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 День украї́нської писем́ності та мо́ви - свято, яке 
щороку відзначається в Україні 9 листопада. 

 За православним календарем, це день ушанування 
пам'яті Преподобного Нестора-Літописця -
послідовника творців слов'янської 
писемності Кирила і Мефодія. 

 Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли 
Президент України Леонід Кучма на підтримку 
ініціативи громадських організацій та з 
урахуванням важливої ролі української мови в 
консолідації українського суспільства видав Указ 
№ 1241/97 «Про День української писемності та 
мови».

https://www.youtube.com/watch?v=ZFcbJE

Vmk4g - пісня

https://www.youtube.com/watch?v=ZFcbJEVmk4g


 Обрати назву 
команди, записати на 
дошці та пояснити, як 
вона стосується 
української мови

 (Виконання завдання 
оцінюється 2 балами)

Приклади:

 “Юні філологи”
 “Мовознавці”
 “Словограй”…



 Скласти розповідь-
комплімент мові, 
використати не менше 
10 слів із префіксами 
пре-, при-, прі-, роз-
без-, слова записати 
на дошці. 

 (Оцінка за правильну й 
грамотну відповідь -12б.)



Максимальна кількість балів за конкурс – 8

Вписати правильні літери 
на місці пропущених у 

картках:

 Картка для команди №1: 
Дал..чінь, в..селий, 
в..шневий, т..хенький, 
т..хнічний, з..рнина, 
д..витися, п..линка, п..кти, 
щ..пати, щ..пити, 
ч..твертий, ч..тець, 
шел..ст, бр..ніти, др..жати, 
ч..р..пок, ож..ледиця

 Картка для команди №2: 
Січ..нь, хлоп..ць, нож..к, 
щигл..к, чов..н, пів..нь, 
майст..р, пласт..р, глеч..к, 
стол..к, промов..ць, 
тр..вога, т..р..вені, 
кр..ниця, п..р..лаз, 
п..р..дплата



 Запитання для обох 
капітанів (три бонусних 

бали):

 Із зоопарку, який 
знаходиться на цій станції, 
втекла мавпа Буф. Що вона 
забрала з собою? 

 (Апостроф)

Кожен із капітанів 
протягом 30 секунд має 
відповідати «так» чи «ні» 
на сказане учителем слово: 
«так» - якщо у слові є 
апостроф, 
«ні» - якщо немає; усі 
слова читаються однаково 
із роздільною вимовою; 
перемагає той, хто назве 
більше слів правильно. 

(За перемогу команда отримує 5 балів)



Максимальна кількість 
балів – 12

Завдання для 
команд: 

відредагувати 
речення із 

числівниками 
(виправити 

орфографічні 
помилки).

 За даними вчених, на планеті живуть вісім цілих 
сім десятих мільйонів (з похибкою один і три 
мільйона) видів істот, з яких близько сім цілих 
сім десятих мільйона становлять тварини. В 
рамках роботи учені розглядали тільки 
еукаріоти - організми, клітини яких містять ядра 
(термін "вид" біологи застосовують тільки до 
еукаріотів). Через це, наприклад, в "перепис" не 
потрапили археї й бактерії.
Новий результат значно точніший попередніх 
оцінок, які були в межах від троїх до стох
мільйонів. З нового дослідження, зокрема, 
випливає, що близько вісьмидесятишісти
відсотків сухопутних і дев’яносто один відсоток 
морських організмів досі не відкрито. За 
оцінкою дослідників, для каталогізації 
невідомих видів потрібно щонайменше 
чотириставісімдесять років інтенсивних 
досліджень



https://www.youtube.com/watch?v=Y4wlmp-YFJU

https://www.youtube.com/watch?v=Y4wlmp-YFJU



