
 

 

 

 

 

 

 

 

Косівський НВК 

 «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія- інтернат» 

РОДИНА «СОКОЛЯТА» 
 

НАШ ДЕВІЗ 

Захочеш і будеш. 

В людині затям, 

Лежить невідгадана 

сила! 

                                 
О. Ольжич 

 



Наша пісня 
 

Наше кредо 

Не той сильний, що 
камінь верже, а той, 
що серце в собі держе. 

 

Гей, соколи 

Гей десь там, де чорні 

води, 

 Сів на коня козак 

молодий. 

 Плаче молода дівчина, 

 Їде козак з України. 

 Приспів: 

 Гей, гей, гей, соколи, 

 Оминайте гори, ліси, 

доли. 

 Дзвінь, дзвінь, дзвінь, 

дзвіночку, 

 Степовий жайвороночку. 

 



 
 Завдання: 

• підтримання кращих рис української нації - 
працелюбності, прагнення до свободи, любові 
до природи та мистецтва, поваги до батьків та 
родини; 

• сприяння розвитку фізичного, психічного та 
духовного здоров'я 

• виховання поваги до батьків, людей похилого 
віку, турбота про молодших та людей з 
особливими потребами; 

• формування духовних цінностей українського 
патріота: почуття патріотизму, національної 
свідомості, любові до українського народу, його 
історії, Української Держави, рідної землі, 
родини, гордості за минуле і сучасне на 
прикладах героїчної історії українського народу 
та кращих зразків культурної спадщини; 

• відновлення і вшанування національної пам'яті; 
• виховання здатності протидіяти проявам 

аморальності, правопорушень, бездуховності, 
антигромадської діяльності; 

 



Наш 5(9) клас 

 



ТАК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ 



Наші активісти 



шкільні будні та свята 



Семенюк Наталія 
Гуцуляк Святослав 

Філіпович Марина 



ми - веселі 



Домбровський Павло 



ми - дружні  
Хороші друзі дістаються тому, 
хто сам уміє бути хорошим 
другом.  

Нікколо Макіавеллі 



Копчук Дзвенислава 



ми - добрі 
Добро існує там, 
де його постійно 

творять.  
Владислав 

Гжещик  



ми - розумні 



НАША ГОРДІСТЬ 
Мицканюк Василь 



ми любимо наш край 



Чоборяк Андрій 



ми - талановиті 
В кожній людині є 
сонце.  
Тільки дайте йому 
світити.  

Сократ 





Семенюк Світлана 



наші спортсмени 



Подорожуємо 



Любіть життя, шануйте кожен день,  
Робіть йому коштовні подарунки  
З колосся золотого і з пісень,  
З натхнення творчого, з окриленої 
думки.  
 
  
Із дружби, що не губиться в роках,  
З любові, що палає, наче ватра,  
Тримайте майбуття в міцних руках.  
У вас — майбутнє наше,наше 
завтра!  


