?... 

 
        

 

        А при цьому треба 

вказати назву твору 

та автора. Результат: 

ОСББ створено! 

"Тепер тут працюють 

гуртки художньої 

самодіяльності і клуб 

доброчинців, є 

власний консьєрж і 

навіть "живий 

куточок”і ще багато 

інших цікавинок. 

Усюди поки що 

задіяні лише герої 

літературних творів... 

А що буде, як ми 

вб`ємося у 

колодочки?!"- 

підбила підсумок 

Федющенко Людмила 

Федорівна. 

 



 Учні 7 – А класу провели захід «Кобзареві струни», присвячений Дню 

пам ’яті Т. Г. Шевченка. Гортаючи сторінки «Кобзаря», семикласники 

запросили з його сторінок співця-кобзаря і прислухаючись до звучання 

струн його кобзи, помандрували з ним по світу.  

 



Звучали мудрі слова поета, які стали для кожного заповітами, дороговказами у 

житті. Дівчатка гуртка «Єралаш» виконали український танок, а сестри Криловецькі 

заспівали пісню «Про Кобзаря». Та коли зазвучала бандура ( виконавці Богомолова 

Ангеліна і її двоюрідний брат Богомолов Данил), зал аж завмер. Усі зрозуміли, що голос 

Т.Г.Шевченка і сьогодні через кордони і причали чути, а його струни об’єднують нас, 

вони є символом соборної України, яка повинна жити за Шевченковим «Кобзарем». 

 



Бібліотечний урок , присвячений творчості Т. Г. Шевченка, проведений в 

рамках декади української мови й літератури в 7-Г класі. 

 



Семикласники знають і відомості з життя Тараса Шевченка, і поезії 

Кобзаря. 



Учні 8-х класів презентували навчальний проект "Український супер-твір" у 

рамках акції "Люби українське" 

 

  



Завданням для учасників було власне  висловлювання , мета якого – переконати 

слухачів, що вибраний ним твір є найактуальнішим, найважливішим для сьогоднішнього 

читача. Завдання для глядачів - вибрати супер-твір за цими критеріями. Захід сприяє 

розвитку критичного  мислення й формуванню  мовленнєвих навичок учнів. 



Інтерактивний урок у 7-В класі “Гуси-лебеді летять” , 

присвячений сучасній патріотичній поезії. 



Конкурс мовознавців у 7-Г коасі відбувся в рамках декади 

української мови та літератури. 


