
«Ця мова може світ зачарувати…»

Написав Денис Кондратенко

  

Щороку 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. З
метою відсвяткування цієї знаменної дати, учні 7-А класу школи «Дивосвіт» зі своїм
класним керівником Канюкою Н. І. влаштували  маленьке свято, покликане ознайомити
учнів з виникненням писемності, показати красу і  багатство  рідної  мови,   довести,  що 
рідна  мова – це  духовна  святиня,  найбільший наш  скарб.  

  

Писемність кожного народу – це ознака його високого культурного рівня. Слова надовго
переживають своїх авторів і доносять далеким нащадкам їх мудрі думки.
  Українська мова й писемність – це здобуток культури і духовної діяльності українського
народу. Сьогодні наша мова є рідною для  мільйонів людей, а словник сучасної
української мови – один з найбільших мов світу.
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 Але як і коли взагалі з’явилася писемність? Якою вона була у різних країнах світу? Як
виникли наші літери і чи мали наші предки до них якісь інші писемні знаки? Про це гості
свята мали змогу дізнатися завдяки яскравому виступу  учнів 7-А класу, які створили
справжню атмосферу давнього світу. Провести епохами та показати всю історію
становлення письма допомогла Королева Граматики (Лещенко В.) Перед очима присутніх
постали  стародавні Єгипет, Вавилон, Мезоамерика, Китай, Фінікія, Греція. Учні
розповідали про виникнення та особливості письма у кожній з країн, перевтілившись у її
мешканця за допомогою одягу, відповідних реквізитів. Вихід кожного представника
супроводжувався відповідним музичним оформленням. Особливо цікаво було дізнатися
про виникнення нашої писемності. Це вміло продемонстрували Борисенко О. та Громак
Д. в образах слов’янських просвітителів Кирила та Мефодія.

  

Під час заходу присутні також познайомилися з іншими сторінками історії української
мови, зокрема, згадали скорботні дати на тернистому шляху її розвитку. Закінчилося
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свято рядками патріотичної поезії Олеся Лупія «Говоріть».

  

Сподіваємося, що проведення таких заходів сприятиме вихованню почуття патріотизму
та любові до України, адже досвід людства упродовж тисячоліть переконливо свідчить,
що мова об’єднує народи в нації і зміцнює державу. В умовах же, які склалися в нашій
країні, українська мова набула особливої ваги – вона стала символом миру і єднання
нації. І саме від молоді залежить, яке мовне обличчя буде мати наша держава.

  

Канюка Наталія, вчитель
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