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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ІСТОРІЇ, української мови та літератури 
 (09.11.2020 – 13.11.2020) 

 

№ 

з/п 

Дата Захід 

 

Відповідальний 

1. Потягом 

тижня 

Книжкова виставка в бібліотеці «Неначе 

скарб дорогоцінний, ми нашу мову 

берегли». 

Бібліотекар  

Зігура Тетяна 

Іванівна 

2 09.11.2020 День української писемності і мови. 

1.Ілюстративна виставка «Традиційне 

народне вбрання Харківщини». 

 

2.ХХ ювілейний радіодиктант національної 

єдності (8-9 класи). 

 

3.Проведення І етапу ХІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка та ХХІ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика з 

учнями 3-9 класів. 

 

Вчитель історії 

Анучина Н.Є. 

 

 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Зимогляд О.В. 

 

Вчителі 

української мови 

та літератури. 

Вчителі 

початкових 

класів. 

3 10.11.2020 

 

День «Правописний» 

1.Створення «Алеї правопису» (в 

оригінальному вигляді відтворити одне з 

правил нового українського правопису). 

 

 

 

2.Організація виставки архівних 

фотографій «Життя на зламі» (Слобожани 

та їхній світ у першій половині ХХ ст.) 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Зимогляд О.В., 

класні керівники 

та вихователі. 

 

Вчитель історії 

Ломаненко Н.В. 

4 11.11.2020 День «Мовний» 

«Буквенний зорепад» - флешмоб «# моя 

улюблена буква» (кожен учень школи 

малює будь-яку букву українського 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Зимогляд О.В. 



алфавіту в’яззю (декоративне написання 

букв, яке використовувалось для написання 

заголовків та перших літер у рукописах та 

стародруках) ).  

 

Класні керівники 

та вихователі. 

 

5 12.11.2020 День «Літературний» 

1.Створення «Літературного саду» ( 1-Ай 

1-Б – дерево казкових героїв, 2-А – персик 

Н.Забіли, 2-Б – абрикос В.Сухомлинського, 

3-А – вишня А.Костецького, 3-Б- черешня 

Н.Поклад, 4 кл. – яблуня Н.Перелісної, 5-А 

– груша В.Короліва-Старого, 5-Б – слива 

Л.Глібова, 6 кл. – алича В.Нестайка, 7 кл.- 

калина І.Франка, 8-А – горобина 

М.Павленко,8-Б -  шовковиця О.Довженка, 

9-А – дуб Т.Шевченка, 9-Б- береза 

Л.Українки). 

 

2.Виховний захід для учнів 8-9 класів 

«Книги-ювіляри 2020». 

 Вчитель 

української мови 

та літератури 

Зимогляд О.В. , 

класні керівники 

та вихователі. 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Зимогляд О.В. 

6 13.11 2020 День «Національний» 

1.Конкурс національного костюма. 

 

 

 

 

 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Зимогляд О.В. , 

класні керівники 

та вихователі. 

 

 

Вчитель української мови та літератури___________________ Зимогляд О.В. 
 


