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Прізвище, ім’я
Мохналь Артем

Рік народження

Клас

2011

4

Обов’язки
(ройова
посада)
Бунчужний

2

Олефір Іван

2010

4

Ройовий

3

Рябець Богдан

2011

4

Сотник

Домашня адреса
(e-mail, моб.телефон)
с. Дубриничі,
вул.Дружби, 8,
тел.099-267-93-29
с. Дубриничі,
вул.Центральна, 131/8,
тел.050-527-14-84
с. Дубриничі,
вул.Островського, 9,
тел.095-209-94-66

2

4

Різник Каріна

2011

4

Джура

5

Сащук Соломія

2011

4

Джура

6

Федоришій
Олександр

2011

4

Осавул

7

Чома Олександра

2011

4

Скарбник

8

Янкович
Олександра

2011

4

Писар

9

Білогуб Софія

2011

4
Джура

10

Вогар Віктор

2011

4
Джура

11

Вогар Мар’яна

2011

4
Джура

12

Бецанич
Анастасія

2011

4

Обзорний

с. Дубриничі,
вул.Підгорна, 17,
тел.099-21-74-885
с. Дубриничі,
вул.Центральна,133/31,
тел.095-207-02-28
с. Дубриничі,
вул.П.Тичини, 44,
тел.095-39-126-16
с. Дубриничі,
вул.Центральна, 131/7
тел.099-02-64-819
с. Дубриничі,
вул.П.Тичини, 45,
тел.050-64-108-46
с. Дубриничі,
вул.Миру, 1б,
тел. 099-427-22-29
с. Дубриничі,
вул. Шевченка, 9,
тел.099-72-76-076
с. Дубриничі,
вул. Шевченка, 29,
тел. 099-053-78-73
с. Дубриничі,
вул. Дружби, 10,
тел. 066-49-19-791

Список склав виховник Пецкович О.В. _підпис___________
Дата заповнення паспорту 09 квітня 2021 р.
Керівник закладу Мошак М.І.

______ підпис _______

МП

3

КОРОТКА ДОВІДКА

ЕМБЛЕМА РОЮ

У 2018-2019 навчальному році розпочав роботу
гурток „Козачата”, а в 2019-2020 навчальному році згідно
з наказом ЗЦТКЕСУМ було створено

рій „Козачата-

cоколята”. Метою створення рою є формування та
розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини,
патріота

Батьківщини,

виховання

національної

свідомості, духовно багатої, зорієнтованої на творчу
діяльність особистості, яка змогла б знайти себе в сучасному суспільстві,
адаптуватися у соціумі.
Рій

„Козачата-cоколята” є одним з найкращих роїв у структурі Гри в

Дубриницькому закладі загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів, активний
учасник

заходів

з

національно-патріотичного

виховання.

Старші

джури

Дубриницького ЗЗСО провели прийом у козачата молодших школярів.
Маленьких

козачат-новаків

не залишають без уваги їх батьки, вчителі-

наставники та старші джури. Вони допомагають „соколятам” у всіх видах роботи
рою, але виступають лише радниками.
Юні

„Козачата-cоколята” сміливо долучаються до загальношкільних

ініціатив, а також самі ініціюють нові заходи з метою вдосконалення себе,
допомоги ближньому та зміни на краще нашої Батьківщини – України.
Рій „Козачата-cоколята” займається волонтерською діяльністю. Важливою
ланкою волонтерської роботи є допомога самотнім людям похилого віку та
ветеранам праці. Така діяльність допомагає учням молодших класів бути більш
комунікабельними, сприяє вихованню юних патріотів України на засадах
національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції,
виховує любов до Батьківщини, бажання знати її історію.
Учні рою дуже активні, сміливі, вправні, мріють про щасливу долю свого
народу, ніколи не стоять осторонь, завжди є учасниками шкільних, районних та
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обласних заходів.

Батьки підтримують своїх дітей ідеями, участю у різних

заходах і є активними учасниками гри „Сокіл” („Джура”).
Назва рою: „Козачата-cоколята”
Девіз: Ми маленькі соколята,
Ми завзяті козачата.
Будем швидко підростати,
Україну захищати .
Ройове гасло: Нехай знає рідна мати –
вільна Україна –
Соколята ще маленькі,
зате гідна зміна.
Символіка рою: Сокіл – символ мужності і військової доблесті, оберіг в
битві, поході. Сокіл – символ сонця, що означає натхнення, перемогу. З давніх
часів образ сокола втілював перемогу над злом, був символом сміливості й
відваги, гордості й благородства.
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ЗМІСТ, ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
(СУСПІЛЬНІ ПРОЕКТИ) РОЮ
„Життя ж таке коротке –
тому поспішайте творити добро!”
Виховання молоді на військово-козацьких традиціях вимагає від нас,
педагогів, створення для дітей необхідних умов для розвитку національної
самосвідомості

кожного

учня.

Тому

треба

пам’ятати,

що

цей

процес

довготривалий, складний і важкий. Допомагати людям, бути комунікабельними,
вчитися робити добрі справи, намагатися слухати один одного, а головне –
любити свою Батьківщину та знати її історію – це основні складові виховання
підростаючого покоління.
На першому зборі були прийняті „Правила козацького побратимства” та
визначені напрямки роботи, а саме:
 дослідження історії народу України, популяризація героїчного минулого
українського козацтва;


гідний приклад для інших учасників освітнього процесу;

 прагнення до опанування військових знань;
 виховання бажання жити та працювати у мирі, дружбі та злагоді;
 виховання патріотичних почуттів, гордості за Україну;
 пропаганда та забезпечення здорового способу життя;
 проведення разом з партнерами ефективних форм захисту довкілля;
 вивчення козацьких звичаїв, народної мудрості;
 надання допомоги людям похилого віку, людям з особливими потребами та
переселенцям.
 фізичне загартовування, участь у „Козацьких забавах”, змаганнях тощо.
Члени рою „Козачата-cоколята” показали себе компетентними, фізично
розвиненими,

креативними,

гідними

козаками,

дружніми,

справжніми

товаришами, готовими допомагати один одному та стати на захист рідної
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Вітчизни. Отже, представляємо добрі справи рою, над якими вони працювали
останнього року.
Щорічно у третій четвер травня українці та друзі України в усьому світі
відзначають День вишиванки – одне з найбільш самобутніх свят, присвячених
розквіту української культури.
Вишиванка – це наша національна гордість. Ще з сивої давнини відомо, що
вишита сорочка є символом здоров’я та краси, оберегом щасливої долі та родової
пам’яті. За традицією вишита сорочка передавалася з покоління в покоління, з
роду в рід як родинна реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки й нині
символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до Батьківщини. Члени
рою із задоволенням демонстрували свої вишиванки і довели, що ми є українцями
з діда-прадіда. Для нас вишиті орнаменти є одним із символів української нації.
Ми готові зберігати і примножувати традиції своєї національної культури.
Відзначаючи це свято, вкотре стверджуємо, що символ нації – вишиванка –
завжди була, є і буде необхідним оберегом міцності Української держави.
Під час карантину було зібрано дистанційний домашній флешмоб:
„Вишиванку

одягаємо

–

Україну

прославляємо”

(додаток

1).

https://www.centour.uz.ua/news/vishivanku-odiagaemo-ukrayinu-proslavliaemo
В Україні, як і у всьому світі, триває пандемія COVID-19, яка безпосередньо
вплинула на всі сфери життєдіяльності. Одне з найбільших навантажень та
випробувань випало на долю медичних працівників – молодших медпрацівників,
медичних сестер, лікарів та адміністрацію медичних закладів. Напруженість
роботи потребує від них багато фізичних та життєвих сил у режимі 24/7, часто без
спілкування з рідними та близькими. Фактично, можна сказати, що медики
знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом. Тому, в таких умовах,
моральна та емоційна підтримка медичних працівників дуже важлива.
Учасники рою підтримують медиків у боротьбі з пандемією COVID-19
малюнками, справжніми героями яких стали звичайні лікарі, фельдшери,
медсестри, санітарки та водії, адже саме вони щодня ходять на роботу, ризикуючи
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власним життям та здоров’ям. Діти своїми малюнками висловили вдячність
медпрацівникам за їх мужність, героїзм і професійність. (додаток 2)
З кожним роком проблема збереження довкілля стає все більш актуальною.
Озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів щодо
планування, забудови і впорядкування території. Воно має величезне значення в
житті людини та певним чином впливає на навколишнє природне середовище.
Краса і естетичний вигляд закладу освіти несе гармонію у життя. Саме тому
восени і весною проходять акції „Чисте шкільне подвір’я” та „Збережемо
природу навколишнього середовища”. Завдяки дружній праці юних козачат
шкільне подвір’я, навколишня прилегла територія

завжди сяє чистотою

(додаток 3).
Рій „Козачата-cоколята” здійснив цікаву екскурсію до пам’ятки архітектури
ХІІ століття –

у Невицький замок, який є однією з найпривабливіших для

туристів пам’яток історії і культури Закарпаття. Поблизу села Кам’яниця, на горі
за річкою Уж, ліворуч від траси, височіє силует високої сірої стіни.
Справжнісінький замок, один з найромантичніших на Закарпатті – і проминути
таку атракцію неможливо. Серпантином піднімається
козачата та інші учасники екскурсії

до замку дорога, яку

подолали, слухаючи оповідь методиста

центру туризму Мазура В.Б. Юні вихованці дізналися багато цікавого з історії
середньовічного замку.
Подорожі та краєзнавчі

екскурсії – це природній потяг до пізнання

навколишнього світу. Тому, козачата, мандруйте сміливо, з повною свободою,
шукайте, досліджуйте й подорожуйте протягом усього довгого життєвого шляху
(додаток

4).

https://www.facebook.com/people/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%

D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0/100043230254194/
З метою формування у молодого покоління високих моральних цінностей,
почуття патріотизму, сприяння підвищенню художньої майстерності юних
фотоаматорів та популяризації фотомистецтва, виховання громадянських почуттів
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і свідомості, любові до Батьківщини, до рідного
краю, до свого народу, рій „Козачата-соколята”
активно долучився до участі в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу „Моя Україно!” та у
фотоконкурсі

„Світ

навколо

нас”.

Юним

фотолюбителям вдалося вловити та відобразити
настрій, емоції, передати внутрішні переживання та характер у конкурсних
роботах. Найбільше фоторобіт учасників подано за номінацією „Пейзаж”, в яких
вихованці намагалися підкреслити всю красу та чарівність Карпат та своєї малої
батьківщини (додаток 5). https://www.centour.uz.ua/news/uchast-v-oblasnomu-etapivseukrayinskogo-konkursu-robit-iunih-foto-ta-videoamatoriv-moia-ukrayina
Краєзнавство – безцінна скарбниця історичного досвіду багатьох поколінь.
Неможливо пізнати історію всієї держави, не знаючи минулого і сьогодення своєї
малої батьківщини, землі, де народилися і виросли.
Саме акції краєзнавчого спрямування виховують почуття патріотизму,
любові до України, до рідного краю, формують почуття відповідальності та
національної свідомості. З цією метою для козачат було проведено цікаві та
захоплюючі заходи, спрямовані на пізнавальну та дослідницьку діяльність,
розвиток креативного, логічного, аналітичного мислення, зокрема гру-вікторину
„В моєму серці Україна” (додаток 6). https://www.facebook.com/people/%D0%
9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0/1000
43230254194/
Мир – це щоденна праця кожного громадянина задля вдосконалення,
розвитку і спокою в країні. 21 вересня відзначається Міжнародний день миру. Рій
„Козачата-cоколята” долучився до святкування, діти з неабияким захопленням
готувалися до цього дня, вони з задоволенням малювали стінгазету, власноруч
виготовили паперових голубів як символ миру та духовного розвитку нації, брали
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участь у конкурсі малюнків „Ми за мир”. Такі заходи дуже позитивно впливають
на формування національної свідомості та патріотичного духу.
Міжнародний день миру відзначають у різних куточках планети. Це свято
покликане змусити кожного не тільки задуматись, але й зробити що-небудь дієве
заради спокою на Землі. Адже найбільше у світі щастя – це мир. (додаток 7,8)
https://www.facebook.com/people/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%
D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%
D1%8F%D1%82%D0%B0/100043230254194/
Здорові діти – здорова нація, а значить – благополуччя і добробут всієї
України, її майбутнє. Виховник рою постійно розвиває у козачат бажання вести
активний спосіб життя, дбати про свій фізичний і духовний стан, виховує корисні
звички, які допоможуть зміцнити здоров'я, прищеплює інтерес до занять
фізкультурою і спортом, дає дітям корисні поради щодо збереження і зміцнення
здоров'я (додаток 9).
День захисника України – свято, що відзначається 14 жовтня. Також цього
дня святкують і день Покрови Пречистої Богородиці та Українського козацтва. Це
свято кожного, хто захищає сьогодні нашу країну, свято єдності всього народу,
що увібрало в себе багаті й славні традиції, що уособлює мужність і героїзм
оборонців та визволителів рідної землі впродовж усієї багатовікової української
історії.
З метою формування і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до
захисту держави і служби у Збройних силах України, виховання української
молоді

в

дусі

військових

традицій

українського

народу,

розширення

і поглиблення національно-патріотичних уявлень і знань, напередодні Святої
Покрови, Дня українського козацтва та Дня захисника України 10 жовтня
2020 року в ужгородському парку Боздош проведено військово-патріотичну
дитячо-юнацьку гру „Козацькими стежками”, до участі в якій долучився і рій
„Козачата-соколята”

(додаток

10).

https://www.centour.uz.ua/news/u-ztstkesm-

organizuvali-gru-kozatskimi-stezhkami-prisviachena-dniu-zahisnika-ukrayini
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Також

козачата

приєдналися

до

Всеукраїнського

флешмобу

#ДякуюЗахисникамУкраїни. День захисника України – це свято нескорених, бо
незважаючи на всі випробування дух українського народу не вдається зламати
жодному з ворогів. Захисники України – це ті, для кого поняття – честь, гідність,
сила, витримка і відповідальність – не просто слова. Це ті, хто готовий не на
словах, а на ділі повсякчас захищати свою родину, свій народ, свою країну
(додаток 11). https://www.centour.uz.ua/news/den-zahisnikiv-ukrayini-2020
Осінь – золота пора року, що вражає багатством кольорів, плодів,
фантастичним поєднанням фарб. Саме в цю пору року природа багата на
матеріали для виробів: осінні квіти, багряне листя, грона горобини, овочі, фрукти,
ягоди. Рій активно долучився до виставки-конкурсу „Осінь життя – пора золота”.
Вихованці та їх батьки з великим задоволенням поринули в атмосферу
творчості та фантазії. Роботи вразили оригінальністю задуму, технікою
виконання, своєрідністю й неповторністю. Були представлені композиції з овочів,
яскраві букети, чудернацькі чоловічки, лісові галявинки, картини із листя та
насіння. Батьки допомогли своїм діткам проявити фантазію, створити неповторні
осінні шедеври. У всіх роботах проявилася творчість та уява кожної родини
(додаток 12).
З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи, 21 листопада було проведено
флешмоб „Гідність – це ми”.
У рамках заходу було проведено виховну годину. Діти декламували вірші,
звучали національно-патріотичні пісні. Хвилиною мовчання вшанували Героїв
Майдану та захисників, котрі загинули за світле майбутнє України. Відзначаючи
День

Гідності

та

Свободи,

ми

переповнюємося

гордістю

за

наших

співвітчизників, які понад усе цінують свободу й гідність та продовжують
боронити незалежність України від зовнішньої агресії. На завершення заходу діти
попросили мирного неба над головою і щасливого майбутнього для неньки
України. Хай живе Україна! Слава Україні! Героям слава! (додаток 13).
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https://www.centour.uz.ua/news/den-gidnosti-ta-svobodi-ukrayini-vidznachili-vzakarpatskomu-tsentri-turizmu-nizkoiu-patriotichnih-zahodiv
Щорічно у четверту суботу листопада в Україні проходять жалобні заходи,
приурочені вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років. Минуло вже
багато років, але ці жахливі сторінки історії українського народу відгукуються
болем та щемом у душі кожного небайдужого до подій того часу, тієї страшної
трагедії. Кажуть, що час лікує душевні рани. Але рану в серці України, пов’язану
з Голодомором 1932-1933 років, загоїти неможливо. Вона завжди нагадуватиме
про те, як у людей відбирали хліб, забирали все, чим можна було підтримувати
життя.
З метою гідного відзначення пам’яті жертв геноциду українського народу
козачата виготовили паперові квіти незабудки, які були прикріплені на карту
України, що символізує вшанування трагічних подій Голодомору в Україні. Діти
переглянули документальний фільм

„Голодомор 1932-1933 років”.

У День

пам'яті жертв голодомору в Україні долучилися до Всеукраїнської акції „Запали
свічку”

та загальнонаціональної Хвилини мовчання. Діти повинні знати про

геноцид українського народу: всебічні, правдиві знання допоможуть уникнути,
не

допустити

подібних

катастроф

у

майбутньому

(додаток

14).

https://www.centour.uz.ua/news/golodomor-1932-1933-rokiv-bil-sertsia-vsieyi-ukrayini
7 грудня відзначається Всесвітній День української хустки. З цієї нагоди
стартував флешмоб „Зроби фото з хусткою", до якого долучилися й вихованці
рою „Козачата-cоколята”. Хустка – невід’ємна частина української культурної
спадщини, вважається жіночим оберегом. Вона символізує любов і свободу,
вірність традиціям та патріотизм.
Хусткою українка закривала волосся на голові, але у неї завжди було
відкрите обличчя. Це свідчить про велике волелюбство українок і, як невід’ємний
елемент одягу, підкреслює його буденність чи святковість, інформує про
родинний, матеріальний статус.
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Отже, хустка об’єднує дівчину і жінку, минуле та сьогодення, дарує віру в
щасливе майбуття. Тож милуймося, шануймо, відроджуймо рідні українські
традиції, щедро несімо це нашим дітям! (додаток 15).
З метою привернення уваги громадськості до актуальних для українського
суспільства проблем, таких як: подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі
людьми, недопущення випадків фізичного та психологічного насильства відносно
дітей, попередження правопорушень над неповнолітніми та інших протиправних
дій стосовно дітей та учнівської молоді – з 25 листопада по 10 грудня в Україні
щорічно проходить Всеукраїнська акція „Стоп насильству!”.
З роєм „Козачата-соколята”

провела заняття практичний психолог

ЗЦТКЕСУМ Катерина Свирид з елементами тренінгу на тему: „Що таке
насильство та як себе захистити?”, „Всі ми такі різні”,

на яких діти мали

можливість дізнатися про різні приклади насильства над особистістю, про те, як
себе захищати від фізичного і морального насильства, про терпимість до
відмінностей між людьми. Учасники рою переглянули казку „Соловейко з одним
крилом” про дітей з особливими освітніми потребами, соціальні відеоролики
„Говори проти насильства”, „Викресли булінг – обирай блогінг”, „Друзів не
обирають по одягу” (додаток 16). https://www.centour.uz.ua/news/vseukrayinskaaktsiia-16-dniv-proti-nasilstva-mizhnarodnii-den-volonteriv-ta-den-liudei-z-osoblivimipotrebami-znachushchi-dlia-ukrayini-podiyi-kotri-ne-obiishli-uvagoiu-vzakarpatskomu-tsentri-turizmu
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й
територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського
народу, виховання в дітей почуття патріотизму, учасники рою долучилися до
конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва, фоторобіт на
тему „Захисники України: історія та сьогодення” (додаток 17).
14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вихованці рою

під час заходу

„Ліквідаторам ЧАЕС щира подяка і шана!”, проведеного в гуртку, знов згадали
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трагічні

події

„Фотоальбом.

1986

року,

Чорнобиль:

переглядаючи
події

і

мультимедійну
наслідки”

презентацію

(додаток

18).

https://www.centour.uz.ua/news/vshanovuemo-uchasnikiv-likvidatsiyi-naslidkivavariyi-na-chornobilskii-aes
Зимовий букет – найкращий новорічний подарунок рідним і друзям. Він
створює особливий настрій, коли за вікнами вирує заметіль, а все навкруги під
сніговою ковдрою. Зимовий букет – це екологічно, зручно, сучасно, красиво.
Наприкінці грудня пройшла виставка різдвяно-новорічних композицій „Замість
ялинки – новорічний букет”.

Вона проводилася з метою виховання

відповідальності за навколишній світ, дбайливого ставлення до навколишнього
середовища, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності учнів.
У виставці взяли участь учасники рою, котрі здивували власними
вражаючими виробами з найрізноманітніших матеріалів. Кожна робота – це
витвір мистецтва, зроблений з неабияким натхненням і вмінням. Представлені
поробки вирізнялися оригінальністю, цікавими ідеями та технікою виконання,
новизною та вишуканістю. Новорічні композиції підтвердили, що фантазія дітей
безмежна. Важливим моментом є те, що діти переконалися, що прикрасити житло
можна без використання живої ялинки. Завдяки зусиллям козачат була створена
справжня новорічна атмосфера (додатки 19,20).
Участь у Всеукраїнській фотовиставці до Дня
Соборності України „Україна – це ми!”.
До відзначення Дня Соборності України та
проголошення

Акту

Злуки

Української

Народної

Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки
відбувся виховний захід „Україна – Єдина! Україна –
це Ми!” Захід було проведено з метою виховання в
підростаючого покоління глибокої поваги та любовi до
Батькiвщини,

нацiональної

свiдомостi,

людської
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гiдностi, відродження паросткiв духовностi, формування рис громадянина
Української держави, поглиблення знань про iсторичний акт – злуки українського
народу, значення цієї події, пробудження інтересу до вивчення iсторiї та гідного
вшанування захисників України. Учасники роїв зібрали світлини, підготували
маловідомі

історичні

факти

про

цю

подію,

копії

документів

для оформлення експозиції (додаток 21). https://www.centour.uz.ua/news/vidbirkovii
-etap-fotovistavki-ukrayina-tse-mi-proishov-u-zakarpatskomu-tsentri-turizmu
14 лютого, рій „Козачата-соколята” провів флешмоб „У серці кожного із
нас

живе

любов

до

України”,

приурочений

до

Дня

закоханих.

Учасники флешмобу хотіли через цю акцію показати свою любов до
Батьківщини. „Немає різниці, де ми живемо: у західній Україні чи східній, ми
маємо любити нашу країну. Багато людей пролили свою кров, аби ми могли
спокійно жити. Про це потрібно пам’ятати” (додаток 22).
Знаменною датою для всіх українців стали події 2014 року на Майдані. З того
часу кожного року ми відзначаємо День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Цьогоріч
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні проводилося у вигляді флешмобу
„Герої не вмирають”. Рій підготував відповідні інформаційні відеоповідомлення
та фотоматеріали про цю історичну подію. Зібрано й відправлено воїнам дитячі
листівки, в яких висловлено побажання миру, а найголовніше – повернутися
додому живими й здоровими! (додаток 23)
Щороку

у

березні,

весь

світ

відзначає

дні,

які

називаються

„шевченківськими”. Це день народження та день смерті великого поета.
Тарас Шевченко є не тільки славою, а ще і символом України. Весь свій
талант він присвятив українському народові – своїм сучасникам та наступним
поколінням. Твори української літератури є надзвичайно ефективним засобом
патріотичного виховання учнів. Рій «Козачата-соколята» підготував виставку
малюнків до творів поета.
Минають роки, змінюються покоління, але слово Тараса Шевченка – живе і
вічне (додаток 24).
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Додаток 1
Флешмоб „Вишиванку одягаємо – Україну прославляємо”
Федоришій
Олександр

Сащук
Соломія

Олефір
Іван

Білогуб Софія

Янкович
Анастасія

Мохналь
Артем

Чома Олександра

Вогар
Мар’яна

Різник Каріна

Додаток 2
Флешмоб „Дякую за життя"

Чома Олександра

Різник Каріна
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Додаток 3

Акція „Квітуче шкільне подвір'я"

Сащук Софія

Вогар Мар'яна

Додаток 4
Невицький замок – найтаємничіший замок Закарпаття

17

Додаток 5
Конкурс робіт юних фото - та відеоаматорів „Моя Україна”

«Толік»
(Олефір Іван)

«Трудівнички»
(Вогар Мар’яна)

«Білий пух»
(Різник Кароліна)

«Літній красень»
(Мохналь Арем)

«Ромашкове сузір’я»
(Чома Олександра)

«Вода – чарівниця»
(Федоришій Олександр)

Додаток 6
Інтелектуальна гра-вікторина „У моєму серці Україна”

18

Додаток 7
Міжнародний день миру „Мирного неба тобі, Україно!”

Додаток 8
Конкурс малюнків „Ми за мир у рідній країні”
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Додаток 9
Спортивне свято „Зростати сильними, міцними, здоровими!”

Додаток 10
Військово-патріотична дитячо- юнацька гра „Козацькими стежками”

Старт учасників

„Мінне

поле” – путанка

„Дике поле” – етап „ліани”
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Додаток 11
Флешмоб „Дякуємо Вам, наші захисники!”

Додаток 12
Виставка-конкурс „Осінь життя – пора золота”

Рябець Богдан

Бецанич Анастасія

Різник Каріна
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Додаток 13
Флешмоб „Гідність – це ми”

Додаток 14
Всеукраїнська акція „Запали свічку”

Свічка пам’яті

Сащук Соломія

22

Додаток 15
Флешмоб „Зроби фото з хусткою"

Додаток 16
Всеукраїнська акція „Стоп насильству!”

Додаток 17
Конкурс літературних творів, творів образотворчого мистецтва,
фоторобіт на тему „Захисники України: історія та сьогодення”
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Додаток 18
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС

під час зустрічі з ліквідатором аварії на ЧАЕС Мучичкою В.І.

Додатки 19,20
Виставка різдвяно-новорічних композицій
„Замість ялинки – новорічний букет”
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Додаток 21
Флешмоб до дня Соборності України „Україна – Єдина! Україна – це Ми!”

Додаток 22
Флешмоб „У серці кожного із нас живе любов до України”, приурочений до
Дня закоханих
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Додаток 23
Малюнки, обереги та листи для захисників

Рябець Богдан

Додаток 24
Шевченківські дні „Ми не забудемо тебе, Тарасе!”
«Хлюпочуться
качаточка поміж
осокою»
(Рябець Богдан)

«Садок вишневий коло хати»
(Різник Каріна)

«Неначе писанка село»
(Рябець Богдан)
«Зоремоя вечірняя «По діброві
зійди над горою»
вітер виє,
(Бецанич Анастасія) гуляє по полю…»
(Білогуб Софія)
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Додаток 25

Конкурс малюнків «Посади дерево»

Чома Олександра

Вогар Мар’яна, Сащук Соломія,
Мохналь Арем

Янкович Олександра

Бецанич Анастасія
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

ВІДГУКИ
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