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Україна… Золота і чарівна сторона. Земля рясно уквітчана зеленню. Історія
мужнього народу, що віками боровся за свою волю, щастя велика та складна.
Вистраждавши, виборовши волю, Україна має нині сої державні символи, які
уособлюють її історію, її сутність. Прапор, герб і гімн – основні державні символи
України, історія яких сягає глибокої давнини.

Сьогодні, перед величним національним святом – Днем проголошення Незалежності
нашої держави, ми ушановуємо один з головних національних символів, поряд з гербом
та гімном – державний прапор України. Державний прапор як символ країни є втіленням
національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.
Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України, до перемоги. Це
прапор миролюбства. Він нагадує наше літо, коли небо над Україною таке синє, як
покрови Пречистої Діви, і наші лани – такі золоті, як паски на маминому столі. 23 серпня
2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної
символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних
символів України Указом Президента України було встановлено відзначати щорічно, 23
серпня, День Державного прапора України.

Герб України – символ влади, знак держави. Найдавніший із знаків, котрий дійшов до
наших днів і широко використовується сьогодні, є тризуб. З давніх часів тризуб
шанується як магічний знак, свого роду оберіг. Важко визначити точно, коли він з’явився
на наших землях. Це зображення археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури,
датованих першим століттям нашої ери. Тризуб постійно був уживаний і в побуті.
Зокрема, його малювали на стінах, дверях чи воротах, під час релігійного свята –
Водохреща. Подолавши довгий, тернистий шлях, лише у 1992р. після відновлення
української державності, Верховна Рада України затвердила зображення золотого
тризуба на синьому тлі малим Державним гербом України.
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До найбільших святинь будь-якого народу належить і гімн. Гімн – урочиста пісня. Це ті
слова і музика, які змушують кожного з нас підійматися при перших же акордах із
трепетом у душі слухати ту мелодію, яка кличе до світлого і високого. Перша музична
символіка нашого народу сягає часів Київської Русі. Тоді роль гімну виконували бойові
заклики та пісні, які створювали патріотичний настрій перед битвами. Більше століття
тому поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна». Він покладений на
музику Михайлом Вербицьким. Пісня ця сподобалась і припала до душі українцям та
невдовзі стала новим Національним гімном української держави.

Завдання справжнього громадянина України – знати і поважати символи своєї держави,
свідомо дотримуватися почестей та правил поведінки щодо державних символів в
повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів, не дозволяти глумитися над
ними і гордитися незалежною українською державою.

https://www.youtube.com/watch?v=vGht4sC5jqc
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