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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 
"Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить"  

З метою популяризації української писемності та 
мови серед учнівської молоді 9 листопада 2020 
року Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ      
ступенів №6 проведено низку тематичних       
заходів, а саме: участь у Всеукраїнському       
радіодиктанті національної єдності; Тиждень ук-
раїнської писемності та мови; мовознавча    афі-
ша „Вивчай! Знай! Рідну мову люби,           пова-
жай!”; квест „Мова – душа народу”; інтелектуальні 
ігри-конкурси знавців української мови: „Мово 
українська, мово солов’їна!”, „З витоків українсь-

кої писемності”; театралізовані свята: „Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і 
п’янить”; „Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово! У барвінки зодягайся, українське 
слово!”,  "Спитай себе, дитино, хто ти єІ в серці обізветься рідна мо-
ва…”; літературно-музичні композиції, усні журнали, виховні години та позакласні 
заходи на теми: „Слово рідне, мово рідна, хто вас    забуває…”, „Вертайся, рідна 
мово, у серце народу, у душу Вкраїни”, „Сторінками 
української писемності”, „Любіть Україну і мову її 
солов’їну”, „Мова – духовне багатство народу”, 
„Нащадки Кирила і  Мефодія”, „Чистота мови – чи-
стота душі”, „О слово рідне, хто без тебе я?”, „Диво 
калинове – чари барвінкові”, „Буду я навчатись 
мови                     золотої…”; відеолекторій  „Історія 
української    писемності”; мовознавчий двобій „За 
Україну, за її мову!..”; вікторини: „Мови велич і кра-
са”, „Мово наша солов’їна”, „Що я знаю про рідну 
мову”; брейн-ринги: „Знавці української мови”, 
„Турнір красномовців”; виготовлення лепбука „9 листопада – День писемності та    
мови”; рекламний проект „Обирай українську”; книжкове дефіле „Мово моя            
солов’їна”; конкурс на кращу авторську поезію „Наша мова калинова” та на краще             

декламування віршів про     мову; огляд     
тематичних виставок художньої, наукової та 
публіцистичної літератури про українську    
словесність: „Слова… У вас мудрість вічна і 
любов жива”, „Душа народу бринить у слові”; 
конкурс малюнків і стіннівок до Дня          
української писемності та мови.  

 
О.П.Лагута,  

учителька української мови та літератури 
 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/2198276298568755978/1279094437117070384
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС “УЧИТЕЛЬ РОКУ-2021” 
З 17  по 19 листопада 2020 року у місті Глухові стартував перший (зональний) тур всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2021» в номінаціях «Трудове навчання» та «Українська мова та література» у 
режимі онлайн. У першому  турі проводилися такі випробування: «Тестування» (1 година), 
«Дистанційний урок» (30 хвилин), «Майстер-клас» (до 30 хвилин). Умовою конкурсного випробування 
«Тестування» у форматі комп’ютерного тестування було обов’язкове відеоспостереження. 

  Наші вчителі показали чудовий результат. У номінації 
«Українська мова та література» переможцем першого 
(зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» 
журі визнало ЛАГУТУ Оксану Петрівну (75,8 балів). 

   У номінації «Трудове навчання» лауреатом конкурсу 
став АБРАМЧУК Олексій Миколайович (ІІ рейтингове місце, 74,0 
бали). 

   ВІТАЄМО!!! 
 

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПО-УКРАЇНСЬКИ 
«Я не згоден з Вами, але віддам своє життя, 

захищаючи Ваше право висловити свою думку» 
Вольтер 

До Міжнародного дня толерантності - 16 листопада учні 9-В класу провели годину спілкування, 
заздалегідь підготували інформаційний постер, інформаційні буклети, обрали емблему заходу «Квітку 
толерантності». 

Надзвичайно важливо, щоб фундамент толерантності було за-
кладено в дитинстві, бо чим старша людина, тим важче їй змінювати 
свою ідентичність. Діти й молодь - люди майбутнього - у них свій стиль, 
манери спілкування, нове мислення, вони несуть в життя власні норми. 
Було б добре, щоб однією з цих норм була толерантність. Школою  
ненасилля, свободи, толерантності, перш за все, є  освітні                

заклади, бібліотеки, сім’ї. 
Висновок: толерантність по-українськи - 
це збереження та повага до різноманітності національної культури, збе-
реження історичної пам’яті нашого  наро-
ду, вміння вести діалог з представниками 
міжнародної спільноти та знаходити спіль-
ну мову з людьми різних вікових    катего-
рій. 

 Не маю зла до жодного народу, 
До жодного народу в світі зла не маю. 

М. Вінграновський 

 

ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 
 Щороку День Гідності та Свободи українці відзначають 21 листопада - в річницю Євромайдану. 
Це одне зі знакових державних свят у новітній історії України. Цього дня вшановують патріотизм і      
мужність громадян. Маленькі першокласники доклали свою часточку до збереження миру і єдності в 
нашій Батьківщині, зрозуміли наскільки важливим є почуття гідності у кожної окремої людини на народу 
в цілому.  
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МАЛЮВАННЯ КАВОЮ 
    Любов до кави стала неодмінним атрибутом життя багатьох людей. Бадьорість та гарний настрій, 
які дарує цей напій, бажані завжди і всюди. Тому серед шанувальників кави є люди різного віку,     
професії, соціального статусу. Сьогодні шанувальниками кави стали учні 4-В класу, відвідавши      
майстер клас уроків малювання кавою. Так, так, сьогодні ми малювали кавою! І це неймовірно!  

   Щиро вдячні працівникам національного заповідника «Глухів» за надану можливість пізнати щось 
нове у колі найближчих друзів.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 
 Щороку у четверту суботу листопада Україна і світ вшановують День пам’яті жертв голодоморів. Учні 
школи долучилися до заходів щодо вшанування геноциду українського народу. Проведено бесіди 
«Незгасаюча біль народу», учні переглянули фільм про про ті трагічні сторінки історії нашої країни. 
Хвилиною мовчання учні та педагоги вшанували пам’ять про тих, хто став жертвою Голодомору в 
Україні.  

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
   3 грудня 2020 року в 1-В класі відбувся виховний захід "Сильні духом" до  Міжнародного дня людей з 
обмеженими можливостями. Головною метою якого, було інформування учнів про моральні цінності; 
виховання почуттів , співпереживання, милосердя , співчуття; формування свідомого ставлення до 
людських чеснот, показ величі та краси, добра. 
   Під час заходу діти дізналися,  як багато людей з обмеженими можливостями сприяли розвитку  
людства. До них входять і відомі знаменитості, актори, співаки, спортсмени та багато інших. На       
історичних прикладах ми бачимо, що люди з обмеженими можливостями можуть вести потенціальне 
життя. Але для цього вони потребують нашої допомоги, уваги ,дбайливого, душевного ставлення. 
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 Мета: звернути увагу  на проблему ВІЛ/СНІДу . 

Всесвітній День боротьби зі СНІДом вперше відзначили 1 грудня 1988 року з 

ініціативи Всесвітньої  організації охорони здоров’я. 

Всесвітній   день   боротьби зі СНІДом відзначається  щорічно  у межах  акції    

“16 днів проти насильства”. 

    Учні  9-В  класу (класний керівник Наталія Пилипенко)  не  стоять осторонь    

світової проблеми. Ми вважаємо, що одним із важливих способів запобігання 

поширенню СНІДу є роз’яснення аспектів ризику, а саме: небезпека випадко-

вих зв’язків  та  необхідність  ціннісного відношення і шанобливого ставлення 

до свого  життя. Учні   поширили  інформаційний буклет «Абетку безпеки», у 

якому  надали   інформацію  про  шляхи  передачі   ВІЛ/СНІДу,   а   також про 

умови, за яких інфекція не передається. 

   Учні та учителі отримали червону стрічку -  знак єдності, розуміння і соліда-

рності у боротьбі людини з хворобою - символ надії на майбутнє без СНІДу.  

Постійна 
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АКЦІЯ “ЧЕРВОНА СТРІЧКА” 
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https://np.pl.ua/2020/11/16-dniv-proty-nasyl-stva-poltavshchyna-pryiednalas-do-vseukrains-koi-aktsii/

