
 

З днем  

української  

писемності 

 

Сквозняк , насмо-

рок , включати сві-

тло… Ці слова мож-

на почути в нашому мовленні . Це робить нас сла-

бкими , адже якщо ми не шануємо мову – ми не 

шануємо себе. І в народі кажуть : “Той хто не по-

важає себе , того не поважають інші.”. На-

томість замість цих русизмів можна сказати 

протяг , нежить , вмикати світло. 
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’’Щоб любити – треба знати, а 

щоб проникнути в таку тонку 

й неосяжну, величну й багатог-

ранну річ, як мова, треба її лю-

бити’’. (Василь Сухомлинський) 



Цікаві факти про мову 

 Українська входить до трійки найкрасивіших мов у 

світі. 

Найдавніша згадка про українську мову датується 858 

роком, а вперше українська мова була прирівняна до рівня 

літературної мови в кінці XVIII століття після виходу у 1798 

році першого видання “Енеїди”, автором якої є Іван Котля-

ревський 

 Українська мова є однією з найпоширеніших мов 

В світі, і за кількістю носіїв займає 26-те місце в світі. 

 Найдавнішими українськими поетесами, імена  

яких відомі й про яких збереглися документальні свідчення, 

є інокиня Анисія Парфенівна і Анна Любовичівна 

  Найстарішою українською піснею, запис якої збе 

рігся до наших днів, вважається пісня «Дунаю, Дунаю, чому 

смутен течеш?» 

 Найбільшу кількість разів перекладе- 

ний літературний твір – «Заповіт» Т.Г.Шевченка: 147 мова-

ми народів світу. 

 

 

Свіжі новини 

Перемоги ліцеїстів 

    Ми вітаємо наших ліцеїстів із їхніми 

перемогами. 

   Команда юних математиків “Радикал” отримала 

Диплом за участь у фінальному етапі конкурсу та 

Диплом за високий результат у чвертьфінальних 

боях. У складі команди такі учні: Грицюк 

Володимир, Смеречук Адам, Боднар Олег, Мушак 

Юлія, Тороус Юлія.  

   Команда  юних економістів “Черлені Пацьорки” із 

Луцька привезла срібний кубок. У складі команди 

такі учні:Шпинта Христина,Юркевич Вікторія, 

Лваринович Анна, Штогрин Станіслав,Гуменюк 

Надія. 

Стартував ІІ етап олімпіад , отож ми 

відзначаємо переможців: 

 З історії: Риндич Юлія ,Кепещук Софія 



Мельник Анастасія ,Гуменюк Надія,Савчук Сер-
гій,Середюк Вікторія,Юркевич Вікто-
рія,Антонюк Ярина, Штогрин Станіслав.   

 З хімії:Тороус Софія,Грицюк Володи-

мир,Смеречук Адам 

 З англійської мови: Мельник Бог-

дан,Ерстенюк Максим,Процик Любо-

мир,Шкрум Юліан,Глуха Вікторія,Купчак 

Юлія ,Юркевич Вікторія,Лацко Анаста-

сія,Осташук Анна,Возний Тарас,Кінаш Вік-

торія ,Хім'як Максим   

 З екології:Холодецька Юлія   

Для тих ,хто ще буде писати районні олімпіа-

ди ми бажаємо яскравих перемог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що ж таке мова? 

Повідомлень це передавання? 

Сукупність букв і слова? 

Чи усне для дитини покарання? 

 

А хіба мова – не щось вище? 

Не щось значуще для народу? 

З нею незабуті ми ще. 

Мова – це спілкування родоводу. 

 

 

Автор сторінки—

Савчук Сергій 

 

Тож шануймо  нашу мову. 

Її плекаймо   з усіх сил. 

Надаваймо вимову чудову. 



Анекдоти Виховна година “Шануй мову 

калинову” 
 

12 листопада 2018 року в приміщенні юнацької 

районної бібліотеки відбувся захід "Шануй мову 

калинову", присвячений Дню писемності та 

мови. В урочистій частині взяли участь учні І-ІІІ 

курсів. На святі ліцеїсти розказували вірші, 

виконували пісні, було підготовлене цікаве та 

змістовне відео про історію розвитку української 

мови.Тепла атмосфера залу та святковий настрій 

учасників створили справжнє дійство. 

Подруга запитує блондинку: 

- Чого сумна? 

- У посольстві анкету не прийняли для візи. 

- Чому? 

- У самому кінці, у графі “Не заповнювати”, я 

написала “Добре”. 

Хлопець вчить дівчину по телефону,як 

користуватися фотошопом: 

- Відкрий 1-е вікно, потім 2-е, потім за-

крий 1-е. Вийшло? 

- Вийшло. 

- Що стало? 

- Холодно стало. 



Виховна година “ЗУНР – провісниця 

держави України” 
У понеділок, 5 листопада 2018 р., в приміщенні 

районної юнацької бібліотеки була проведена 

виховна година, присвячена 100-річчю 

ЗУНР.Цей захід пробуджує історичну пам'ять, 

підносить національну гідність, вчить, як треба 

любити рідну землю і не забувати її героїв. Лі-

цеїсти продемонстрували високий рівень підго-

товки й артистичні здібності.  

Грамотність понад усе 

 

Чи не бажаєте кальмару зі 

смаком краба 

 

 

Зайдіть 

у“Друкуючі при-

строї” 

Повернення 

Азарова 



Загадки 

1. 1. Яке колесо не крутиться під 

час правого розвороту?  

2. 2.Якою рукою краще розмішувати 

чай?  

3. 3. Що більше з неї береш, то більше 

стає … Що це?  

4. 4. У якого слона немає хобота ? 

5. 5.Що завжди збільшується й ніколи 

не зменшується?  

1.Запасне 

2.Найкраще ложечкою  

3.Яма 

4.У шахматного 

5.Вік людини 

 

Коментар філолога 

Думка Оксани Думанської 

-ПАНІ ОКСАНО, ЧИМ, НА ВАШ ПОГЛЯД, МОЖНА ПОЯСНИТИ 

ТАКУ УВАГУ СУСПІЛЬСТВА ДО ФІЛОЛОГІЇ, ПОНЯТТЯ «МОВИ»? 

-    ВСІ НАУКИ ПОЧИНАЮТЬСЯ ЗІ СЛОВА – ЩО ГУМАНІТАРНІ, 

ЩО ПРИРОДНИЧІ, ТАК ЩО МИ ВСІ З ВАМИ ШАНУВАЛЬНИКИ, 

ПРИХИЛЬНИКИ СЛОВА, ПИСАНОГО  ЧИ ПРОМОВЛЕНОГО, 

ОТЖЕ , ФІЛОЛОГИ. 

-ЩО МОЖЕТЕ СКАЗАТИ ПРО РІВЕНЬ МОВНОЇ ГРАМОТНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА? ЧИ КОЖНОМУ ПОТРІБНО 

ВОЛОДІТИ ДОСКОНАЛО РІДНОЮ МОВОЮ? 

-БЕЗПЕРЕЧНО, В ІДЕАЛІ, КОЖНОМУ, АДЖЕ ЙДЕТЬСЯ ПРО 

РІВЕНЬ ЙОГО «КУЛЬТУРНОСТІ». МИ Ж ОХАЙНО 

ОДЯГАЄМОСЯ, ПРИЧІСУЄМОСЯ, ТРИМАЄМО В ЧИСТОТІ СВОЄ 

ПОМЕШКАННЯ, ТО ЧОМУ МОВА НАША ПОВИННА БУТИ 

БРУДНОЮ Й НЕВМИТОЮ?  


