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Матеріали підготувала Онуфрієвич Крістіна  

Бажаємо успіху всім конкурсантам нашої школи в 

цьогорічному випробуванні, яке відбудеться 11 лис-

топада! А всім бажаючим пропонуємо спробувати 

свої сили вже сьогодні. 

(виконай завдання та отримай додаткові бали) 

І 
До іншомовних слів доберіть україн-

ські 
Іншомовні: асистент, шеф, формат, пре-

рогатива, симптом, інновація, прес, моде-

рний, абсурд, демонструвати, інтелект, 

інтенсивний, кекс, мемуари, символ. 

 

Українські: начальник, перевага, сучас-

ний, нововведення, спогади, помічник, 

тиск, безглуздя, знак, розмір, ознака, по-

казувати, напружений, розум, тістечко. 

V 
Продовжте фразеологізми 

 Куди і ворон кісток… 

 Вилами по воді… 

 Очей не можна… 

 Залити за шкуру… 

 Як сніг… 

 Загоїться як… 

 Хапатися за... 

IV 
Поясніть значення фразеологізмів одним діє-

словом 
Фразеологізм: бити баглаї; скласти зуби на полицю; 

дати дропака; мов сич надувся; співати дифірамби; 

співати Лазаря; топтати ряст; з торбою пустити; морк-

ву скребти; прикусити язик. 

 

Дієслово: образитися, мовчати, розорити, ледарювати, 

голодувати, жити, утекти, вихваляти, сварити, прибід-

нюватися. 

ІІІ 
Доберіть із дужок слово, щоб утво-

рити фразеологізм 
Спалити (дрова, листи, кораблі), узяти 

(книжку, моду, стілець), читати (книжку, 

нотації, афіші), кусати (хліб, яблуко, лік-

ті), плести (павутиння, мотузку, рукави-

ці), коптити (м'ясо, ковбасу, небо), нала-

мати (дров, дерев, парканів), винаходити 

(двигун, велосипед, ракету), сидіти 

(поруч, на дивані, в печінках), ковтати 

(їжу, сльози, воду), ламати (списи, кущі, 

огорожу), тримати (за руку, марку, порт-

фель). 

Українська слово 

Найкращий 

Обізнаність 

Важливий 

Чемний 

Заборона 

Терпимість 

Опіка 

Відтворювати 

Дослід 

Оголошення 

Правопис 

Обслуговування 

Сперечатися 

Світосприйняття 

Іншомовне слово 

Коректний 

Елітний 

Дискутувати 

Експеримент 

Толерантність 

Ерудиція 

Актуальний 

Ментальність  

Сервіс 

Патронат 

Вето 

Орфографія 

Афіша 

Копіювати  

ІІ 
Установіть відповідність 

Додаток до шкільної газети “Юнікс” 

Читайте в номері 
 
 День української писемності та мо-

ви: історія та традиції свята 
 Фотогалерея “Відомі популяризато-

ри українського слова” 
 Міжнародний конкурс знавців укра-

їнської мови ім. Петра Яцика 
 Чи знаєш ти українську? (виконай 

завдання та отримай додаткові ба-
ли) 

Мова 
 

Мово моя, ти для мене криниця, 
Я навіки з тобою, допоки я є. 

П'ю з твого джерела 
І не можу напиться,  

Ти для мене любов і натхнення моє. 
Ти і казка, і пісня чудова лірична. 

Ти і дума, і правда, і мрія людська. 
Неповторна і щира, 
ласкава й музична, 

Українському серденьку 
завжди близька. 

Ніби мати, така дорога і єдина. 
Ніби Всесвіт — велика 

й велична для нас. 
Ми з тобою — народ  

і велика родина! 
І тебе берегти саме час, саме час! 

 
Надія Красоткіна 



День української писемності та 

мови – свято, яке відзначається 

ще з 1997 року.  Мабуть, немає 

українця, котрий не знав би про 

це свято. Але не всі знають, що 

саме з преподобного Нестора Лі-

тописця й починається письмова 

українська мова. Тому в цей день 

часто згадують про нього.  

 

 

 

Дещо з історії  
Отже, згідно з указом Президента 

9 листопада оголошено Днем 

української писемності та мови. 

Він відзначається щорічно в день 

вшанування пам'яті Преподобно-

го Нестора-Літописця — послідо-

вника творців слов'янської писем-

ності Кирила та Мефодія. Варто 

відзначити, що саме автора 

"Повісті минулих літ" вважають 

"батьком української словеснос-

ті". Але і зараз продовжуються 

дослідження історії української 

писемності. Є версія, що раніше 

на території нашої країни було 

кілька варіантів правопису. Варто 

також додати, що День українсь-

кої писемності та мови не тільки 

офіційне державне свято, але й 

церковне. Перший у сучасній 

українській мові твір, який відпо-

відає візантійським першоджере-

лам, православні назвали акафіс-

том Богородиці Холмської. 

Традиції свята 
Традиційно в цей день проходить 

досить багато заходів. Щорічно в 

День української писемності та 

мови можна побачити урочисте 

покладання квітів до пам'ятника 

Нестора Літописця. У цей день 

проходить нагородження кращих 

українських літераторів і популя-

ризаторів українського слова, а 

також видавництв, які випуска-

ють літературу українською мо-

вою. І безперечною традицією 

свята стало написання диктанту 

національної єдності, до якого 

можуть долучитись усі бажаючі.  

Світлана Талан 

Володимир Лис 

Люко Дашвар Василь Шкляр Ірен Роздобудько 

Олександр  

Авраменко 

 Міжнародний конкурс 

знавців української мови імені 

Петра Яцика — конкурс, який 

має на меті утвердження держа-

вного статусу української мови, 

піднесення її престижу серед 

молоді, виховання поваги до 

культури й традицій українсько-

го народу.  

 Конкурс щороку стартує 9 

листопада, в День української 

писемності та мови. Проходить 

змагання в чотири етапи за олім-

пійською системою: шкільний, 

районний, обласний та всеукра-

їнський. Переможці конкурсу, 

крім цінних подарунків, отриму-

ють грошову винагороду. Пере-

можців визначає авторитетне 

журі. Брати участь у конкурсі 

можуть як українці, так і пред-

ставники інших національнос-

тей, які знають українську мову 

та послуговуються нею. 

 Конкурс було засновано 

українським меценатом Петром 

Яциком у травні 2001 року і 

проводиться щорічно. Одним із 

натхненників конкурсу є вико-

навчий директор Ліги українсь-

ких меценатів, письменник і 

громадський діяч Михайло Сла-

бошпицький. 25 жовтня 2010 

року міністр освіти й науки 

України Д. Табачник підписав 

указ, яким фактично ліквідував 

конкурс. Це рішення не підтри-

мала українська інтелігенція та 

письменники (Дмитро Павлич-

ко, Михайло Слабошпицький, 

Іван Дзюба, Павло Мовчан, Ма-

рія Матіос, Василь Шкляр та 

інші), котрі написали відкритого 

листа до Президента України з 

вимогою скасувати рішення. 

Тож, конкурс продовжує своє 

існування, і щорічно учнівська 

та студентська молодь має змогу 

випробувати свої знання й вмін-

ня з української мови. 
  

Український меценат з 

Канади 

Петро Яцик народився у 1921 році в 

селі Верхнє Синьовидне на Львів-

щині. Після Другої світової війни 

опинився в таборі переміщених осіб 

у Німеччині, з якого переправся до 

Канади. Працював на різних робо-

тах, торгував книгами, меблями, а 

згодом перейшов у житлове будів-

ництво. Сьогодні його фірми зна-

ють не лише у Торонто, а й усій 

провінції Онтаріо. Ще з кінця 50-

тих років Петро Яцик почав направ-

ляти значні кошти на реалізацію 

різноманітних наукових та культур-

них проектів української діаспори. 

Він став першим меценатом багато-

томної «Енциклопедії українознавс-

тва», що видавалися у повоєнні ро-

ки. Найбільш відомим проектом, 

профінансованим П.Яциком, стало 

видання англійською мовою 

«Історії України-Руси» 

М.Грушевського. На переклад і 

друк цієї монументальної праці ме-

ценат пожертвував 15 млн. доларів. 

Благодійницька діяльність П.Яцика 

зробила його знаним і популярним 

серед українців у західному світі. 

Петра Яцика обирають почесним 

доктором права Гарвардського уні-

верситету, він входив до Наглядової 

ради Колумбійського університету, 

став науковим консультантом Аль-

бертського і Торонтського універси-

тетів. Він уперше виступив з пропо-

зицією проведення в Україні мовно-

го конкурсу серед молоді. Цю ідею 

підтримала Ліга українських меце-

натів, що об’єднує представників 

бізнесу багатьох країн світу. Вони 

надали спонсорську підтримку у 

проведенні конкурсу та нагоро-

дженні його переможців. Вагомий 

внесок у фінансуванні конкурсу 

зробив сам Петро Яцик. Перший 

Міжнародний конкурс знавців укра-

їнської мови було проведено у 2000 

році. 2003 року у 4 Міжнародному 

конкурсі знавців української мови 

взяло участь 5 млн. осіб. Цей кон-

курс проходив уже без участі його 

ініціатора та мецената – Петро 

Яцик пішов із життя. За рішенням 

Ліги українських меценатів конкур-

су було присвоєно ім’я Петра Яци-

ка. 

 

Тим, хто зацікавився постаттю 

Петра Яцика, пропонуємо звер-

нутися до книги Михайла Сла-

бошпицького ―Українець, який 

відмовився бути бідним‖. 


