
СТОРІНКА ЛІТОПИСУ «ЮННАТИ – ПАТРІОТИ» 

З метою посилення патріотичного виховання учнівської молоді та 

активізації засобів системи національно-патріотичного виховання учні  

Косівського НВК "Загальноосвітньої школи першого ступеня-гімназії-

інтернату" брали участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

 еколого-патріотичній грі«Паросток».  

 

Основні завдання гри: 

 формування нового українця, що діє на основі національних та європейських 

цінностей, готовності до активної громадянської позиції та екологічної діяльності; 

 розвиток пізнавального інтересу, логічного мислення; виховання громадянина – 

патріота України. 

  бережливого і шанобливого ставлення до традицій українського народу. 

▪ виховання громадянина – патріота України відповідального за свою Вітчизну та 

природу як національне багатство, основу життя на землі; 

▪ формування розуміння гармонії людини з природою; 

▪ розширення знань про природу свого краю; 

▪ розвиток пізнавального інтересу та логічного мислення; 

▪ спонукання до самоосвіти; 

▪ сприяння формуванню матеріалістичного світогляду, готовності до активної 

природоохоронної діяльності; 

▪ виховання основ глобального екологічного мислення; екологічної культури; 

▪ виховання бережливого і шанобливого ставлення до традицій українського народу та 

тривалих державницьких традицій України. 

 

 

Місцем проведення очного етапу гри була територія навчального закладу.    Захід 

починався з урочистої частини , після чого була організована робота  на певних 

етапах-стадіях. 

 



 

Стадія «Пісенна».  

Педагогічний колектив виконав пісню «Моя надіє..»  

 



         1.Моя надіє горьова, жагуча, 

Не я тебе посіяла в собі,- 

Посіяв синій вітер кругойдучий, 

Що вищий за страждання й біль 2р. 

Пр.: Цей синій вітер – цей ніжний вітер, 

        Він нагадав мені своє: 

        Що вільний тільки той на світі, 

        Хто за свободу повстає. 

2. І я  - повстала. Я – устала. 

Я розкувала слово й дух. 

Тепер іду на бій останній –  

Братів розковувать іду. 2р. 

Пр.: 

3.Впаду? Нехай!. Лиш не рабою. 

Не полонянкою журби. 

Хто народивсь для України – 

Той народивсь для боротьби. 2р. 

Пр.: 

Сл. – Тарас Мельничук 

Муз.- В.Грицюк 

 

Учні виконали патріотичну пісню «Згадай, козаче». 

1.Згадай, козаче , буремні роки, як український нарід воював. 

Пішли на войну три вірні друзі для України волю здобувать. 

2.Лишили вдома свої родини. Плачуть дружини, доньки і сини. 

Якщо так треба, то ви боріться, але себе зумійте зберегти. 

3.І друзі бились з ворогом лютим. Плече в плече стояли, як граніт. 

За нами ненька - наша Україна, без волі нам немилий білий світ. 

4.У сірім небі лютують грози. Над полем чорний ворон пролітав. 



Одного з друзів вразила куля і він на землю сиру упав. 

5.Над ним схилились два вірні друзі. Куди ж ти, брате, від нас пішов. 

Зазнав ти болю, зазнав ти горя, та тільки волі для себе не знайшов. 

6.З тих пір пройшли, пробігли роки, у чистім полі маки розцвіли. 

У кожній квітці -  кров українців, щоби щасливі ми всі були. 

7.Згадаймо, друзі, буремні роки, як український  нарід воював. 

Як йшли у поле три вірні друзі для України волю здобувать. 

                                                                  14.06.2004р. В.Грицюк.  

 
 

Стадія «Патріотична». 

Зустріч з воїном АТО. Вона відбулася 2 жовтня. Неможливо без хвилювання і сліз 

дивитися на події, які охопили Схід країни,  де замість дзвінкого дитячого сміху 

«говорять гармати». І саме в такий нелегкий час Україна-мати бачить своїх синів-

героїв такими, які вірні обов’язку, мають неабияку волю до перемоги. Ретельно 

підбираючи слова, мужній воїн –земляк описував жахіття цієї нав’язаної нам війни. Із 



тремтінням у голосі згадував своїх побратимів, які навічно залишилися лежати у 

донецькій землі.Також він відповів на запитання учнів і закликав бути слухняними, 

зміцнювати тіло й дух та любити Батьківщину. 

 

 

 

 

 

Нагальна потреба людини в молитві і допомозі священика найбільша після 

обстрілу. Боєць проявляє мужність, але це стрес дуже великий, який треба 

знімати. І от він приходить в капличку, ставить свічку і тут ще поговорить зі  

священиком, і йому стає легше.   



 

 

 

 

 

Зустріч з воїном АТО – колишньою ученицею нашої гімназії. 

Вона розповіла про про бої  із сепаратистами, про життя між боями, настрій 

військових та добровольців. Її емоційна розповідь була наскрізь пронизана 

любов’ю до України, прагненням українських військових захищати кожну 

горстку рідної землі. 



 

 

 

 



 

 



Стадія «Волонтерська». 

Участь у благодійній акції «На допомогу воїнам – захисникам України» 

 

Стадія «Здоров’я нації» 

Колишні вихованці нашого НВК запросили учнів до себе на роботу в лікарню 

і продемонстрували етапи надання домедичної допомоги при термінальних 

станах.  

 



 

 

Стадія «Ніщо не забуте і ніхто не забутий» 

20 лютого цього року в актовому залі гімназії відбувся реквієм пам’ті Небесній 

сотні. На захід був запрошений о.Роман Іванюлик. Він благословив вихованців 

на добрі справи і високо оцінив дух патріотизму, який завжди плекають в цьому 

навчальному закладі;  такі зустрічі залишають у молодих душах віру у краще 

майбутнє України і нестримне бажання бути схожими на тих, хто зараз захищає 

суверенітет, свободу і цілісність нашої держави. 

  



 

Стадія «Рослинний світ Прикарпаття» 

Учні вправлялись в основах систематики, намагаючись розпізнати 

продемонстровані рослини  і віднести їх до відповідних родин. 

 



Стадія «За мир увсьому світі»  

Мир - головна цінність для будь-якої людини. Захищати його ідеали, зміцнювати 

дружні відносини між державами, спільними зусиллями працювати для 

досягнення миру в усьому світі - основні принципи, якими керувалася ООН, 

заснувавши це свято. 

І в нашому навчальному закладі урочисто відзначили цей день. Захід почався  з 

виконання Гімну України. Слово мав вчитель історії Ігор Глухенький. Він 

наголосив,що День миру  актуальний як ніколи, адже сучасне суспільство 

страждає від міжнаціональних конфліктів, війн, терактів, екологічних лих та  

закликав в цей день подумати про ці проблеми і шляхи їх вирішення. 

 



 

 



 

 

Стадія «Квіти Землі» 

Квітникарство  — галузь рослинництва, що займається селекцією і 

вирощуванням рослин з декоративними цілями: для зрізування букетів, 

створення оранжерей і зелених насаджень відкритого ґрунта, а також для 

прикрашання житлових і виробничих приміщень. 

Квітникарство — один з напрямів декоративного садівництва. Воно має 

справу з вирощуванням рослин для прикрашання парків і скверів. Займатися 

квітникарством люди почали з глибокої древності. 

Головною прикрасою будь-якого саду є квіти. Квіткові рослини різноманітні 

за своїми ознаками. Тому для них потрібні відповідні умови зовнішнього 

середовища. Наші учні активно працюють в напрямі покращення території 

навчального закладу і отримують від цього задоволення. 



 

 

Підсумком роботи була лінійка, на якій оголосили результати і привітали 

переможців. Гра дуже сподобалась учням і згуртувала їх на добрі починання.  

 

 



Завершити хочеться словами Тараса Мельничука –  

«Полум’яніти – і не згоріти. 

Стократ зродити – і розцвісти. 

Зрубають – 

Пустити нове коріння, 

 Щоб і не знали,коли ти встиг. 

Це право народу, право ясеня, 

Це право криниці, слова й зорі. 

Це право кожного – не згаснути на землі.» 

  

Упорядкування інформації та фотоматеріали : Грицюк В. /2017р./ 

 


