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Коли людина допомагає іншим, її мо-

зок виробляє велику кількість ен-

дорфінів, так званих гормонів щастя, 

також відомих як природне знеболю-

вальне. Крім того, ендорфіни мають 

заспокійливий ефект, нейтралізують 

дію стресу, полегшують депресію. Ви-

являючи чуйність, ми відчуваємо 

фізичне полегшення, відчуваємо себе 

менш самотньо, оточуючі викликають 

у нас менше неприязні. Нарешті, 

чуйність супроводжується душевним 

піднесенням, яке межує з ейфорією, що 

пояснюється виробленням гормону се-

ротоніну, що регулює наш настрій. 

   У різних країнах в це свято прийнято 

дарувати знайомим і незнайомим лю-

дям квіти. Так, наприклад, у Сінгапурі 

в 2009 році символами Дня доброти 

стали маргаритки і гербери. 

  Тож давайте творити добро!  

     В листопаді багато різноманітних 

свят і дат, як приємних, так і трагічних. 

Мені хочеться розпочати сторінку га-

зети з цікавого і приємного свята  - Все-

світнього дня доброти, який відзна-

чається 13 листопада. 

   Саме у цей день 1998 року в Токіо 

відкрилася перша конференція Все-

світнього руху за доброту, в якій брали 

участь Австралія, Канада, Японія, 

Таїланд, Сінгапур, Велика Британія, 

США. 

   Пізніше до руху приєдналися й інші 

країни. Спеціально для цього дня фран-

цузький художник ОРЕЛЬ створив сим-

вол – відкрите серце. 

    Згідно з дослідженням японських і 

американських психологів, проведеним 

на базі університету Квансей Гакуїн і 

коледжу Кобе (Японія), чим більше до-

брих вчинків ми робимо, тим щас-

ливішими себе відчуваємо. На думку 

вчених, ті, хто висловлює свою подяку, 

ніжність й інші добрі почуття до людей 

у конкретних повсякденних справах, не 

лише з великим оптимізмом дивляться 

на світ, але й фізично почуваються кра-

ще, відчувають своє життя більш гар-

монійним. 

   У свою чергу вчені Мічиганського 

університету (США) вважають, що 

добрі люди менше хворіють і довше 

живуть. Дослідники спостерігали протя-

гом п’яти років понад 400 літніх по-

дружніх пар. Партнери, що виявляли 

увагу і турботу по відношенню один до 

одного, хворіли в два рази рідше. Вчені 

також зазначили, що чуйні люди жи-

вуть в середньому на дев’ять років дов-

ше, ймовірно, завдяки тому, що в них 

краще імунітет і здоровіше серце: адже 

коли людина робить щось хороше ін-

шим людям, у неї підвищується рівень 

лімфоцитів і розширюються судини. 

Тільки ви-

хована лю-

дина може 

робити доб-

ро.  Саме 

про це ця 

історія. 

На першо-

му місці - 

вихован-

ня!!!  

А потім 

уже 

освіта... 

Одного разу 

професор 

фізико-

математич-

ного фа-

культету, з 

метою дати 

студентам 

урок, який 

вони запам'ятають на все життя, 

написав на дошці велику цифру 1. 

Обвів поглядом усіх присутніх сту-

дентів і сказав: "Це ваша людяність, 

вихованість. Саме вона є цінною". 

Потім поруч з цифрою один написав 

0, і сказав: "А це ваші досягнення, які 

поруч з людяністю додали вам цін-

ності в 10 разів". 

  "Ще один 0 - досвід, з яким людина 

стає в сто разів ціннішою, кращою, 

бажанішою в багатьох колах спілку-

вання". 

   І так професор добавляв нулі за обе-

режність, кохання, професійність... 

Кожен добавлений 0 в 10 разів підви-

щував цінність, гідність людини. 

  Раптом він стер цифру один, яка 

стояла попереду нулів і сказав: 

"Якщо у вас не буде людяності, 

останнє - нічого не варте!!!" 

Незабаром Новий 

рік! 
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    9 листопада, в Україні відзнача-

ють День української писемності та 

мови. 

   День встановлений указом Прези-

дента України 6 листопада 1997 

року «на підтримку ініціативи гро-

мадських організацій… в день вша-

нування пам'яті Преподобного Не-

стора-Літописця». 

   День української писемності і мо-

ви — це не лише державне, але і 

церковне свято. Перший в сучасній 

українській мові твір, який відпові-

дає візантійським першоджерелам, 

православні назвали акафістом Бо-

городиці Холмськой. 

   Українська мова належить до сло-

в’янської групи індоєвропейської 

мовної сім’ї. Число мовців – понад 

45 млн, більшість яких живе в 

Україні. Поширена також у Білору-

сі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, 

Словаччині, Казахстані, Аргентині, 

Бразилії, Великій Британії, Канаді, 

США та інших країнах, де мешка-

ють українці. Українська є другою 

чи третьою слов’янською мовою за 

кількістю мовців (після російської 

та, можливо, польської) та входить 

до третього десятка найпоширені-

ших мов світу. Українська мова є 

результатом інтеграції трьох діале-

ктів праслов’янської мови - полян-

ського, деревлянського та сіверян-

ського. Для запису української мо-

ви використовують адаптовану ки-

рилицю, зрідка – латинку в різних 

варіантах. З погляду лексики най-

ближчою до української є білорусь-

ка мова (84% спільної лексики), 

потім польська (70% спільної лек-

сики) і словацька (68% спільної ле-

ксики). 

 

Перша 

згадка 

українсь-

ких слів 

448 року 

візантійсь-

кий історик 

Пріск Па-

нійський у 

таборі гун-

ського во-

лодаря Ат-

тіли на те-

риторії су-

часної 

України 

записав слова “мед” і “страва”. 

 До середини 19 ст. українську 

мову найчастіше називали 

“руською мовою.”. 

 

  Назву українська мова» вжива-

ли, починаючи з XVI ст., на поз-

начення мови українських земель 

Речі Посполитої, однак до сере-

дини XIX ст. основною назвою 

мови, що тепер зветься українсь-

кою, було поняття «руська мова». 

Це почало вносити плутанину від 

моменту приєднання України до 

Московії та згодом Російської 

імперії, оскільки росіяни у XVIII 

ст. стали позначати свою мову 

схожим прикметником (рос. 

«русский языкъ»). Після певного 

періоду вагань, під час якого мо-

ву України намагалися відрізняти 

від російської за допомогою різ-

них назв, поняття «українська 

мова», зрештою, поступово пере-

могло в усіх українських регіо-

нах. 

  Упродовж століть українська 

мова, так само як і її носій – укра-

їнський народ, зазнавала суттєвих 

утисків і заборон з боку різних 

держав, зважаючи на те, під чиєю 

владою опинялася Україна. Нині 

українська мова має державний 

статус, але зазіхання на неї з боку 

українофобів і русифікаторів не 

припиняються. Отже, варто до-

кладати зусиль, аби українська 

мова не тільки зберігалася, але й 

розвивалася. Нею варто розмов-

ляти, писати, послуговуватися 

будь-де. В іншому разі вона стане 

виключно «солов’їною». 

 

 

 10. В українській мові дві букви 

«г». Раніше, одна із них, яка поз-

начається як «ґ», була вилучена 

з уживання, але в 90-ті роки зно-

ву увійшла в українську мову. 

11. Назви всіх дитинчат тварин в 

українській мові відносяться до 

середнього роду. 

12. Починаючи з вісімнадцятого 

і до дев’ятнадцятого століття в 

українській мові використовува-

лося до п’ятдесяти різних систем 

письма! Тому за кількістю орфо-

графії українська мова перевер-

шує навіть найскладнішу – мон-

гольську. 

13. В кінці шістнадцятого — на 

початку дев’ятнадцятого століть 

в Україні використовувалася си-

стема письма під назвою 

«козацький скоропис», у якій 

начертання деяких букв відріз-

нялися від прийнятих у кирили-

ці. 

14. Українська мова має напіво-

фіційний статус в США (округ 

Кук штату Іллінойс). До округу 

входить Чикаго разом з передмі-

стями. А українська мова була 

обрана як одна з найбільш вжи-

ваних мов у даній місцевості. 

15. В українській мові й донині 

збереглися назви місяців з дав-

ньослов’янського календаря. Ча-

стково вони присутні й у інших 

слов’янських мовах, чого не ска-

жеш про російську. 

16. Найдовше слово в українсь-

кій мові – 

«дихлордифенілтрихлорметилме

тан». Назва хімікату для бороть-

би з шкідниками складається аж 

з 30 літер! 

17. Сучасна українська мова на-

лічуєблизько 256 тисяч слів і 

включена до списку мов, які ус-

пішно розвиваються до сьогодні. 

18. Івана Котляревського не дар-

ма вважають основоположником 

нової української мови. Офіцій-

но вважається, що саме після 

видання його «Енеїди», наша 

мова була прирівняна до літера-

турної. 

19. Значна кількість вживаних 

до сьогодні українських слів та 

мовних коренів прийшли до нас 

ще з часів трипільської культу-

ри, про що свідчать топографічні 

назви, народні пісні дохристиян-

ських часів та значний слід у 

древньо-індійській мові — веди-

чному санскриті, джерела якого 

дійшли до нас з давнини у 5 ти-

сяч років. 

20. А ще, українську мову за 

останні 4 століття намагались 

вбити аж 134 рази!  

http://vsviti.com.ua/  

 

1. Двоїна – втрачена ознака украї-

нської мови, про яку сьогодні ма-

ло хто знає. Наприклад, казали не 

«два слова», а «дві слові». Двоїну 

примусово вилучили у 1933 році, 

задля знищення рис української 

мови, які відрізняли її від росій-

ської. 

2. В українській мові існує три 

форми майбутнього часу: проста, 

складна і складена. 

3. У 1918—1920 роках українська 

мова була офіційною мовою Ку-

банської Народної Республіки. 

Так, значно ширшими були межі 

поширення української мови ра-

ніше. Слід лише поглянути 

на мовну карту 1871 року, де со-

лов’їна розлітається «Від Сяну до 

Дону». 

4. Українська мова тісно пов’яза-

на зі старослов’янською — спіль-

ною мовою предків всіх сучасних 

слов’ян. І так, слов’яни – це мов-

на група, тобто країни, які об’єд-

нує перш за все мова. 

5. За доведеними результатами 

дослідження вченого 

В.Кобилюха, наша мова сформу-

валась ще Х-IV тисячоліттях до 

нашої ери. Тож походження бага-

тьох слів слід шукати в санскриті, 

а не в російській, німецькій, туре-

цькій, грецькій та інших мовах. 

Адже вони виникли значно пізні-

ше за українську. 

6. Надавати усім словам зменшу-

вально-пестливуформу – це ма-

буть не тільки особливість мови, 

а й особливість нашого народу. 

Навіть державний гімн містить 

пестливі слова типу «сторонці». 

Та що там, навіть «воріженьки» у 

нас звучить надзвичайно лагідно. 

7. Попри пестливе звернення до 

воріженьків, українці все ж силь-

ний народ, який вміє за себе пос-

тояти. Про це свідчить словник 

синонімів, у якому найбільше си-

нонімів, аж 45, має слово «бити». 

8. Найбільша кількість слів в 

українській мові починається з 

літери «П». Найменш уживаною 

виявилась літера «Ф». У більшос-

ті випадків, слова які починають-

ся з цієї літери, запозичені з ін-

ших мов. А ви ніколи не поміча-

ли, як старенькі люди вимовля-

ють замість «Ф» – «ХВ»? (фіртка 

– хвіртка, фанера – хванера, Фе-

дір – Хведір). 

9. 7 відмінків іменника, до яких 

ми звикли, вирізняють українську 

мову серед східнослов’янських. 

Сьомий, кличний відмінок, існує 

лише в граматиці древніх мов: 

латині, грецькій та санскритській 

граматиці. 

20 цікавих фактів про українську мо-

https://www.ukrinform.ua/tag-ukrainska-mova
http://vsviti.com.ua/
http://vsviti.com.ua/ukraine/61184
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   Святкуванню української писе-

мності та мови виповнилося 22 

роки, і уже стало традицією на-

шої школи відзначати його. Через 

те, що 9 листопада цього року 

випало на суботу, заходи, присвя-

чені цьому святу, відбувалися   

раніше – 7 і 8 листопада. 

    Цього року було заплановано 

багато різноманітних заходів, і у 

всіх ми постаралися взяти участь. 

Дівчатка нашого класу (Олійник 

Л., Гусейнова С., Кузьменко А.) 

створили стіннівку, присвячену 

М. Коцюбинському.  

   А Лєра Корнієнко і Віка Галіє-

ва, які опікуються четвертоклас-

никами, познайомили підшефних 

з витоками цього свята, заохоти-

ли до вивчення рідної мови.  

  Одним із завдань було не тільки 

знайти і прочитати вірш про мо-

ву, а й створити відеоролик та 

викласти його на порталі шкіль-

ної преси. І цього разу відзначи-

лися Литовченко Даша, Гусейно-

ва Сабріна, Олійник Єлизавета та 

Кузьменко Аня. Вони дуже про-

никливо прочитали вірші Т. Шев-

ченка та М. Рильського і з допо-

могою медіапедагога А.В. Єлькі-

на створили прекрасний відеоро-

лик. 

  Жаль, що українською ми так 

мало спілкуємося. І все це через 

те, що погано знаємо її—нашу  

калинову, солов'їну, надзвичайно 

мелодійну мову. І тому порадою 

кожному з нас хай стануть слова 

Максима Рильського. 

 Мова 

   Як парость виноградної лози, 

Плекайте мову. Пильно й ненас-

танно 

Політь бур'ян. Чистіша від сльо-

зи 

Вона хай буде. Вірно і слухняно 

Нехай вона щоразу служить вам, 

Хоч і живе своїм живим жит-

тям. 

Прислухайтесь, як океан співає – 

Народ говорить. І любов, і гнів 

У тому гомоні морськім. Немає 

Мудріших, ніж народ, учителів; 

У нього кожне слово – це перли-

на, 

Це праця, це натхнення, це люди-

на. 

Не бійтесь заглядати у словник: 

Це пишний яр, а не сумне провал-

ля; 

Збирайте, як розумний садівник, 

Достиглий овоч у Грінченка й Да-

ля, 

Не майте гніву до моїх порад 

І не лінуйтесь доглядать свій сад. 

               Вероніка Чувалюк 

 

 
 

 
 

Прислівя і 

приказки про 

мову 
 Хто мови своєї 

цурається, хай сам 

себе стидається.  

 Птицю пізнати 

по пір'ю, а людину по 

мові.  

 Рідна мова — 

це музика й малюван-

ня душі людської.  

 Рідна мова - не 

полова: її за вітром не 

розвієш.  

 Більше діла — 

менше слів.  

 Будь господа-

рем своєму слову.  

 Мовивши слово, 

треба бути йому па-

ном.  

 Слово — не го-

робець, вилетить — 

не спіймаєш. 

  Від красних 

слів язик не відсохне.  

 Від солодких 

слів кислиці не посо-

лодшають.  

 Від меча рана 

загоїться, а від лихого 

слова — ніколи.  

 Від теплого сло-

ва і лід розмерзаєть-

ся.  

 Вода все сполоще, тільки злого 

слова ніколи.  

 Впік мене тим словом, не треба й 

вогню.  

 Гостре словечко коле сердечко.  

 Де мало слів, там більше правди.  

 Діла говорять голосніше, як слова.  

 Де слова з ділом розходяться, там 

непорядки водяться.  

 Добрим словом мур проб'єш, а ли-

хим і в двері не ввійдеш.  

Джерело: http://spadok.org.ua/
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    Вже  незабаром найбільш улюблене 

свято всіх дорослих і малих—Новий 

рік. І вже зараз час подумати, як і чим 

будемо прикрашати дім, ялинку. І чи 

так уже потрібно рубати лісову красу-

ню і прикрашати нею своє житло, 

адже це тільки на кілька тижнів, а по-

тім ялинка стає непотрібною. Але ми 

вже знищили деревце! 

   Над цією проблемою замислюється 

багато людей, а тому пропонують різ-

номанітні варіанти виготовлення яли-

нки власноруч. Ось декілька з них. 

Можливо, якась ялинка надихне вас 

на створення чогось подібного. 

Паперова ялинка 

Чудова новорічна ялинка своїми рука-

ми вийде з паперу, дощику і фольги. 

  Ялинки з ниток 

Ялинка із ґудзиків 

  Ялинка з макаронних виробів і шишок 

Як бачимо, варіантів багато. До того 

ж, якщо у вас ще й багата фантазія, 

ви можете й самі щось вигадати. Сам 

процес праці і усвідомлення того, що 

ви врятували деревце, принесе задо-

волення , я в цьому впевнена! Тож 

продумайте, що вам для цього знадо-

биться, заздалегідь приготуйте і за 

працю! 

 

  Даша Литовченко   Ялинка з пір’я  


