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Передмова

У пропонованому збірнику вміщено тексти для контрольних (чи 
навчальних) диктантів з української мови для учнів 5-11 класів, які 
містять цікаву інформацію з основ економіки, екології, охорони 
здоров’я. 

Диктанти складено відповідно до вимог чинної програми з укра-
їнської мови для 5-11 класів з урахуванням вікових особ ливостей 
учнів.

Тексти диктантів дібрано на основі друкованих джерел, а також 
Інтернет-видань про те, як дбати про власне здоров’я, як берегти 
природу свого краю, а також правильно розпоряджатися сімейним 
бюджетом.

Дібраний мовний матеріал можна використовувати з найрізно-
манітнішою навчально-виховною метою.
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5 КЛАС

Навчімося розуміти батьків

Інколи вам дуже хочеться отримати якусь нову річ: іграшку, 
рюкзак, мобільний телефон. Ви звертаєтеся з проханням до мами, 
тата. Зазвичай вони виконують ваші бажання. Але буває, що від-
мовляють, бо не мають грошей.

А чи розмірковували ви над тим, звідки беруться гроші?
Гроші не ростуть на деревах, їх не можна просто так десь узяти. 

Їх можна тільки заробити власною працею.
Ваші батьки працюють і за це отримують певну зарплатню.
На ці гроші вони купують усе необхідне: продукти, меблі, одяг.
Навчіться розуміти батьків. Не вимагайте купити щось просто 

зараз. Рідні неодмінно виконають ваше прохання, коли у них буде 
можливість і кошти.

99 слів

Земля — наш дім

Земля — наш рідний дім. Тут ми живемо. Вона прекрасна і не-
повторна. Ліси і сади, гори і моря, маленькі джерельця і великі 
ріки — це наше багатство.

Ми повинні берегти і примножувати його. У долі природи — 
доля кожного з нас.

Та, використовуючи дари природи, ми забуваємо про свій борг 
перед нею.

Сотні промислових підприємств скидають свої відходи в річки, 
озера, моря, океани. Світовий океан забруднений.

На жаль, люди встигли забруднити не тільки воду, а й повітря, 
сушу.

Нещадно вирубують ліси, на межі зникнення перебувають бага-
то видів тварин.

ТЕКСТИ

ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ ДИКТАНТІВ
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Зупинімось!
Хіба важко оберігати птахів, не смітити на природі, садити де-

рева і квіти?
Наша Земля неповторна. Цінуймо і примножуймо цю красу!

104 слова

Основи сімейного бюджету

Дорослі люди, які планують власні витрати, у більшості своїй не 
відмовились би від хороших порад у цій галузі. Часто бракує еле-
ментарних знань, як розподілити зароблені кошти. Але у сучасних 
учнів є можливість піти іншим шляхом.

Завдання нової української школи — надати дітям основи знань 
з фінансової грамотності. Допоможе у цьому питанні досвід інших 
країн, зокрема США.

Міністерство фінансів США створило спеціальний фінансовий 
проект, який містить декілька розділів. Тут є інформація для шко-
лярів різних вікових груп. Зібрані на сайті дані, розвивальні ігри 
і тести допомагають батькам і вчителям навчити дітей правильно 
поводитися з грошима. На цих заняттях учням пояснюють прави-
ла ведення сімейного бюджету.

101 слово

Родина

Немає теплішого вогнища за родинне. Батьки, діти, онуки — 
найрідніші між собою люди, з’єднані в сім’ю Божою волею.

Родина, сім’я — це велика сила. У сім’ї ми не самотні, не без-
захисні.

Вона є надійним захистом від усяких життєвих негараздів.
Взаємини батьків і дітей — це споконвічна проблема.
Дружні, спокійні стосунки між батьками і дітьми — запорука 

здорового морального клімату в сім’ї, в суспільстві.
Не може людина творчо працювати, навчатися, якщо не все 

гаразд у сімейних стосунках.
Батьки завжди бажають своїм дітям щасливої долі. Вони мрі-

ють бачити своїх синів і дочок здоровими, добрими і порядними 
людьми.

Тож хай не гасне родинне вогнище у людських серцях.
100 слів




