ВИНОГРАДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. №4
ВИНОГРАДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
пл. Миру, 33, м. Виноградів 90300, тел. (03143) 2-24-46, факс. (03143) 2-30-74
web-сайт:www.fourschool.ucoz.ua, e-mail:schoolfour@meta.ua Код ЄДРПОУ26213745

Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»),
(молодша вікова група)

ЗВІТ
про роботу рою
«Котигорошко»

"Де козак, там і слава"
Виховник: Штефан Аліса Володимирівна
Посада: педагог-організатор

1

ЗМІСТ

1. Анотація………………………………………………………………....3
2. Довідкові відомості про рій…………………………….……………..6
4. Паспорт рою…………………………………….………………………9
5. Діяльність рою ……………………………………………………….10
6. Висновок…………………………..…………………………………...22
7. Додатки…………………………………………………………………24

2

Анотація
Сьогодні Україна проживає один із найсуворіших періодів становлення
та розвитку. Відбувається випробовування народу на стійкість, мужність,
порядність. Саме в такі періоди загартовується сила і дух нації,
викристалізовуються її цінності, торується нелегкий шлях до суверенності.
На жаль, людина не народжується з почуттям самоусвідомлення себе
громадянином і патріотом власної держави. Вона повинна пройти складний
шлях розвитку, набути досвіду, стати носієм ціннісних пріоритетів.
На думку К. Ушинського, найбільшою вартістю людської душі
є почуття національного, а ще він стверджував, що „в душі людини риса
національності корениться глибше за всі інші”.
Наша сучасниця Ліна Костенко стверджує, що формування патріота
починається в дитинстві: „В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься
потім – Батьківщина”. Національне виховання — це не стільки засвоєння
знань, скільки участь дитини в духовному, культурному та господарському
розвитку

свого

народу,

у

творенні

культурних

вартостей.

Однією

з ефективних форм національно-патріотичного виховання учнівської молоді
сьогодення є Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра
„Сокіл” („Джура”), започаткована на державному рівні із 2012 року.
У нашому районі вона вже шостий рік поспіль збирає ерудовану, сильну
духом і тілом, патріотично налаштовану молодь. Метою гри є реалізація
завдань

щодо

поширення

військово-спортивного

та

національно-

патріотичного виховання серед української молоді на основі козацьких
традицій. Адже Україна нині потребує свідомих, вихованих молодих
громадян – сильних як духовно, так і фізично. Тому програмою змагань
передбачено перевірку вмінь зі стройової, тактичної, спортивної, туристичної
та інтелектуальної підготовки, основ захисту життя, знань з історії
українського війська.
Гра „Джура” – сучасна й патріотична. В ігровій формі загартовується
почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання
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громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету,
територіальної цілісності держави.
Саме тому патріотичний напрямок є одним із пріоритетних у виховній
роботі педагогічного колективу Виноградівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4. У рамках цієї гри в закладі створено учнівське козацьке
самоврядування, яке складається з різновікових роїв, наймолодшим з яких є
рій „Котигорошко”, що діє під гаслом: „Де козак, там і слава”.
Метою створення рою є виховання в підростаючого покоління
національної свідомості, формування та розвиток гармонійної людини,
патріота Батьківщини, повноцінної, духовно багатої, зорієнтованої на творчу
діяльність особистості, яка б змогла знайти себе в сучасному суспільстві,
адаптуватися в соціумі.
Виховні заняття рою сприяють патріотичному та громадянському
вихованню учнів початкової школи в позаурочний час. Програма спрямована
на формування основ знань із краєзнавства, народознавства, спортивного
туризму, популяризацію здорового способу життя та зміцнення здоров’я
дітей. Робота рою направлена на використання елементів козацької
педагогіки, використання досвіду наших предків із виховання підростаючого
покоління, виконання законів кодексу „лицарської честі”, який передбачає:


любов до батьків, рідної мови, вірність у дружбі, побратимстві,
віддане ставлення до Батьківщини-України;



готовність захищати слабших, молодших;



шляхетне ставлення до дівчини, Матері, Жінки, Бабусі;



непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності;



відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу,
держави;



турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів,
бережливе ставлення до рідної природи, землі;
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цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі,
можливостей свого організму;



уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти;



не шкодити своїми діями іншим.
Усі заняття з „котигорошками” спрямовані на поглиблення знань учнів,

розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських
цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної
держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів. На
заняттях учні ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю,
вивчають історію запорізького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою
роботою, спрямованою на відродження військово-спортивного мистецтва
козаків та народних мистецьких традицій.
Більшість занять носить практичний характер з елементами змагань та
інтелектуальних ігор. Саме тут виховується розвинена людина зі стійким
характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю.
Патріотичне виховання – це формування патріотичних почуттів,
готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української
держави.
Воно покликане:
● формувати громадянина-патріота;
● виховувати любов та повагу до української мови, історії, культури;
● виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовності в
будь-який час стати на захист Батьківщини;
● спонукати до фізичного вдосконалення;
● вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського
народу.
Сьогодні, мабуть, чи не кожен заклад вважає себе учасником
громадсько-активного руху і може похвалитися не одним патріотичноволонтерським проєктом. Пишаємося нашою країною, яка ще змалечку
виховує в молоді дух патріотизму.
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Довідкові відомості
Місце проведення та адреса: м. Виноградів, пл. Миру, 33, Виноградівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4.
Час та тривалість: 2020/2021 навчальний рік.
Особливі умови: створення козацького рою „Котигорошко” з молодших
школярів ( 3-А, 3-Б, 3-В класи).
Зміст

та

завдання:

участь

у

заходах

національно-патріотичного

спрямування, організація таких заходів; вивчення історичних матеріалів та
звичаїв козаків; військово-спортивне виховання; вшанування пам’ятних дат
за цим напрямком.
Мета:
 формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого
народу, бажання працювати задля держави, готовності її захищати;
 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
жінки-матері, до культури та історії свого народу;
 формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій
українців та представників інших націй, які живуть в Україні;
 виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору
нею своєї світоглядницької позиції;
 утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості,
патріотизму, доброти, працелюбності;
 формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;
 забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони
та зміцнення їхнього здоров’я;
 формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи,
правами людини та її громадянською відповідальністю;
 виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної
символіки.
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Девіз:
Ми є діти українські,
Український славний рід.
Дбаймо, щоб про нас, маленьких ,
Добра слава йшла у світ.

Гасло:
"Де козак , там і слава"
Емблема:
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Пісня:
Ми маленькі козачата,
Станем справжніми людьми,
Ми кохаєм рідну пісню,
Україну любим ми!
Україна – наша мати,
І про неї вільний спів,
Ми – веселі козачата,
Ми – нащадки козаків!
Ми шануєм рідне слово,
В ньому вірність і краса.
Ми – маленькі козачата,
Наша пісня не згаса!

8

№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

ПАСПОРТ
рою «Котигорошко»
1. Регіон Закарпатська область
2. Район Виноградівський
3. Назва населеного пункту м. Виноградів
4. Повна юридична назва навчального закладу, при якому організовано рій Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Виноградівської районної ради
5. Поштова адреса: 90300 м. Виноградів, пл. Миру 33
6. Контактні телефони (03143) 2-30-74
7. E-mail: schoolfour@meta.ua
8. Сайт fourschool.ucoz.ua
9. Ройовий: Дужар Ален
10. Виховник: Штефан Аліса Володимирівна, 050-961-58-91
11. СКЛАД РОЮ
Прізвище,
Рік
Школа
Клас
Обов’язки
Домашня адреса
ім’я
народ(ройова
(E-mail, моб.тел.)
ження
посада)
Дужар Ален 2011 р. Виноградівська
3-В
Ройовий
м. Виноградів,
ЗОШ
І-ІІІ
вул. Коцюбинського,
ступенів № 4
15/2
Феєр Юрій

2012 р.

Виноградівська
3-А
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів № 4
Данканич
2012 р. Виноградівська
3-А
Дарина
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів № 4
Немеш Ніка 2012 р. Виноградівська
3-А
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів № 4
Кутнич
2012 р. Виноградівська
3-А
Тетяна
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів № 4
Дубляк
2012 р. Виноградівська
3-А
Тимур
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів № 4
Яцура
2011 р. Виноградівська
3-В
Арсен
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів № 4
Агапова
2012 р. Виноградівська
3-В
Анастасія
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів № 4
Список склав:
Штефан А.В.
Дата заповнення 05 листопада 2020 р.
М.П.
Керівник закладу Жодані Й.Й.

Член рою

м. Виноградів,
вул. Гандери, 23/2

Член рою

м. Виноградів,
вул. Возз’єднання, 3

Член рою

с.
Теково,
Дружби,18

Член рою

м. Виноградів,
вул. Станційна, 53

Член рою

м. Виноградів,
вул. Копанська, 301

Член рою

м. Виноградів,
вул. Суворова, 6

Член рою

М.Виноградів,
вул. Соборності, 21

/____________________
/__________________
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вул.

ДІЯЛЬНІСТЬ
рою „Котигорошко”
Сьогодні гасло „Слава Україні! Героям Слава!” – це не просто слова,
це виклик тим силам, які хочуть знищити нашу державу. Нового значення та
сенсу для кожного українця набули слова гімну – „душу й тіло ми положим
за нашу свободу”. Кожен воїн, який зараз допомагає Україні зберегти нашу
цілісність, – герой, готовий покласти своє життя за Батьківщину. Події під
час Революції Гідності та боротьби за цілісність України показали, що
пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей та учнівської
молоді.
У наш час, час наукових злетів, технічного прогресу, високих
технологій, зла і жорстокості не поменшало, а побільшало, вони на кожному
кроці чатують на юні людські душі. Зло багатолике, воно проявляється як
егоїзм, душевна черствість, байдужість, жорстокість. А зароджуються вони
тоді, коли дитина робить перші усвідомлені кроки в житті. Жорстокість,
садизм підлітків – це вже квіточки, а коріння – у дитинстві.
„Людяність, сердечність, чуйність – цей моральний імунітет проти зла
здобувається лише тоді, коли дитина в ранньому дитинстві пройшла школу
доброти, справжніх людських стосунків, людину можна виховати лише
добром”, – писав В.Сухомлинський. Тому треба вчити дітей виганяти зі
своїх душ егоїзм, заздрість – корені безвілля, страху, бездуховності, аби не
бути слабкодухими, безпринципними, байдужими та жорстокими.
Одним

із

основних

завдань

роботи

в

роях

є

формування

загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Серед них – доброта,
любов до ближніх, повага до жінки, матері, до всього оточення, дотримання
етичних норм, прийнятих суспільством.
Особистість громадянина-патріота формується, коли він любить
Батьківщину не лише на словах, а й на ділі. Тому у вихованні патріотизму
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доречним є застосування діяльнісного підходу, коли діти беруть участь
у конкретних справах,

мета яких – практичне втілення громадянських

цінностей у життя.
Система роботи нашого закладу з патріотичного виховання включає
різноманітні форми організованої діяльності дітей, педагогів, батьків
вихованців. Серед них – тематичні заняття, екскурсії, свята та розваги,
концерти, фольклорні експедиції, зустрічі з відомими особистостями рідного
міста, ветеранами Другої світової війни, воїнами-афганцями, учасниками
АТО, акції, флешмоби, історичні футквести.
Здобувачі освіти нашої школи не стоять осторонь важливих cправ
заради перемоги. Щороку, у вересні, у шкільну козацьку родину вливаються
учні молодшої ланки. Так, традиційно, у вересні з числа учнів 3-А, 3-Б,
3-В класів було створено рій „Котигорошко”. Діти з радістю та гордістю
сприймають свою участь у козацькому рої, адже вони тепер не просто учні, а
козачата – члени великої шкільної козацької родини.
Ройовим став Дужар Ален, учень 3-В класу. Всі козачата мають свої
обов’язки. Рій взаємодіє з джурами 5-го та 6-го класів (рій „Карпатські
джури”), 7-го та 8-го класів (рій „Джури козацькі”), молодими козаками
9-го, 10-го, 11-го класів (рій „Молоді козаки”) та волонтерським загоном
„Милосердя”.
Діяльність членів рою відбувається впродовж усього навчального року
і умовно поділяється на напрями:
•

„Ми – патріоти” – дослідження історії народу України, популяризація
героїчного минулого українського козацтва, пропаганда культурних
здобутків і досягнень української нації та українського козацтва,
проведення свят; активне сприяння збереженню пам’яток історії та
культури, увічненню козацької слави.

•

„Зростаємо сильними, міцними, здоровими” – пропаганда та
забезпечення здорового способу життя учнів.

•

„Зростаємо творчими громадянами” – підготовка до творчої праці.
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•

„Зростаємо милосердними” – надання допомоги інвалідам, учасникам
бойових дій, ветеранам та людям похилого віку.

•

„Екологічними стежками” – проведення заходів природоохоронного
характеру та ефективних форм захисту довкілля.
Згідно з новою Концепцією національно-патріотичного виховання

школа працює над формуванням зацікавленості молоді щодо служби
у Збройних силах України, готовності до захисту Батьківщини та виконання
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних
інтересів та незалежності України з метою становлення її як правової
демократичної держави. Протягом року рій брав участь у різноманітних
заходах патріотичного спрямування.
Одним із перших занять було ознайомлення козачат з „Кодексом
лицарської честі козака”, а також із заповідями козаків. У процесі бесід,
розповідей та практичних занять ми намагаємося виховувати в дітей кращі
риси козаків: вірність і відданість Вітчизні, Матері, Народу, незламну
дружбу, вміння відстоювати свою волю, свободу народу. Адже в дітей саме
зараз виникає багато непростих запитань, на які ми, дорослі, маємо дати
зрозумілі для них відповіді та пояснення. А кому діти довіряють найбільше?
Звичайно, своїм батькам і близьким, своїм вчителям і наставникам.
Вересень розпочався святковим заходом 21 вересня до відзначення Дня
Миру. Найбільше у світі щастя – це мир, коли люди живуть дружно та
спокійно, земля не здригається від страшних вибухів, не ллються сльози горя
та втрат. Цей день присвячений ідеалам миру як у відносинах усередині
держав, так і у відносинах між усіма державами, народами та покликаний
змусити всіх не тільки задуматись над проблемою миру, але й зробити щось
заради спокою на Землі. Учні школи завжди активно долучаються до різних
заходів, присвячених цьому дню. Їх проведенню передує активна підготовка.
Цьогоріч рій „Котигорошко” взяв участь у стріт-арті „Діти за мир”.
Міжнародний День миру надає можливість привернути увагу дітей та молоді
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до питань важливості миру,

і ми, дорослі, гадаємо, що вони виростуть

гуманними та доброзичливими.
Також до Дня миру проведено гру-квест „Дивосвіт дитинства”. Вихованці
рою, які об’єдналися в команди, проходили станції, де виконували різні
завдання. У дружній, позитивній, творчій атмосфері діти вчилися складати
оригамі, малювати, танцювати, розгадувати логічні загадки, а також із
задоволенням

виконували

вправи

туристсько-спортивного

комплексу

„Козацькі забави”. Усім було весело й цікаво. Такий безцінний досвід
взаємодії вихованців сприяє всебічному, гармонійному розвитку дитини,
її самореалізації в суспільстві. Найціннішим досягненням такого заходу
є усміхнена, щаслива дитина, яка реалізується через творчість і радує своїми
успіхами. Задля цього варто працювати, розвиватися разом із вихованцями,
йти в ногу з часом.
Щорічно, 27 вересня, відзначаємо Всесвітній день туризму — свято,
метою якого є пропаганда туристичної діяльності, розвитку зв’язків між
народами різних країн. Заходи з відзначення цього дня є найефективнішим
засобом формування здорового способу життя, розширення кругозору дітей
і юнацтва та виховання моральних якостей молодого покоління, бережливого
ставлення до природи та туристичних об’єктів рідного краю.
З огляду на карантинні обмеження козачата віртуально мандрували
чарівними куточками нашого краю та знайомилися з цікавим життям
туристів-мандрівників.
До Дня шкільних бібліотек рій „Котигорошко” ініціював проведення
акції „Подаруй бібліотеці книгу”. Адже, якщо є можливість поповнити
шкільний бібліотечний фонд цікавими сучасними книжками, що стануть
у нагоді учням, то чому б це не зробити?! А книги завжди знайдуть свого
вдячного читача.
1 жовтня у світі відзначається Міжнародний День людей похилого віку,
а в Україні – ще й День ветерана. Це добре, світле і дуже актуальне свято,
тому що воно ще раз привертає увагу до проблем літніх людей, а цих
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проблем у сучасному суспільстві чимало. Всі ми знаємо, що людей старшого
віку треба

поважати. Ставлення

до

старих

завжди

було

мірилом

справедливості суспільства. Це ставлення змінювалося з плином історії, і, що
приємно, — на краще. Пошана й увага, ввічливість і готовність прийти на
допомогу людині похилого віку може охарактеризувати будь-кого тільки з
кращого боку.
Такий день не могли оминути увагою наші козацькі рої, адже які то
джури, якщо вони не шанують своїх предків. У козаків з давнини існував
культ Батька і Матері, Бабусі і Дідуся, Роду і Народу. Члени рою
„Котигорошко” з щирим бажанням і натхненням виготовили листівки для
своїх дідусів і бабусь та ветеранів. Вітаючи літніх людей із цим днем, щиро
бажали довгих років життя, найдорожчого для всіх – міцного здоров’я і
мирного неба, всіх земних благ, любові та шани від синів і дочок, онуків та
онучок, поваги від оточення.
З великим нетерпінням козачата рою „Котигорошко” чекали свята Дня
працівників освіти, яке традиційно в Україні відзначають у першу неділю
жовтня. Адже діти брали участь у зйомці відеопривітання для вчителів
школи. Готувалися дуже сумлінно, щоб не підвести своїх старших
побратимів. І не підвели!
Такі свята, виступи, підготовка до них розвивають в учнів
відповідальність,

артистичність,

перемогу

над

своїми

комплексами,

взаємодопомогу. А ще – шанобливе ставлення до вчителя, до жінки, до
ветеранів педагогічної праці.
Жовтень також відзначився низкою заходів у різних вікових групах
з нагоди великого та важливого свята для козаків – Козацької Покрови та Дня
захисника України.
Учасники рою „Котигорошко” змагалися зі своїми ровесниками під час
веселої та цікавої розважально-патріотичної гри „Ми діти козацького роду”.
Зміст заходу нараховував 5 різноманітних комплексів (інтелектуальномистецький, фізкультурно-спортивний, туристичний, військово-прикладний
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та медично-рятувальний). Діти отримали купу задоволення, а водночас
і бажання й надалі бути членами козацької шкільної організації.
„Гадаємо, — писав В. Сухомлинський, — що школа майбутнього
повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини
все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа
служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поповнювати природні
багатства, які маємо”.
Осінь – чарівна пора року. Вона дарує щедрі та багаті врожаї овочів і
фруктів, фарбує листя в барвисті кольори, запалює багряно-червоні кетяги
калини. Козачатам цікаво вивчати цілющі властивості рослин-символів,
найпоширеніших в Україні з давніх-давен: калини, верби, тополі, мальв,
соняшників. Знайомство з багатством і щедрістю української землі, а також
творчий підхід до використання її дарів діти продемонстрували в традиційній
виставці „Щедра осінь”, де вихованці рою взяли дуже активну участь та
вразили всіх своїми шедеврами. Вироби з природного матеріалу вражали
оригінальністю задумки, технікою виконання й неповторністю. Члени рою
намагалися передати красу осені та залюбки ділилися своїми „секретами”
майстерності.
13 листопада – День доброти, а 16 листопада у всьому світі
відзначається

Міжнародний

День

толерантності.

Його

запровадили

у 1996 році. Девіз цього дня – „Ми всі різні, але ми всі рівні”. Об’єднавши ці
дві дати календаря, рій „Котигорошко” виготовив стіннівку, в якій закликав
усіх до миру між людьми й презентував „торбинки” щастя, доброзичливості,
терпимості, поваги, людяності та інших людських якостей.
Завершився листопад циклом інформаційно-просвітницьких заходів,
приурочених пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. З
козачатами рою була проведена година пам’яті і скорботи „Голодомор – біль
душі і пам’ять серця”. Цей захід запам’ятався всім учасникам завдяки
емоціям суму, жалю і співпереживання. Вихованці також взяли участь
у щорічній традиційній акції „Запали свічку пам’яті”.
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На превеликий жаль, наша ненька-Україна переживає страшні часи:
війна, розруха, тисячі жертв... Та наші герої не здаються і продовжують
тримати більшу частину України під контролем, не даючи агресору
можливості перемогти. У наші дні, як ніколи, українці пройнялися духом
єдності, усвідомленням себе як нації. Однак страшною ціною за цей
справжній патріотизм стали сотні загиблих та тисячі поранених наших
співвітчизників. Наша школа активно почала допомагати тим, хто служить в
АТО, хто ризикує кожен день своїм життям заради миру і спокою в Україні,
заради єдності Батьківщини.
Козачата роблять все можливе, щоб хоч трохи матеріально, а головне,
морально підтримати наших воїнів. Дуже часто юні учасники рою свої добрі
справи не афішують і не здійснюють на цьому якийсь фальшивий піар. Проте
дорослі волонтери це, на щастя, помічають, бо все-таки важливо, аби усі
пам’ятали про те, що не варто соромитися своїх маленьких внесків, думаючи,
чи будуть вони доречними та чи зможуть хоч трішки змінити ситуацію. Адже
саме завдяки невеличким, на перший погляд, справам небайдужих людей
нерідко вдається задовольнити суттєві потреби українського війська.
Упродовж жовтня відбулася благодійна акція „Захиснику України –
наша підтримка і повага”. Приурочено її нашим славним захисникам до Дня
Українського козацтва. Котигорошки завзято взялися робити маленьке добре
діло – обереги для воїнів, які перебувають на сході України. Ми
сподіваємося, що кожен лист, малюнок, оберіг і дитячий подаруночок там
гріє душу та піднімає бойовий дух нашим військовим. Адже разом робити
добро – це сила!
З листопада по грудень рій організував та провів ще одну щорічну
благодійну акцію „Новорічний подарунок – захиснику України”. Зір
милували малюнки школярів, листівки з привітаннями та виготовлені
вмілими дитячими руками обереги. Окрім того, учнівський, вчительський та
батьківський

колективи зібрали для військових декілька коробок з

подарунками та медикаментами. А в переддень великодніх свят учасники
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рою активно взяли участь у проведенні благодійної акції „Великодній кошик
солдату”, метою якої є зібрати продукти харчування, солодощі та подарунки
до Великодня нашим бійцям, виявити їм особливу підтримку, донести світло
і радість Христового Воскресіння.
Відрадно, що ми маємо змогу допомогти тим, хто боронить цілісність і
суверенітет нашої держави. Проте щоразу, організовуючи такі акції, молимо
Бога, аби вони були останніми, аби війна скінчилася і на нашій українській
землі запанував мир.
Члени

рою

відвідали

колишнього

воїна

Михайла

Романчука.

З глибоким сумом та болем в очах учасник АТО ділився з учнями спогадами,
що пережив разом зі своїми побратимами за час, проведений у зоні АТО,
показуючи власним прикладом, що не тільки словами можна любити
Батьківщину, але й вчинками доводити це.
Відповідаючи на запитання, Михайло Васильович намагався у
доступній формі розповісти учням про життя на війні, про допомогу
волонтерів, про солдатську єдність, братерство, про військові будні.
Спілкування було теплим і задушевним. Діти висловили слова
вдячності та особливої шани захиснику Вітчизни, а також побажали
здоров’я, добра і мирного неба. На згадку про зустріч подарували малюнок
та виготовлені власноруч смаколики. А герой побажав учням добросовісно
навчатися, любити свою Україну, берегти батьків, вести здоровий спосіб
життя, займатися спортом, цінувати дружбу. Ось тоді Україна й матиме
справжніх патріотів, які будуватимуть нове, заможне, красиве життя. Україна
неодмінно розквітне!
Хочеться зазначити, що такі зустрічі залишають у серцях молодих
людей віру у краще майбутнє України і нестримне бажання бути схожими на
тих, хто сьогодні захищає суверенітет і територіальну цілісність нашої
держави.
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Роєм „Котигорошко”

започатковано також проведення акції „Добро

жменями” зі збору пластикових кришечок для виготовлення протезів.
Відрадно, що саме Виноградівщина є лідером у цій акції.
Сучасний громадянин України має бути добрим, чуйним, не байдужим
до чужого горя. З метою формування саме цих якостей членами рою
проведено благодійну акцію зі збору коштів на лікування онкохворих учнів
школи.
Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається
з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів нам
передалися життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони
закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі. Під час заходів
із вшанування українських народних традицій маленьким козачатам
прививається любов до рідної мови, повага до народної спадщини, яка
формувалася багато століть. Так, напередодні різдвяних і новорічних свят
з найменшими козачатами було вивчено автентичні колядки, виготовлено
цікаві композиції на різдвяну тематику. Діти також мали змогу згадали
народні традиції, ігри та забави. А одна членкиня рою стала переможцем
щорічного традиційного районного конкурсу „Новорічний настрій” та
нагороджена грамотою за ІІ місце у номінації „Новорічна композиція”.
Соборність України – одне з найважливіших державних свят, історично
значимих. Воно щорічно відзначається 22 січня. День Соборності завжди
буде джерелом упевненості в нашому кращому майбутті, що зросла
і зміцніла у віковій визвольній боротьбі українського народу. Рій
„Котигорошко” активно долучився до акції „Ланцюг єдності”, відеоролик
якої був знятий у період локдауну в країні.
Одним із найбільших див, створених людиною, є мова. Вона відкриває
нам не тільки красу рідного слова, а й красу рідної землі, її природи, всього
нашого життя. Через мову ми повертаємося до свого коріння, своїх витоків.
Це знаряддя, яке підносить людину, робить її нездоланною у пошуках
істини. Саме на цьому було акцентовано увагу юних козачат під час
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показового заходу до Міжнародного Дня рідної мови. На цей раз було
застосовано нетрадиційну форму проведення заняття – квест. Квест – це
інтелектуально-динамічна гра, основою якої є послідовне виконання
заздалегідь підготовлених завдань.
Учасники заходу мали змогу пройти всі зупинки мовознавчого квесту.
Поділилися цікавими фактами з життя Тараса Шевченка, Лесі Українки, Ліни
Костенко та Петра Яцика. Виконавши всі мовознавчі завдання, подбавши про
чистоту власного мовлення, всі учасники квесту отримали нагрудні значки
з написом „знаю українську”, адже українська мова – це безмежний океан,
одна з найбагатших мов світу, вона мелодійна, як солов’їна пісня, барвиста,
мов дощова веселка.
А з нагоди Дня української писемності та мови, у день вшанування
пам’яті Преподобного Нестора-Літописця, було проведено мовознавчий
брейн-ринг „Рідна мово, ти квітуєш пелюстками слова”. За звання на
кращого знавця української мови змагалися рої школи. Завдяки
підібраному матеріалу конкурс знавців був, як завжди,

вдало

цікавим та

насиченим. В атмосфері взаємодопомоги та здорової конкуренції чотири
команди боролися за перемогу. Вихованці показали свої креативні здібності,
ерудицію, спритність, знання народної творчості, вміння працювати в групах
та мали змогу поринути в багатющий світ краси й принад рідної української
мови. Після представлення команди спробували свої сили і творчі вміння
у конкурсах „Розминка”, „Хто швидше”, „Антиподи”, „Знавець фольклору”,
„Редактор”, „Скажи одним словом”, „Диктор”.
Козачата з великою цікавістю знайомляться з козацьким фольклором,
традиціями святкування і намагаються теж бути творчими, ініціативними,
артистичними, адже козаки і розважатися полюбляли. Великою гордістю
маленьких козачат є участь у всіх святкових розважальних заходах, зокрема
до Дня учителя, до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, до дня Святого
Валентина.
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З метою вшанування пам’яті великого Кобзаря було проведено
віртуальну виставку ілюстрацій до творів Тараса Шевченка. Гортаючи
сторінки улюблених віршів поета, діти вчаться любити українське слово,
рідний край. Також це спонукає учнів до власної творчості, до вивчення
традицій нашого народу, виховує любов і повагу до спадщини, яку нам
залишив народний геній.
Козаки не були б козаками, якби не були фізично витривалими.
Козацька

молодь

систематично

розвивала

природні

здібності,

вдосконалювала тіло й душу в іграх, хороводах, різних видах змагань і
боротьби. Підлітки і юнаки охоче брали приклад з дорослих та вже
досвідчених козаків. Це створювало настрій внутрішнього задоволення,
хорошого самопочуття, сприяло єдності слова і діла, думки і вчинку, гармонії
душі й тіла. Саме тому в нашому закладі приділяють велику увагу спорту.
Зайнятість котигорошків у спортивній грі „Козацько-лицарський гарт” приніс
не тільки веселощі та радість, але й додав сили організму і підвищив
витривалість, спритність та інші фізичні якості, що є основною запорукою
для становлення маленьких джур.
У лютому ми приєдналися до челенджу, присвяченому 150-річчю від
дня народження Лесі Українки, і продекламували її вірші. Творчість Лесі
Українки відома не тільки в українській, але й у світовій літературі. Життя
поетеси – це легендарний подвиг мужньої і мудрої людини, ніжної й
нескореної жінки, геніального митця й борця, рівноцінну постать якій важко
знайти навіть на планетарних художніх теренах.
Все життя Лесі Українки – свідоме служіння ідеї братерства.
Перекладацька діяльність, популяризація серед українства досягнень світової
думки

і

відкриття

України

іншим

народам

–

взірцевий

приклад

подвижництва митця.
Вже четверту весну поспіль учні школи намагаються зробити місто
Виноградів чистішим, наблизивши його до Європи. Адже там рівень життя
визначається, зокрема, і станом кладовищ. Тому й наші козачата
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систематично намагаються привести до належного стану історичне для
містян місце поховань.
Рій „Котигорошко” є активним учасником усіх акцій, флешмобів,
челенджів, які проводяться в школі. До Міжнародного Дня здоров’я члени
рою долучилися до фоточеленджу „Що допомагає мені пережити карантин”.
Вони підготували фото своїх фізично здорових захоплень, праці та активного
відпочинку, важливих справ та корисної їжі, допомоги в господарстві,
цікавих прогулянок тощо. Наші козачата з радістю ділилися всім цим
з іншими і показували приклад того, як пережити карантин весело
і з користю для здоров’я!
Отже, організовуючи, на перший погляд, невеликі, але реальні справи,
учні вчаться бути компетентними та відповідальними громадянами своєї
держави, переповнюються оптимістичними почуттями за долю України,
усвідомлюючи, що кожен з них і всі разом можуть зробити реальний внесок
у розбудову своєї рідної Батьківщини. Добрі справи, виконані школярами,
стали краплиною в морі благодійності волонтерів України.
Маємо надію на те, що саме спільна діяльність на військовопатріотичному напрямку допоможе юним громадянам духовно й морально
піднятися до рівня української національної ідеї та забезпечити її
життєдайність. Добрі справи, здійснені школярами, привчають їх до
благодійності, демонструють патріотизм дітей, милосердя, уміння розуміти
проблеми

оточення

та

бажання

безкорисливо

допомагати

своїм

співвітчизникам заради миру і спокою в Україні, заради єдності Батьківщини.
Сподіваємося, що діяльність рою „Котигорошко” впливатиме на
подальше почесне перебування в козацькій шкільній родині, а також буде
прикладом для інших майбутніх козачат. Впевнені, що дитячо-юнацька
військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”) буде сприяти вихованню
справжніх нащадків козацького роду.
Про нас можете почитати на сторінці фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/493445794833213
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Висновок
В умовах трансформації українського суспільства, коли відбувається
злам усталених стереотипів, зміна ціннісних координат, простежуються
складні колізії у внутрішньому світі особистості, зростає роль педагогіки
життєтворчості, спрямованої на плекання людини як творця свого життя.
Саме педагогіка життєтворчості , яка визначатиме стратегію розвитку освіти
в Україні у ХХІ столітті, свою головну місію вбачає у тому, за словами
С.Русової,

щоб „дати широкий, вільний розвиток усім духовним силам

і здібностям дитини, який піднімає її особисту вартість і дасть майбутній
людині змогу бути корисною для малого чи великого кола громадянства”.
Ми плекаємо надію, що скоро всі жахи бойових дій завершаться, і ми будемо
жити у вільній незалежній країні. І заради цієї високої мети будемо
продовжувати вершити добрі справи на благо тих людей, хто найбільше їх
потребує.
Зараз важливо, щоб кожен заклад освіти став для дитини осередком
становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе
відповідальність,

самовіддано

розбудовувати

країну

як

суверенну,

незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її
національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та
становленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
Національно-патріотичне

виховання

учнів

початкових

класів

здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної
шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів,
відведення належного місця „спільно-взаємодіючій діяльності” як на уроках,
так і в позаурочний час, гуманізації взаємин у системах „учитель-учень”,
„учень-учень”, використання вчителем демократичного стилю спілкування
з учнями, створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.
Саме в молодшому шкільному віці важливо формувати здатність
дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня,
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жителя міста чи села, виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці,
своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.
У початкових класах соціальна і громадянська компетентності, як
ключові, є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі
і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських
якостей, дотримання соціальних норм і правил. Сьогодні школа, і наш заклад
зокрема, можуть і повинні допомогти дитині правильно зрозуміти життя.
І тому важливо вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонії
відносин між дітьми, вчителями, родиною.
Можна переконливо стверджувати, що формування особистості
національно свідомого громадянина України – процес довготривалий та
важкий, особливо, коли він ускладнюється реаліями сьогодення, а тому слід
забезпечувати цілісність виховання в закладах освіти, де основними
джерелами патріотизму є життя громади та сім’ї, православні корені
українського народу, спадкоємність поколінь, духовне життя людини,
морально-етичний зміст людських вчинків, толерантне ставлення до інших
народів.
Отож, перед педагогом стоїть головне завдання – допомогти дітям
усвідомити й насправді пропустити крізь серце любов до Батьківщини,
стійкий інтерес до минулого, сьогодення й майбутнього рідного краю,
почуття любові й поваги до рідного народу, мови, дбайливе ставлення до
природи і прагнення до збільшення її багатств.
Тож усім нам слід бути терплячими, ніколи не зневірятися в маленькій
людині. Завжди вірити в її успіхи і мати надію, що колись, озираючись назад,
із висоти пройдених років, дитина із вдячністю згадає добру і в чомусь не
схожу на інших людину, яка навчила її вірити в себе, любити Батьківщину,
рідну мову, долати труднощі та дала перші уроки життєвої мудрості.
У кожного своя дорога, у кожного свій дар від Бога.
Цей світ великий, загадковий, і в ньому ти не випадковий.
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Додатки
Кодекс лицарської честі для козачат:
Шануй маму й тата, завжди працюй завзято,
Люби рідну країну, що зветься Україна,
Турбуйся про молодших, жіноцтво поважай,
Будь сильним, справедливим, скромним і правдивим
I рідну Батьківщину завжди захищай.

Кодекс лицарської звитяги для козачат:
За волю, за віру, за честь України
Я буду невтомно стоять до загину,
Нехай небезпека чатує навколо,
Та друзів своїх я не зраджу ніколи.
А недруги наші нехай пам’ятають У чеснім бою козаки не втікають.
Чи горе навколо, чи радість буяє,
Козак добрим людям завжди помагає.

Заповіді козаків:
1. Честь і добре ім’я для козака дорожчі за життя.
2. По тобі судять про все козацтво і народ твій.
3. Козаки всі рівні у правах. Пам’ятай: „Немає ні князя, ні раба,
але всі раби Божії!”
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4. Будь працьовитий, не ледарюй.
5. Служи вірно своєму народу.
6. Дотримуй слова. Слово козака багато важить.
7. Поважай старших, шануй старість.
8. Тримайся віри предків, живи за звичаями свого народу.
9. Загинь, а товариша виручай.
10. Бережи свою сім’ю. Служи їй прикладом.

Завдання козачат:
1. Люби

свою

Батьківщину,

материнську

мову,

неньку

Україну.

Шануй віру і звичаї свого народу.
2. Май свою національну і людську гідність, будь готовим захищати
слабших, турбуватися про молодших.
3. Шляхетно стався до дівчинки, жінки, матері, бабусі; оберігай їх честь і
гідність.
4. Слухай накази отамана, поважай старших та поради наставників.
5. Будь вірним українській національній ідеї, принципам української
національної моралі й духовності.
6. Відстоюй повну свободу й незалежність особистості, народу, держави.
Кріпи свій характер і волю, будь терплячим і дисциплінованим.
7. Будь хоробрим і відважним, мужнім і невтомним.
8. Понад усе цінуй козацьку честь.
9. Будь лицарем до супротивника, зневажай жорстоких і лихих.
10. Будь ревним охоронцем рідної природи. Бережи традиції Українського
козацтва, охороняй пам’ятки історії і культури свого народу.
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Стріт-арт „Діти за мир”

Конкурс малюнка на асфальті до Дня миру

Акція „Подаруй бібліотеці книгу”
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Листівки до Дня людей похилого віку

Святкове відеопривітання для вчителів школи

Розважально-патріотична гра „Ми діти козацького роду”
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Традиційна виставка композицій „Щедра осінь”
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Акція „Ми всі різні, але ми всі рівні”

Година пам’яті „Голодомор – біль душі і пам’ять серця”

Благодійна акція
„Новорічний подарунок захиснику України”
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Виставка-конкурс „Новорічний настрій”

Акція „Ланцюг єдності”
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Заходи до Міжнародного жіночого дня 8 Березня та
Дня Святого Валентина

Віртуальна виставка ілюстрацій до творів Т.Шевченка

Збір продуктів харчування для військовослужбовців
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Фоточелендж
„Що допомагає мені пережити карантин”

Гра-квест „Дивосвіт дитинства”
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Ми на сторінці фейсбук
https://www.facebook.com/groups/493445794833213
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