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Активні учасники
„Тижня української мови”
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Тиждень української мови
Ведучий: Вбивали її, терзали її, шматували рідну мову, та не знищили, не
вбили ― звучить, гримить знову і знову.
Звучить пісня "Рідна мова" (сл. Б. Стельмаха).
Читець:
― Хто ми в світі без рідного слова? ―
Запитаю, щоб чулось навкруги.
Ой, болить і пече мене знову
Глухота перекошених душ.
― Ну і що? ― хтось
промовить зухвало, ―
Слово хліба чи сала дасть? ...
Дух живий поміняти на сало ―
Чи не гріх це важкий, не напасть?
Братнє слово мені не байдуже ―
Хай у серці кубелечко в'є,
Та усе ж мені хочеться дуже,
Щоб стозвуко лунало й моє.
Рідне слово... Ні, вітер огуди
Не затулить нам злякано рот.
Ми без нього такі собі ― люди,
А із ним ― український народ.

(В. Крищенко "Рідне слово")
Ведуча: Є люди різного культурного рівня, і по-різному вони
ставляться до мови. Одні розуміють усю глибину значення мови в житті
народу, плекають її і леліють, дбають про неї. Є люди й малоосвічені або й
зовсім без освіти, але які від природи мають тонке чуття мови, розуміють, що
це найдорожчий скарб, переданий нам століттями поколінь.
Читець:
Дід приїхав із села,
Ходить по столиці.
Має гроші ― не мина
Жодної крамниці.
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Попросив він: ― Покажіть
Кухлик той, що скраю.
Продавщиця: ― Что? Чєво?
Я нє понімаю.
― Кухлик, люба, покажіть,
Той, що збоку смужка.
Да какой же кухлік здєсь,
Єслі ето кружка?
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
― На Вкраїні живете
Й не знаєте мови...
Продавщиця теж була
Гостра та бідова:
― У меня єсть свой язик,
Ні к чєму мнє мова!
І сказав їй мудрий дід:
― Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда
В моєї корови:
Має, бідна, язика
І не знає мови.
Ведучий: Боляче дивитися на те, як деякі українці, навіть з освітою, не
розуміють значення багатьох слів рідної мови, вживають брутальні слова,
говорять неохайно, суржиком, не стежать за чистотою мовлення. І не думають
про те, що сміються з самих себе, зі своєї духовної убогості.
Ведуча: В одному з племен американських індійців існує закон: дорослому, який не володіє своєю мовою з абсолютною правильністю, засмічує її, не
можна говорити при людях, аби його мовні хиби не,передавалися слухачам,
особливо дітям.
Ведучий: Чому ж ми, великий цивілізований народ, дозволяємо собі і
ближнім бруднити нашу мову ― нашу душу, наш скарб одвічний?
Ведуча:
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
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Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде, Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
Ведучий:
Як боляче вистукує в висках,
Коли зневагу бачу я до слова,
Бо зрозуміть не здатна тих людей,
Які так легко одреклися від мови.
Для мене зрадить їй ― це значить те,
Що рідній мамі зрадить.
Читець:
Не одцурайтесь моєї мови
Ні в тихі дні, ні в дні громові,
Ні в дні підступно мовчазні,
Коли стоїш на крутизні
Один, чолом сягнувши птаха,
Й холодний вітер попід пахви
Бере і забиває дих,
Щоб ти скорився і притих.
Не одцурайсь, мій сину, мови!
У тебе іншої нема.
Ти - плоть і дух ― одне-єдине
Зі словом батьківським ― Людина,
Без нього ― просто плоть німа.
Без мови в світі нас ― нема!

(М. Шевченко "До мови")
Ведуча: Пам'ятаймо: культура кожного народу закодована в його мові,
без знання якої неможливо нині стати повноцінним громадянином України,
високоінтелігентною людиною. В книзі Василя Іванишина та Ярослава
Радевича-Винницького "Мова і нація" подаються мовні обов'язки громадян:
Учень і учениця зачитують мовні обов 'язки громадян/
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1. Мова ― запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ти
захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на
майбутнє.
2. Володіння рідною мовою ― обов'язок патріотів.
3. Ставлення до рідної мови має бути таким, як до рідної матері: її люблять не за якість принади чи вигоди, а за те, що вона ― мати.
4. Ніколи не зупиняйтесь у вивченні рідної мови “Усі головні
європейські мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити
цілісіньке життя” (Вольтер).
5. Не будь байдужим до найменших виявів обмежень чи зневаги
української мови.
6. Вивчай інші мови. “Хто не знає чужих мов, той нічого не відає про
власну” (Й.В. Гете).
7. Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання ―
відродження української мови, державності, нації. За нас цього ніхто не зробить. Не перекладайте цього тягаря на плечі своїх нащадків, бо може бути
запізно. Діймо!
Ведуча: У 1939 році відбувся Всесвітній конкурс мов. Українська мова
за милозвучністю зайняла друге місце. Всім світом вона визнана за одну з
наймелозвучніших, наймелодійніших мов.

Калина ― символ України
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Юні поети Музичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

10

Тиждень української мови
Поезія… Юність… Різні слова, різні поняття. Але щось є спільне.
Можливо, це лише однакова кількість літер… А можливо, таємниця криється
у співвідношенні цих понять.
Саме поєднання літер у слова, а слів у речення може творити справжнє
диво. Пробігаючи очима рядки, можна відчути любов чи ненависть, спокій чи
тривогу, поринути у світ пригод чи зустрітись із дивовижними героями.
Юність — пора безтурботності, мрійливості та першого кохання. Кожен
новий день – як сторінка поезії, римованої, красивої, змістовної.
І поезія, і юність неповторні та красиві по-своєму. Перша — влучністю
слова, друга – щирістю серця. Юність — наріжний камінь дорослого життя, а
поезія — коштовності, які його оздоблюють. Щиро сподіваюсь, що всі ви
закладете міцну основу та не згубите влучності слова й крилатості думки.
Життя прожити — не поле перейти.
Жити — означає любити
Сім’ю, рідний край, роботу,
Щирість душі не згубити,
Свою проявити турботу.

Читайте, пишіть, кохайте,
Творіть і чекайте щастя.
Труднощі всі здолайте,
Нехай минуть водночасся.

Адже життя — це казка,
Вірте, я знаю напевно,
Мамина добра ласка
Ніколи не пройде даремно.

Мрії хай всі здійсняться
І доленька хай зрадіє,
На ниві життя колосяться
Неприспанні, щирі надії!
Вчитель української мови і літератури
Цисаренко Олена Петрівна
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МОВА
Мова барвиста, мова багата,
Мова рідненька,як в мами і тата.
Перші слова промовляє дитина,
І мова цвіте, мов червона калина.
Як сонце заходить, як знову світає,
Так мова цвіте, так мова єднає.

Як колискову мама співає,
Так ніжно мова всіх окриляє.
Така мелодійна, така загадкова,
Така милозвучна, така барвінкова.
Тож будем вивчати ми мову свою,
Щоб з горістю знати її, чарівну!

Костенко Ольга, 7клас
У чому краса і багатство української мови
Перше слово «мама» дитина каже рідною мовою, вивчає українські літери, складає з
них слова, поповнює свій словничок. Українська мова – наймелодійніша і найбарвистіша
у світі! Це мова нашого народу, це мова, якою ми розмовляємо. Неможливо передати
словами усі барви рідної мови – її треба чути, вивчати, знати. На чаль, деяка частина
українського народу не знає рідної мови і спілкується російською, але у цьому немає
ніякого злочину. Якщо зручно, то нехай розмовляє, це краще, ніж чути суржик. Від
змішування російської та української страждають обидві мови.
У мові одухотворяється весь народ; вся його Батьківщина, народний дух… Усі
природні явища: бурі і грози, дощі і сніги – відбиваються на рідній пісні, в рідних
мелодіях. Краса української мови живе у творах письменників. Саме вони змогли
передати нам її красу, саме це є підґрунтям для української літературної мови. Але у
творах відбивається не тільки краса природи і природних явищ, а ще й уся історія
духовного життя народу. Кожне покоління передає наступному свої надбання, здобуті
протягом життя. У цю скарбницю рідної мови складають плоди сердешних рухів і
«мелодію душі», плоди історичних подій, сліди пережитого горя і пережитої радості – все
це народ зберігає у рідній мові. Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший засіб,
що з’єднує минулі, теперішні і майбутні покоління.
У житті є багато поганого, інколи зло перемагає добро. Але мову, безперечно,
відносимо до добра! Тому шануй і поважай українську мову! Використовуй у розмові
тільки добрі слова, не лайся і не сварися! І тоді ще однією доброю людиною у світі стане
більше!

Антоненко Юлія, учениця 7 класу
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Учасники свята „День вишиванки”
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Епіграфи:
Людині треба, щоб її робота залишилась
після неї жити.
Юрій Яновський
Культура має два крила — збереження і
примноження. Примноження культури є
мірилом цивілізаційного процесу.
Лесь Танюк
Людина пізнає світ не тим, що бере в
нього, а тим, чим збагачує його.
Клодель
Обладнання: виставка художніх альбомів про українську вишивку,
тематичні учнівські стіннівки, зразки вишивки, українські костюми на
учасниках свята.
Ведучий 1. Українська вишивка, як і українська пісня, є знаковими для
нашої традиційної культури. Без любові до української пісні, без розуміння
символіки української вишивки не станеш справжнім українцем. І навіть не
зрозумієш українську душу.
Ведучий 2. Українська народна вишивка — унікальне явище духовноматеріальної культури нашого народу. Упродовж тисячоліть у народній
вишивці знаходили і, на щастя, знаходять відображення думки і настрої людини, що її творила, краса природи, полохливий світ думок майстринь, їхні
сподівання на кращу долю, людські вірування, оберегова символіка речей,
позначених візерунком нитки й голки.
Ведучий 1. Вишивка — один з давніх і найпоширеніших видів
народного декоративно-прикладного мистецтва. Археологи стверджують, що
на теренах України вишивка існує ще з часів трипільської культури.
Ведучий 2. Так, у селі Мартинівка Черкаської області було знайдено
скарб, що датується VI століттям нової ери. Серед інших речей тут виявлено
срібні бляшки з фігурками чоловіків, одягнених у широкі сорочки з вишивкою
на грудях, — ще недавно саме так одягалися українські селяни.
Ведучий 1. Арабський мандрівник Ібн-Фадлан у своїй оповіді про русів
(X ст.) зазначає, що цей народ мав вишитий одяг.
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Ведучий 2. У часи Київської Русі мистецтво художньої вишивки дуже
високо цінувалося. Сестра Володимира Мономаха Анна-Янка організувала в
Києві, в Андріївському монастирі, школу, де молоді дівчата вчилися вишивати
золотом і сріблом.
Ведучий 1. Французький мандрівник Жільбер де Лануа, який
перебував у XV ст. на території України, згадував, що рукавиці й шапки руські
були оздоблені вишивкою.
Ведучий 2. На малюнках та іконах того часу бачимо зображення людей
у вишиваному одязі, що своїми візерунками мало чим
відрізняється від сучасних орнаментів певних місцевостей України.
Ведучий 1. Збереглися вишивки також і з козацьких часів.
Ведучий 2. З часом на різних українських територіях вишивки
зазнавали чималих змін у мотивах і барвах, однак при цьому не втратили
оригінального власне українського стилю, тому їх не важко розпізнати серед
вишивок інших народів — слов'янських і неслов'янських.
Ведучий 1. Найпоширенішими кольорами української вишивки є
червоний і чорний, їх символіка відбита в нашій відомій пісні
«Два кольори» на слова Дмитра Павличка (Учні виконують пісню).

Червоне — то любов, а чорне — то журба

Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними,
Червоними і чорними нитками.
Приспів:
Два кольори мої, два кольори,
Оба па полотні, в душі моїй оба.
Два кольори мої, два кольори:
Червоне — то любов, а чорне — то журба.
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Мене водило в безвісти життя,
Та я вертався на свої пороги.
Переплелись, як мамине шиття
Мої сумні і радісні,
Мої сумні і радісні дороги.
Приспів.
Мені війнула в очі сивина,
Та я нічого не везу додому,
Лиш згорточок старого полотна
І вишите моє життя,
І вишите моє життя на ньому.
Приспів.
Ведучий 1. У деяких місцевостях до червоної й чорної барв вишивки
додають ще жовту, жовтогарячу, зелену та синю. Рідко вживають срібні, золоті
й сірі нитки. Узагалі багатство барв збільшується з півночі на південь.
Ведучий 2. Серед прекрасних
зразків українського мистецтва —
чорна вишивка Боридівського району,
щонаТєрнопіллі. На сорочках скісними
смугами по рукавах і на грудях ідуть
рослинні орнаменти або виключно
чорного кольору, або з дрібними
вкрапленнями синього, вишневого,
фіолетового, жовтого кольорі в, що
нагадують насіння у весняній ріллі. Усі
дослідники
борщівської
сорочки
пов'язують специфічність її узору й
кольору з подільськими чорноземами.
А в одному з сіл записано легенду, що
має історичне підґрунтя.
Ведучий
1.
Ця
легенда
розповідає про те, що під час одного з
нападів турків на українські землі в
пониззях Збруча було вирізане все

Фрагмент вишитої сорочки
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чоловіче населения. Приречені на самотність дівчата, оплакуючи своїх
наречених, постановили впродовж семи поколінь носити за ними жалобу Тому
тут навіть шлюб брали в чорних сорочках.
Ведучий 2. Інколи ми замислюємося: чи всі червоно-червоні вишивки є
самобутніми, давніми за походженням? Щодо цього цікавою є цитата зі збірки
«Українські узори», виданої за редакції Олени Пчілки. Мати Лесі Українки в
передмові до збірки писала: «Український стиль в нашому народному (та й не
тільки народному) шитті починає псуватися, спотворюватись; замість узорів
давнього повздёржного стилю, — з тими геометричними візерунками, або
стилізованими квітками й гілечками, — часто вже побачите на рукавах у
наших селянок, міщанок, або й у панночок та дам,
страшенну ляпанину... Треба з тим псуванням
нашого народного скарбу боротися, треба нам
черпати з чистого джерела народної творчості
української!»
Ведучий 1. Ця проблема є актуальною й
нині. Попри окремі прояви відродження давньої
української вишивки, ми здебільшого призабули, не
знаємо й не розуміємо її значення. Про символіку
автентичної української вишивки можна довідатися
з відомих культурологічних праць.
Ведучий 2. Відомо, наприклад, що оберегом
від зла був український віночок, який дівчата
сплітали з живих квітів. До віночка в'язали
кольорові стрічки, а по краях — білі стрічки, символ
чистоти. На лівій стрічці внизу вишивали сонце, а
на правій — місяць. Ці солярні знаки були Стрічки
оберігали дівчину від злого ока.
Ведучий 1. Магічним знаком-оберегом ще
задовго до християнства був хрест, який символізував чотири сторони світу. Намагаючись
захистити себе з усіх боків від зла, хвороб, нечистої
сили, наносили знак хреста на денце капелюха (на
Поділлі) або вишивали на його полях (на
Вишитий рушник Львівщині).
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Ведучий 2. Вишивані рушники, сорочки, одіж, різноманітні речі як
повсякденно вжитку, так і святкового, предмети релігійного культу, майже
всього торкнулися руки вишивальниці. У такий начебто не-хитрий спосіб творилась краса і затишок в оселі: тіло оберігалось від «злого ока» вишивкою на
вбранні, обійстя було захищеним вишитими речами з орнаментами,
насиченими глибоким символічним змістом.
Ведучий 1. Рушник супроводжував українців протягом усього її життя.
Крім виконання суто утилітарної, практичної функції, він ще був і оберегом, і
молитвою, і засобом спілкування з предками. За стародавніх язичницьких часів
вишиті рушники при виконанні релігійних обрядів чіпляли на дерева ― це
були святі приносини, своєрідна жертва, адже наші предки вірили в те, що в
лісах по дуплах живуть божества.
Ведучий 2. На Поліссі й на Волині ще до-недавна на роздоріжжі, на в
їзді до села, стояли такі собі «фігури» — хрести. їх також обвішували
рушниками. Побутував звичай: коли в селі дуже хворіли діти, жінки збиралися
в якійсь хаті, ткали по черзі рушник і до схід сонця закопували його під фігуру.
Селяни в такий спосіб намагалися відвернути хворобу.
Ведучий 1. Рушникові присвячено чимало поетичних творів, серед яких
— вірш Миколи Сингаївського «Вишиванка».
(Вірш читає учениця 1 -го класу Коробова Люба).:
Ми своїми вправними руками вишивали рушничок для мами,
Щоб на свято маму привітати, нашу радість їй подарувати.
Є на ньому півники святкові, є на ньому квіти малинові,
Щоб на свято маму привітати, нашу радість їй подарувати.
Синя нитка — птиці прилітають, а червона — квіти зацвітають.
Щоб на свято маму привітати, нашу радість їй подарувати.
Листя вишиваєм зеленаве, сонце вишиваємо ласкаве.
Щоб на свято маму привітати, нашу радість їй подарувати.
Ведучий 2. На багатьох українських рушниках, а також на вишиванках
та керамічних виробах квітне, простягає догори дивні, химерно закручені гілки
незвичайне дерево. Це — Світове Дерево, або Дерево Життя — бо втілює воно в
собі все життя в нашому Всесвіті у всіх його проявах.
Ведучий 1. На ньому ростуть різноманітні квіти невиданої краси,
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з-за гілок виглядають ведмеді та бики, а на самісінькій вершині співають
райські пташки. У його хвилястих лініях-гілках ховаються дивовижні
візерунки, від яких важко відвести погляд... Сонячні промені торкаються
верхівки цього дерева, і воно, здається, досягає неба.
Ведучий 2. Дерево тягнеться догори, отже, це — світлий і добрий
символ. А ще сильний, тому набував охоронних властивостей. І рушник, на
якому було вишите Дерево Життя, вважався добрим помічником у дорозі;
також ним обрамляли ікони. Оберегові властивості такого рушника
посилювалися ще й через те, що в гілках цього Дерева дбайливі майстрині
часто «ховали» інші оберегові знаки — кружечки, гачки, символ безкінечності
та інше, що мало сильний вплив на свідомість наших пращурів і допомагало їм
долати всілякі перешкоди.
Ведучий 1. Мовознавці дійшли висновку, що
слово здоровий (а в народі здавна міцною була
асоціація здоров'я і життя) утворено від давньої
форми xu-dorr-o, що можна перекласти як «із
гарного дерева, міцний, як дерево, сильний». Тож,
бажаючи здоров'я, а відтак — і довгого життя у
висловах Здрастуй! Здорові будьте!, давні люди мали
на увазі: щоб людина була тверда і міцна, як
кремезне лісове дерево.
Ведучий 2. Особливо часто розкішне Дерево
Життя з'являлося на козацьких рушниках, що їх
хоробрі запорожці брали з собою в дорогу. Ця
химерна рослина, яскрава, одягнена в різні барви,
нагадувала їм про рідну землю. Окрім того, вони
вірили, що магічні сили Дерева допомагають у боях
за батьківщину, за українську націю: дивлячись на
це дерево, козаки ніби відчували підтримку всього
українського народу.
Ведучий 1. Окремі квітки над Деревом
Життя, не «прив'язані» до нього, символізували
душі померлих предків, які дивляться на своїх
Дерево Життя
нащадків з небес і пильнують їхнє життя.
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Ведучий 2. Хоч зобразити на Дереві Життя можна було будь-які
рослини, українці найчастіше зупинялися на стилізованих маках, руті-м'яті та
деяких інших.
Ведучий 1. На окремих рушниках, що дійшли до нас з далеких часів,
Дерево Життя росте на... свастиці. Це так звана світла свастика (вона
символізує рух за годинниковою стрілкою), вона не має нічого спільного з темною свастикою, яка була талісманом злих сил. Це символ сонця, тож логічно,
що з нього росте Дерево Життя і живиться Його соками. Така свастика
символізує рух зліва направо, від темряви до світла.
Ведучий 2. Голубки з весільним вінцем у дзьобиках, які часто
зображували на верхівці Дерева Життя, свідчили про однакову святість
процесу створення Всесвіту і створення родини, своєрідної маленької моделі
Всесвіту.
Ведучий 1. Інколи Дерево Життя розглядалося як символ Великої
Богині (Берегині, матері всього світу), а його сік ототожнювався з її молоком.
Можливо, у цьому треба шукати відповідь на запитання, чому в українському
фольклорі дівчата й жінки часто перетворюються на дерева — тополю, вербу?
Ведучий 2. Гілка — частина будь-якого дерева, зменшена його копія, а
отже, і частина Світового Дерева. Деякі вчені розглядають і тризуб у цьому
ракурсі. Та й хрест також є спрощеною модифікацією Дерева Життя.
Ведучий 1. Символіці вишитого рушника, його значенню в житті
людини теж присвячено чимало творів. Пригадаймо один з них — пісню на
слова Андрія Малишка «Рідна мати моя», яка стала улюбленою в народі (Учні
співають пісню).
Рідна мати моя, ти ночей не доспала
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги, й солов’їні гаї.
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші, блакитні твої.
Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
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В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров,
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю,
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю,
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.
Ведучий 1. Як бачимо, і в сучасній пісні рушник є оберегом.
Український рушник як витвір високого мистецтва завжди надихав і
буде надихати на творчість, поки існуватиме саме мистецтво вишивки.
Ведучий 2. У нашого земляка, відомого українського поета Василя
Голобородька є вірш «Ми йдемо». Він увійшов до збірки віршів, виданої 2006
року, яка так і називається -«Ми йдемо». Послухаймо цей вірш. У ньому є
образ сватального рушника. Як і саме сватання, рушник у поезії символізує
нове життя, напередодні якого стоїть Україна. Цей вірш написаний 1990 року
(Учень читає вірш).
Ми йдемо по Україні:
від степів до гір,
від лісів до морів звідусіль виходимо на прадавні шляхи,
і немає нам ліку.
Ми чинимо волю наших прадідів,
це вони нас послали у путь,
щоб ми йшли нашою віковічною землею
із нашими багатолюдними містами,
із нашими тихомрійними селами,
із нашими золотоверхими церквами.
Ми гордо йдемо шляхами України:
ви. які виглядаєте у вікна, як сусіди,
щоб подивитися на нас, гордо йдучих,
ви, які визираєте з-за рогу, як вороги,
щоб подивитися на нас, гордо йдучих, ―
ви всі побачите, як ми гордо
йдемо дорогами України.
Ми йдемо,
не вимагайте від нас доказів нашої прихильності
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до руху,
не вимагайте пояснень причин
що привели нас у рух.
Марна ваша справа — виставляти
проти нашої ходи контраргументи, що ви їх здобуваєте
із мертвих джерел, намагаючись зупинити нашу ходу,
марна ваша справа — ми йдемо.
Ми йдемо по Україні,
Пов’язані вишиваними дівочими руками
рушниками,
і радість сяє в наших очах.
Ведучий 1. Раніше в кожній родині,
де підростала дівчина, скриня мала
повнитися рушниками. Вісім віків живуть
легенди про незвичної краси посаг, яким
здивувала Францію донька Ярослава
Мудрого. Не перед парчевими шатами
завмирали вибагливі французи, а перед
вишиванками
нареченої.Ведучий
2.
Зазвичай в Україні сусідам неодмінно
показували посаг, виготовлений дівчиною
на виданні. Дати рушники — традиційно
означало згодитися на шлюб і готуватися до
весілля. Рушники подавали і брали, коли
йшли свататися, пов'язували молодих,
прикрашали гільце на дівич-вечорі, на Фрагмент весільного рушника
рушники ставали молоді.
Ведучий 1. А зараз у виконанні групи наших учнів ми побачимо
фрагмент слобожанського сватання, записаного Миколою Сумцовим.
(Учні інсценізують фрагмент сватання (див.: Сумцов М.Ф. Слобожане:
Історико-етнографічна розвідка. — X., 2002. -С 93—94).
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Мати [побачивши сватів, каже
дочці]. Дочко, вже старости прийшли. Вийди
з хати.
[Входять старости — два чоловіки з
паличками в руках, знімають шапки, низько
кланяються і кажуть:]
Свати. А пустіть, будьте ласкаві, в
хату, кланяємось вам, свате, хлібом-сіллю.
[Дають хліб].
Батько й мати. Спасибі за хліб, за
сіль. Сідайте.
Свати. Ми прийшли до вас шукати
куниці, що ховається під солом'яні копиці.
[Входить
дівчина
і,
наче
засоромившись, стає коло печі й колупає її].
Батько. Бачите, ловці-молодці, що ви
Рушник для сватання
наробили: мене з жінкою засмутили, дочку
пристидили, що скоро піч зовсім повалить. Так ось що ми зробимо: доброго
слова не цураємось, а щоб ви нас не порочили за те, що ми передержуєм
куницю — красную дівицю, то ми вас перев'яжемо і тоді все добре вам скажемо. Дочко! Прийшла черга і нам до прикладу казати, годі піч колупати, а чи
нема чим цих ловців-молодців пов'язати?
[Дочка мовчить, колупає піч].
Мати. Чи чуєш, що батько каже? Іди, та давай чим людей перев'язати!
А може, нічого не придбала, та з сорому піч колупаєш? Не вміла матери
слухати, не вчилася прясти, не зробила рушн иків?
[Дівчина йде в кімнату і виносить звідти на тарілці два вишитих, хрест
на хрест покладених, рушників, кладе їх на хлібові, вклоняється й цілує руку в
батька га в неньки, потім оперізує рушниками сватів. Свати вклоняються й
кажуть: ]
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Свати. Спасибі батькові її матері, що свою доню рано будили і доброму
ділу вчили. Спасибі йдівочці, що рано вставала,тонко пряла і гарні рушники
придбала.
[Входить молодий. Дівчина виносить червону хустку].
Батько. Цьому, дочко, сама чіпляй, за пояс хустку затикай, та до себе
притягай, та слухай його, та шануй.
[Дівчина дарує хустку. Старі починають частувати гостей].
Ведучий 2. У східнослобожанському весіллі рушник також є символом
готовності дівчини до заміжжя. У Новопсковському районі Луганської області
кажуть: «Дівчина понавишивала рушників — уже їй можна заміж виходити».
Ведучий 1. Рушник є ознакою заможності й багатства родини дівчини:
уважалося, що чим заможніша родина, тим більше рушників буде подаровано
сватам на сватанні. Старші люди розповідають: «В одних так було двадцять
чотири рушники!»
Ведучий 2. Молодого й молоду на весіллі в нас раніше підперізували
рушниками: білим — першого весільного дня, червоним — другого. Це
значить, що в першому випадку рушник символізує дівочу чистоту,
недоторканість, а в другому — щасливий союз молодих.
Ведучий 1. А на Старобільщині в разі цнотливості молодої керівника
обряду ― дружка — другого весільного дня перев'язують червоним рушником.
Отже, тут рушник виявляє свою символіку цноти молодої.
Ведучий 2. Оберегова функція рушника реалізована в обрядах
благословення молодих батьками й під час вінчання в церкві. У Троїцькому
районі говорять: «Молодих ставили на рушник, щоб життя було довге,
чистеньке, гладеньке».
Ведучий 1. У вінчальному обряді рушник виявляє ще символіку
заміжжя. Сватівчани розповідають: «Як бере батюшка молодих за руку й воде
кругом столу, дружка должна була взяти цей рушник і ногою зачепити — для
того, щоб її дружки всі виходили раненько заміж».
Ведучий 2. За весільним столом молоді сиділи на лаві, застеленій
рушником, що символізувало побажання молодим багатства.
Ведучий 1. Рушником обв'язували ікону, якою благословляли молодих,
на ньому виносили весільний коровай. Зв'язок з цими
предметами засвідчує сакральну символіку рушника.
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Ведучий 2. А ще весільний рушник разом з водою може виконувати
очищувальну функцію. У Старобільському районі нам розповіли: «Як чесна
молода, гості йдуть до річки, руки миють, молода дає їм рушники».
Ведучий 1. Як бачимо, рушник в українському весіллі є
полісимволічним атрибутом.
Ведучий 2. Усі, напевно, знають, що рушник супроводжував наших
предків протягом усього життя — і в радості, і в горі.
Ведучий 1. Гарний був звичай використовувати рушник при
будівництві житла. При зведенні помешкання саме рушниками застеляли
підвалини, рушниками піднімали сволоки, а потім дарували їх майстрам.
Рушник вішали вгорі, у кутку, коли стіни були зведені.
Ведучий 2. Рушниками прикрашали хату. «Хата без рушників, —
казали в народі, — що родина без дітей». Рушники вішали над образами.
Рушником накривали хліб на столі або на покуті. Гарно оздобленими
рушниками накривають кошики з паскою чи яблуками, коли несуть святити
до церкви.
Ведучий 1. Дарунковими плечовими рушниками перев'язують кумів та
гостей, запрошених на хрестини, рушник дарують бабці, яка приймає дитину
під час пологів.
Ведучий 2. Після закінчення жнив господар зустрічав женців з хлібомсіллю на рушнику, а ті потім одягали його на обжинковий вінок.
Ведучий 1. Наші дідусі та бабусі пам'ятають такий звичай: коли син
вирушав у далеку дорогу, мати дарувала йому рушник, щоб рятував від лиха,
щоб нагадував йому про рідну домівку. Син приймав рушник і цілував хліб. 1
сьогодні почесних гостей зустрічають у нас хлібом-сіллю на вишитому
рушнику.
Ведучий 2. Використовували рушники і в похоронному обряді. На них
спускали домовину в яму. Потім ці рушники вішали на хрест або дарували в
церкві. Рушник стелять і під плечі небіжчику, застеляють віко труни.
Ведучий 1. Чи знаєте ви, що в українській вишивці кохався і Тарас
Шевченко? Він збирав її зразки, робив замальовки з рушників. Багату
колекцію волинських рушників зібрала Олена Пчілка — українська
письменниця й етнограф. Вишивали і діти Олени Пчілки — Леся Українка та
Ольга Кривинюк.
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Ведучий 2. Наші учні теж присвячують рушникові свої поезії.
Послухаймо вірш учениці 11 клвсу Люби Левицької в її авторському виконанні
(Л. Левицька читає власний вірш).
Веселкою сплелися кольори
На рушничку твоєму, наче доля.
На нім — тобою прожиті роки,
Усі достоту з радощами й болем.
Усе на нім: вечірняя зоря,
І росами умите раннє сонце,
На нім і сльози, й посмішка твоя,
Хатинка рідна і твоє віконце.
На цьому рушничку — твої безсонні ночі.
Цей вишитий рушник для мене —
наче жаль.
Дивлюсь на нього я і бачу твої очі.
Ніколи й нізащо його я не віддам.
Ведучий 1. Згідно з народними морально-звичаєвими нормами, кожна
порядна господиня мусила сама дбати про одяг. Повна скриня полотна і
сорочок — це була ознака не лише достатку, а й працьовитості, бо це все в
минулому виготовлялося власноручно. Про це розповідають і народні пісні.
Так, на весіллі свашки співали:
Ведучий 2. Світилка-шпилька при стіні, на ній сорочка не її;
Прийшла сусіда, торкає: «Скидай сорочку, смеркає!»
Ведучий 1. А світилка відповідає:
Брешете, дружечки, як свині, в мене сорочок дві скрині.
А третя не повна, а на мені шовкова.
Ведучий 2. У давні часи сорочка слугувала як натільним, так і верхнім
одягом. Вона ще й була провідником магічної сили, прихованої в людини, тому
що безпосередньо облягала її і від холоду, і від злого ока. Вишивка на комірі,
манжетах рукавів та подолі також виконувала оберегову функцію.
Ведучий 1. Існує легенда про те, як на землі лютувала страшна
пошесть. Вимирали сім'ї і навіть цілі села. І ось одна жінка, втративши всю
свою сім'ю, крім найменшого синочка, молила Бога, щоби він зберіг хоч цю її
дитину. І Бог відкрив їй таємницю:
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Ведучий 2. «Виший дитині і собі на сорочці хрести — знак для ангелів.
Бо на кому нема хреста, той загине. Але нікому не розповідай про це, бо
загинеш сама і твій син». Жінка зробила все так, як було велено, але не могла
дивитися на те, як помирали інші. І ось розповіла вона всім про обереги, та
люди не повірили їй. Тоді вона зірвала сорочку з сина, і він помер на очах у
всіх. Зате інші були врятовані.
Ведучий 1. Сорочка, вишита матір'ю, оберігала від зла, служила
згадкою про рідну домівку, нагадувала про тепло материнських рук і любов
матері. А кожна дівчина мусила собі на придане приготувати до шістнадцяти
сорочок — і святкових, і для роботи.
Ведучий 2. Після заручин дівчина вишивала сорочку для молодого, яку
він повинен був одягнути на весілля. Часто вона вишивала ночами, щоб
швидше закінчити її. Про це розповідає пісня на слова Миколи Сома «Вишиванка» (Учні виконують пісню).
З вечора тривожного аж до ранку
Вишивала дівчина вишиванку
Вишивала дівчина, вишивала,
Чорну та червоную нитку клала.
Ой та чорна ниточка — то страждання,
А червона ниточка — то кохання.
Тому чорна ниточка часто рвалась,
А червона ниточка легко слалась.
Як піду я ввечері на гулянку,
Подарую милому вишиванку.
Бери, мій соколику, і не сердься,
Будеш ти носить її коло серця.
З вечора тривожного аж до ранку
Вишивала дівчина вишиванку.
Вишивала дівчина, вишивала.
В тую вишиваночку душу вклала.
Ведучий 2. Прекрасний народний звичай дарувати вишивані сорочки
та хустки своїм коханим та парубкам, що йдуть до війська, відображено в
численних творах української художньої літератури, зокрема в п'єсі Марка
Кропивницького «Дай серцю волю — заведе в неволю», у поезії Тараса
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Шевченка «У неділю не гуляла...», у пісні «Хустонька ж моя шовковая»
Григорія Квітки-Основ'яненка та багатьох інших.
Ведучий 1. Оскільки вишита власноручно сорочка, хустина чи рушник
вимагають і часу, і душі, й хисту, а їх виготовлення завжди пов'язане з думами
та мріями, то звідси стає зрозумілим, чому ці речі мають у житті народу не
тільки ужиткове, а й символічне значення: їх вишивають і дарують не будькому, а людині особливо близькій, з якою дівчина чи жінка зв'язана своєю
долею або мріє пов'язати свою долю.
Ведучий 2. Вишита сорочка — один з яскравих образів українського
фольклору. Послухаймо народну пісню «Ой чорна я си, чорна» (Звучить пісня у
виконанні учнів).
Ой чорна я си, чорна.
Чорнявая циганка.
Чом си полюбила,
Чом си полюбила
Чорнявого Іванка?
Іванко, та й Іванко,
Сорочка вишиванка.
Високий та стрункий,
Високий та стрункий.
Ще й на бороді ямка.
«Марусе ти, Марусе,
Люблю я твою вроду,
Люблю дивитися.
Люблю дивитися.
Як ти ідеш по воду.
Як ти ідеш по воду.
Вертаєшся з водою.
Люблю дивитися.
Люблю дивитися.
Марусе, за тобою».
У полі два дубочки.
Обидва зелененькі.
Ми ж так і паровані.
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Ми ж так і паровані ―
Обоє чорнявенькі.
Ведучий 1. А скільки прислів'їв і приказок складено про сорочку!
Ведучий 2. «Йому пощастило, бо народився в сорочці».
Ведучий 1. «Рукава як писанка, а личко як маків цвіт».
Ведучий 2. «Пізнають хлопця і в драній сорочці, аби полики вишиті».
Ведучий 1. «У наших хазяйок та по сто сорочок, а у мене одна та й та
біла щодня».
Ведучий 2. «Своя сорочка ближча до тіла».
Ведучий 1. Рушник – від слова “руш”, “вирушай” – стверджуються
наші прабабусі. Як малина колисочка засівала у дитячу душу лагідність та
теплоту, так і той шматочок полотна, що супроводжував у далеку мандрівку,
мав оберігати чадо від усякого нещастя. Птахи – то символи людських душ.
Розташовували їх при корені, в середині стовбура і віття, з обох боків дерева –
Дерева життя. У філософському розумінні минулого, сучасного, майбутнього.
Це свідчить про міцність та незнищенність роду.
Ведучий 2. Співаймо славу життєдайному Сонцю, Україні. Вишиймо
сорочку чи рушник на радість, на здоров’я! Не забуваймо вишити узор-оберіг.
Спасибі вам, люди добрі, за вашу щирість, за вашу участь у нашому святі
вишивки.
Хай щастить вам, люди добрі!
Хай пісня летить за обрій,
Щира дружба стане на рушник!
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Учні 8 класу під час проведення вікторини
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Святково прибраний клас. Стенд-виставка книг про культуру
мовлення, виставка кращих зошитів учнів. На стінах ― портрети українських
письменників, вишиті рушники, плакати з висловлюваннями про мову.
Плакат зі словами:
„Усунути деформацію мови, і очистити її від спотворень, повернути
нашій мові справжню народну красу ― це справа честі всіх нас ― старших, і
молодших, це природний обов'язок кожного перед незалежною, вільною
Україною. Адже мовою нації визначається моральне здоров'я народу, його
розвиненість, культурність. Усе це також визначатиме образ і творчу спромогу
України в сім'ї цивілізованих демократичних держав”.

Олесь Гончар
1-й учень.
О місячне сяйво і спів солов'я.
Півонії, мальви, жоржини.
Моря бриліантів, це ― мова моя.
Це ― мова моєї Вкраїни.
Яка у ній сила ― і кличе, й сія.
Яка в ній мелодія лине
В натхнення хвилини! О мова моя,
Душа голосна України!
Ти ― сурми на сонці, ти ― стягів гаї.
Ти ― вибухів огненних повна.
Це ―матері мова. Я звуки твої
Люблю, наче очі дитини...
О мово вкраїнська! Хто любить її,
Той любить мою Україну.

Володимир Сосюра
2-й учень.
Послухайте, як лаконічно узагальнюються народні погляди на
культуру мовлення:
 Що маєш казати ― наперед обміркуй.
 Не хочеш почути поганих слів, не кажи їх сам.
 Краще не договорити, ніж переговорити.
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Умій вчасно сказати і вчасно змовчати.
Шабля ранить голову, а слово ― душу.
Вода все сполоще, а злого слова ― ні.
Добре слово краще за гроші.
Від теплого слова і крига скресне.
Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.
3-й учень.
Культура мовлення ― це духовне обличчя людини. Вона свідчить про
загальний розвиток особистості, про ступінь прилучення її до духовних
багатств рідного народу й надбань усього людства.
Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання
загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови. Але
цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Мовлення має бути не
тільки правильним, а й лексично багатим, синтаксично різноманітним. Щоб
цього досягти, слід вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками,
вдумливо читати політичну, художню, наукову літературу, звертаючи при
цьому увагу на вживання окремих слів, на особливо вдалі висловлювання, на
побудову речень.
Учитель.
«Ще не вмерла Україна!», «Ще не вмерла і не вмре!». Бо живе наша
мова. Отже, живий наш дух, наша пісня, історія, єдність. Живе наша мова - і з
нами наші князі й гетьмани, наші письменники і вчені, наші державні діячі і
збройні охоронці. Живе наша мова - і наш голос звучить у вселенському хорі
народів. Бо наша мова - це наша релігія, наша держава, наша минувшина,
наша надія, наше майбутнє. Бо наша мова -це ми, українці, - добрий, чесний,
працьовитий народ. Отож, не лише клянімося в любові до рідної мови, не лигає
плачмо над її долею, а працюймо для неї, вивчаймо її, заглиблюймось у її
походження та історію, пропагуймо її.
1-й ведучий . Сьогодні позмагаються почуттям гумору,знаннями, кмітливістю,
ерудицією, винахідливістю дві команди.
2-й ведучий. Запрошуємо на сцену команд-учасниць. Сьогодні гру судить журі
у складі 5 членів.
1-й ведучий. А зараз команди назвуть себе. (Привітання двох команд). Першою
виступить команда…
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2-й ведучий. Шановне журі! Прохання команди оцінювати за п’ятибальною
системою.
Підсумки журі.
1-й ведучий. Розминка „Мовні жарти”. Відповідатиме та команда, яка першою
подасть звуковий сигнал.
1) Який синонім прислівника тепер не змінює свого значення, коли його
прочитати справа наліво? (зараз).
2) Який молочний продукт можна перетворити на злак, прочитавши його
справа наліво? (сир).
3) Що знаходиться всередині школи? (о)
1) Що стоїть між підлогою і стелею? (стіна)
2) Чим закінчується і зима, і весна? (літ. а)
3) Що треба зробити, щоб майка злетіла(чайка)
1-й ведучий. Наступний конкурс «Майстри пера».
Завдання: хто швидше, оригінальніше в гумористичній формі напише твірмініатюру за картиною (команди отримують однакові картини).
2-й ведучий. На виконання даного завдання ― максимум 5 хвилин.
1-й ведучий. Поки наші команди працюють ― конкурс болільників.
2-й ведучий. Для вас, болільники, конкурс “Українські спотиканки”.Для цього
від уболівальників кожної команди запрошуємо по одному. Ми разом вивчимо
скоромовку-спотиканку. Завдання:
повторити її тричі. В результаті ми побачимо,хто краще впорається із цим
завданням.
Скоромовка для вболівальників: Лізе кусіка з-за сусіка: зуби зазубила, очі
заочила, руки заручила, ноги заножила .
Підсумок журі.
2-й ведучий. Слово нашим «письменникам». Журі підводить підсумок
конкурсу.
1-й ведучий. Команди продовжують дивувати присутніх оригінальністю та
унікальністю.
1-й ведучий. Наступний конкурс ― «Фразеологічні забавлянки». Команди
мають відгадати фразеологізми, які будуть показувати учні.
(За словом до кишені не лізти,пригріти гадюку за пазухою, держати язик за
зубами, намотати на вус, ніби води в рот набрати, підкласти свиню).
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1-й ведучий. Починаємо традиційний конкурс капітанів. Капітани, прошу вас
на сцену. Завдання капітанам.
Представитись обом як літературним героям.
1-й ведучий. Найцікавіше завдання ― це домашнє завдання. Команди
готувати інсценізації класичних сюжетів у сучасному перекладі.
2-й ведучий. Члени авторитетного журі підводять підсумки проведеного
конкурсу, а також підраховують загальний підсумок.
1-й учень.
Мова наша, мова ―
Мова кольорова,
В ній гроза травнева
Й тиша вечорова.
Мова наша,мова –
Літ минулих повість,
Вічно юна мудрість,
Сива наша совість.
Я без тебе, мово,
Без птахів діброва,
Як вогонь у серці,
Я несу в майбутнє
Невгасиму мову,
Слово незабутнє.
1-й ведучий. Шляхів до мовної досконалості безліч. Але всі вони починаються з
любові до рідної мови, з бажання майстерно володіти нею, з відчуття власної
відповідальності за різну мову.
Тож любімо рідну мову, дбаймо про мовну культуру.

-
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Учасники Свята рідної мови
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Ведучі:
Мова ― найнезбагненніший і найдосконаліший із феноменів людського
суспільства. У світі немає нічого такого, чого не можна би було означити
словами. Найтонші порухи людської душі, хвилюючі і вічні скарби духу, ― все,
що нагромадило людство тисячами років своєї свідомої творчої діяльності,
закодоване в словах. Чим багатша нація духовно, тим глибша і філігранніша
мова.
Українська мова ― барвистий килим самоцвітів, що віками ткали генії нації і
прості люди, які називають себе українцями. Кожне слово ― коштовний
камінь з десятками граней ― відтінків значень. У їх химерному сплетінні
народжується дивовижна гармонія, звукова пластика і мелодія, що так часто
милує вухо іноземця. Складна для вивчення і проста для сприйняття не
розумом, а серцем, українська мова є найбільшим надбанням нашої культури і
водночас її носієм, криницею духовності і моралі, дзеркалом одвічного
українського менталітету, доброти, душевності, щирості, сприйнятливості до
краси.
Цей вечір ми присвячуємо її величності українській мові, щоб ще раз
підкреслити, що те, чим ми повсякденно користуємося, те, чим оформлюємо
свої думки, в що вливаємо емоції, є справжнім дивом, великим і прекрасним.

Легенда про мову
Народам долі Бог давав:
Комусь орать, комусь вбивати,
Комусь чекати на жнива,
Комусь пророків розпинати.
І залишилася одна ―
Витка печальна в Бога доля:
Незламний дух, жива струна,
Багато сліз і мало волі.
Тоді замислився Творець...
Дніпро вбирався в барви сонця.
Почувся легіт двох крилець
Людей малого охоронця.
Найменший ангел, ще дитя,
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З надій зітканий і з любові,
Просив святого співчуття
Для тих, хто води п'є Дніпрові.
“Ох. скільки крові! Скільки мук!
Ох. скільки болю і обуди!”
І плакав ангел в лоні лук
Над тим, що з милим краєм буде.
“Не плач, синочок, всім в житті
Свій хрест нести, щоб щось збагнути,
За твої сльози золоті
Я дам їм те, що рве всі пута”.
І втер з лиця тих сліз кришталь.
Всепроникаючий і щирий,
Улюбленця свого печаль
Перетворив у краплі миру.
Міць блискавки і легкість хмар,
Красу барвисту, веселкову,
Мелодій чари, світла, жар
І холод леза вклав у мову,
В долоні ангела поклав,
Благословивши на дорогу,
І до людей його послав
Господь, тамуючи тривогу.
Себе на смерть прирікши, він.
Надію з серцем вийняв разом ―
Натхненну й чисту, ніби дзвін,
І людям дав, твердіні алмазів.
“Моя прекрасна і проста,
Моя стражденна Україна!..”
Могутнє слово вклав в уста
Новонародженого сина.
Розтанув ангел. Вже віки
Те слово нашу долю гріє,
І шлях наш не такий гіркий,
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Доки жива його надія.
Пісня “Рідна мова-колискова”.

До мови
Вона одна у нас така―
Як вірна шабля у Сірка
І як надія у Богдана,
Як віри праведна рука...
І серця, і небес дістане.
Не одцурайтеся моєї мови
Ні в тихі дні, ні в дні зимові,
Ні в дні підступно мовчазні,
Коли стоїш ти на крутизні...
Не одцурайсь, мій сину, мови ―
У тебе іншої нема.
Ти ― плоть і дух ― одне ― єдине,
Зі словом батьківським ― Людина,
Без нього ― просто плоть німа,
Без мови в світі нас ― нема!
Пісня "Мово рідна, слово рідне".
Поезія "Рідній мові".

Рідній мові
Щоб тобі суджено, мовонько ― мово, ―
Тріумф безсмертя чи смерч забуття?
Чи тебе вдягнуть у шати любові,
Чи розіпнуть, як Ісуса Христа?
Матимеш друзів ― відважних і щирих,
Чи фарисеї тебе продадуть,
Ті, що, сказившись од власного жиру,
В очі ― сміються, поза очі ― б'ють?!
Що тобі суджено, мовонько ― мово?
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Квіте мій, смутку мій, радість моя?
Чи тебе вдягнуть у шати любові,
Чи розіпнуть, як Ісуса Христа?
Господиня:
Коли забув ти рідну мову ―
Біднієш духом ти щодня;
Ти втратив корінь і основу,
Ти обчухрав себе до пня.
Господар: А скільки разів вороги намагалися знищити нас, заборонивши нам
розмовляти рідною мовою?
1. 1720 р. ― Указ Петра І про заборону друкування в Малоросії будь-яких книг,
не узгоджених з великоросійськими.
2. 1753 р. ― Указ Катерини II про заборону викладання українською мовою в
Києво-Могилянській академії.
3. 1789 р. ― розпорядження
комісії Польського сейму про закриття
українських церковних шкіл та усунення української мови з усіх шкіл.
4. 1817р. ― постанова про викладання в школах Західної України лише
польською мовою.
5.1863 р. ― Циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про заборону
видавати підручники та інші книги українською мовою, якої "нє било, нєт і
бить нє может".
6. 1864 p. ― Статут про початкову школу: навчання має проводитись
лише російською мовою.
7. 1876 р. ― Указ Олександра II (Емський указ) про заборону ввозу книжок,
друкування, сценічних вистав та друкування текстів до нот українською
мовою.
8. 1908 р. ― Указом Сенату Російської імперії україномовна культура і освітня
діяльність оголошена шкідливою.
9. 1924 р. ― Закон Польської республіки про обмеження вживання української
мови в адміністративних органах, судах і школах Галичини.
10. 1938 р. ― Постанова "Про обов'язкове вивчення російської мови в
національних республіках Радянського Союзу".
11. 1958 р. ― Положення про вивчення другої мови "за бажанням учнів
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і батьків".
Як бачимо, російську мову на Україні треба було вивчати обов'язково, а
українську ― хто як захоче.
Поезія "Ти зрікся мови рідної".

Ти зрікся мови рідної
Ти зрікся мови рідної. Тобі
твоя земля родити перестане.
Зелена гілка в лузі на вербі
Від дотику твого зів'яне!
Ти зрікся мови рідної. Твій дух
На милицях жадає танцювати.
Від ласк твоїх закам'яніє друг
І посивіє рідна мати!
Ти зрікся мови рідної. Віки
Ти йтимеш темним, як сльота осіння.
Від погляду твого серця й зірки
Обернуться в сліпе каміння.
Ти зрікся мови рідної. Ганьба
Тебе зустріне на шляху вузькому...
Впаде на тебе, наче сніг, журба ―
Її не понесеш нікому!
Ти зрікся мови рідної. Нема
Тепер у тебе роду, ні народу.
Чужинця шани ждатимеш дарма, ―
В твій слід він кине сміх ― погорду!
Ти зрікся мови рідної. Тобі
Твоя земля родити перестане,
Зелена гілка в лузі на вербі
Від дотику твого зів'яне!
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Поезія "До українців".

До українців
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день,
Коли ми, українці, забули, що ми ― українці?
І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас думка, яка ще од Байди нам в'ється,
І що ми на Вкраїні ― таки український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається.
І що хміль наш ― у пісні, а не у барилі вина.
І що щедрість ― в серцях, а не лише в крамничих вітринах,
І що є у нас мова, і що українська вона.
Без якої наш край ― територія, а не Вкраїна.
Поезія "Хіба ти українець? ".

Хіба ти українець?
Хіба ти українець, як у тебе
Погас наш дух, як вогник у вікні? ―
Тобі вже й мови рідної не треба,
Клянеш народні звичаї й пісні.
Чому (хоч знаєш) злий ти до нестями?
Чому (хоч знаєш) змучений украй?
Бо не співав ти пісні з колосками,
Не плакав із Марусею Чурай.
Не припадав душею до калини,
Не чув зітхання рідної землі,
Байдужий був до болю України,
Коли їй душу ранили жалі.
Вона, як мати, горнеться до тебе,
а ти четверту заповідь забув,
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І ― ні землі, ні батьківського неба;
Ти в совісті на сповіді не був, ―
Хіба ти українець?..
Звучить у записі пісня О. Білозір "Україночка".
Чотири дівчини в українському одязі виконують танець.
Господиня:
Не цурайсь, мій сину, мови ―
У тебе іншої нема...
Господар: Український народ почув цей заклик. І тепер звучить, співає на
своїй
землі
у
кожному
дзвінкому
струмочку,
у
прозорому
джерельці,
у
росяній квіточці, в сонячному
промінчику, живе у високій
мрії, у чистому коханні, бо
вона на рідній, своїй вільній
землі, вона ― у себе вдома!
Ведучий 2: Нечуй Левицький
глибоко
знав
побут українського селянства,
його звичаї, працелюбність,
любов до гумору, та не любив
він оминати і темних сторін
Баба Параска і баба Палажка ―
його буття та психології.
Слободянюк Анастасія і Король Анна
Письменник з ними бореться дотепним і гострим словом. Зараз просять вислухати їх дві добрі знайомі
письменника. Тільки поставити їх поруч, не ризикнув і сам Іван Семенович,
тож і ми послухаємо їх по черзі.
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Виходить баба Параска.
Баба Параска: Ой, люди добрі! Що
мені на світі Божому робить?...
Ніяк не можу за лихими сусідами на
селі втриматись, Боже ж ти мій, Боже ! Хоч
зараз спродуйся, пакуйся ― та й
вибирайся на кубанські степи!.. Але ніхто
мені так не допік до живих печінок, як ота
капосна баба Палажка. Та вже її обминаю,
обходжу десятою дорогою; все одно
зачепить! (поправляє спідницю). Раз мій
рябий підсвинок заліз в Палажчин город, а
мене тоді, я на біду, не було вдома.
Приходжу я додому ― дивлюсь, а мій
бідний
пацючок
висить на
тину,
прив'язаний за задні ноги, та ратичками
дереться об хворост. Я ― до його, а та
Баба Параска ―
зубата Палажка вже й вибігла з хати на
Слободянюк Анастасія
поріг . Та як роззявить рота, як покаже свої залізні зуби! І до мене: „І сяка-і
така, бодай твоє порося вовки з'їли, і бодай ти вечора не дожила, як твій
підсвинок їв мою цибулю ". (витерла рукавом носа). А бий тебе сила Божа!.. Ще
м не чула, відколи живу на світі, аби свині цибулю їли. Тьху! Глянула я на свій
город а моєї цибулі ― коли б тобі хоча стебло: чисто всю до одної обібрала
Палажка... Я кинулась до неї, а вона стоїть на порозі та й сичить, мов гадюка:
"Не підступай, бо голову провалю кочергою, та й на Сибір піду: і я пропаду, але
й ти згинеш!.." Не можна, не можна мені з Палажкою на однім куті жити!.. Оце
піду нападу на свого Омелька: нехай продасть воли, землю й хату, бо далі вже
не видержу...(виходить; бідкається). То чиста напасть.
На сцену виходить баба Палажка, хреститься.
Баба Палажка: Люди добрі! Що мені на світі Божому робить! Не можна
мені через бабу Параску... на світі жити: набріхує на мене, судить мене По селі й
по хуторах; як скажена собака бігає по дворах, по хатах та й вигадує на мене
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таке, що й купи не держиться. Що я сяка і така, що я
носата, і губата, і задрипана, і лиса, ще й до того
відьма!.. Я собі молюся Богу, а Параска бреше по селі,
що я роблю чари. Прийду до криниці, стану навколішки та й кладу поклони на чотири вугли. А Параска
плеще громаді, що я буцімто відьма, кругом криниці
лазила навколішки, ще й била лобом
поклони. (Показує пальцями на чоло). Як вийду з
церкви, вдарю перед
порогом (показує) поклони та й двері поцілую. А
Параска усім бреше , що я відьма, бо замки в церкві
цілую!.. Оббрехала мене на усе село, а тепер... сусіди
поробили навіть двері в хлівах, ще й замками
замикають корів на ніч. Отакий-то сором на старість,
людоньки добрі. Не можу я через дурну Параску на
світі жити... Благословіть мене наглою смертю
вмерти!.. Ой Боже мій, Боже... (виходить).
Ведучий 1: Сваряться баба Параска й баба
Палажка ... Ніколи не буває миру і в сім'ї Омелька
Кайдаша ― глави роду із славнозвісної повісті.
"Кайдашева сім'я".
Ведуча 2: (3 відтінком іронії). То не чорна хмара з
синього моря наступала... То виступала Мотря з
Баба Палажка ―
Карпом з-за своєї хати до тину !.. (Зліва з’являються
Король Анна
Мотря, Карпо і Василько). І не сиза хмара над
дібровою вставала, то наближалася стара видроока Кайдашиха, Мелашка,
Лаврін і Петрик...
Мотря: Нащо ви одв'язали нашого коня та заперли в свій хлів? (З криком)
Не святі ж прийшли з неба та одв'язали його!
Кайдашиха: Одчепись, сатано, хто його одв'язував!.. То твої діти їздили на
ньому по двору та й пустили його.
Василько: Мамо, мамо! То баба одв'язала коня та й пустила по двору!
Петрик: Ні, не баба! То Василь одв'язав... та їздив, доки не впустив його, а
кінь як задер задні ноги та плиг у наш город!..

47

Тиждень української мови
Кайдашиха: Он глянь, дурепо, на тин! Це твій кінь його завалив. Заплати
три карбованці та оддай нашого кабана, тоді візьмеш свого коня.
Мотря: Як то? За свого гнилого кабана... то ви взяли нашого коня?!
Мелашка: (З-за бабиних плечей).То ваш кінь гнилий та червивий, а не наш
кабан!
Мотря: Ще й та обзивається!.. Мовчала б уже та не гавкала!..
Мелашка: Принеси лишень три карбованці, а ні, то піду в волос гь тебе
позивати.
Мотря: Ще й вона піде в волость!.. Утри спочатку свого віскривого носа, а
тоді підеш у волость.
Кайдашиха: Не лайся, бо тобі в очі плюну!
Лаврін: (Махнув руками). Та годі вже вам лаятись!
Мотря: Як же годі! Та це ж ті паршиві, задрипані Балаші!.. Хто ж їх оце не
знає?..
Кайдашиха: Та це ж іродові Довбиші! Хіба ж ви їх не знаєте?.. Це ж вона з
того вовчого заводу з чортячими хвостами!..
Мотря: Аякже ж! То ж оті каторжні Балаші!..Це ж ті біївські лобурі, І під
ярмом що старців по ярмарках водять!., (показує на Мелашку). Он зав'язалась,
як на Великдень, а батько ходить по селу з торбами, мов жебрак.
Мелашка: Брешеш, брешеш, як стара собака! Та й брехати добре не і
вмієш!.. У тебе до того розуму і хисту нема.
Мотря: (Взявшись за кілок з тину). О-о-о! В тебе вже розуму, як у дірявому
горшку, стільки якраз, як у твоєї свекрухи дурнуватої.
Кайдашиха: (Кинулась до тину). Що я тобі винна, що ти мене обзиваєш?
Га?..
Карпо: Оддайте мені коня, бо як не оддасте, то я сам візьму.
Лаврін: Ба-га, не візьмеш! Віддай перше кабана та ще й доплати.
Карпо: А за віщо я буду платити?.. Твої свині вічно скачуть в мій город, а
нині моя коняка вскочила в твій!.. Віддай коня, бо піду з дрючком одпирати
хлів!..
Лаврін: І не думаю, і не оддам. Про мене іди хоть в волость позивати.
Карпо: (Вхопив матір за плечі і затрусив). Нате, їжте, їжте мене, або я вас
з'їм!..
Мотря: По спині бий ... лупи її! Виколи дрючком друге око!..
Кайдашиха: (Не своїм голосом). Ґвалт! Ґвалт! Рятуйте! Хто в Бога вірує!..
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