Змагалися знавці рідної мови
27 листопада відбувся ІІ етап ХІV Міжнародного конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика, який має на меті утвердження державного статусу
української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до
культури й традицій українського народу. Конкурс недаремно називається
Міжнародним, оскільки проходить паралельно більш як у 30 країнах світу.
Участь у ньому беруть як українці, так і особи інших національностей, які
знають українську мову. Це велика честь змагатися за звання кращого знавця
української мови, виборювати нагороду. Крім грошової винагороди, призери та
лауреати конкурсу отримують цінні подарунки. У нашому районі від моменту
організації конкурсу взяли участь близько 1500 учнів.
Цього року 127 кращих знавців українського слова із числа вихованців
загальноосвітніх закладів Свалявського району – переможців І (шкільного)
етапу – доводили, що мають міцні знання і вміють застосовувати їх на
практиці.
Захід відбувся у Свалявській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2. Зал
святково прикрашений рушниками, плакатами, стіннівками, присвяченими
рідній мові та життю і діяльності мецената Петра Яцика. Свято розпочав
начальник відділу освіти, молоді та спорту В. П. Русин, який побажав
натхнення та перемог у конкурсі. З вітальним словом звернулася до юних
знавців рідної мови методист української мови і літератури відділу освіти,
молоді та спорту Л. В. Андрела, яка зазначила, що мова – це найцінніше з
надбань народу, духовний скарб нації. Закликала берегти мову – генетичний
код нації, любити її й шанувати, дослухатися до людей, які вболівають за
чистоту та культуру мови.
Педагогічний колектив під керівництвом директора О. І. Лемак організував
проведення урочистої частини свята, де учасникам і його гостям презентували
слайд-програму, з якої вони більше дізналися про Петра Яцика. Цікаву
концертну програму представили учні школи. Глибокі за змістом вірші, що
звучали цього дня зі сцени, не залишили байдужими нікого, а запальний танок
підняв настрій усім присутнім. Лунали вірші українських поетів, учні
демонстрували свої знання в прислів'ях та приказках про мову. Окрасою свята
стали пісні про Україну, нашу рідну землю, материнську мову.
Свято мови – це також свято вчителів української мови, української та світової
літератур, які щодня передають учням свою майстерність.
Переможці ІІ етапу конкурсу, а саме: С. Русин (11 клас Свалявської гімназії),
Н. Липчей (6 клас Свалявської ЗОШ І-ІІ ступенів № 4), І. Слов’янин (5 клас
Свалявської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3), Н. Іванчов (4 клас Сусківської ЗОШ), М.
Легета (3 клас Свалявської ЗОШ № 2) – будуть направлені для участі в
обласному етапі.
Сподіваємося, що цей захід прищепить почуття любові та поваги до рідного
слова, бо участь учнів навчальних закладів у таких конкурсах не тільки
інтелектуально збагачує їх, виявляє знання мовних тонкощів і схильність до
творчості, а й виховує любов до рідного слова, а відтак – і до Батьківщини.
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