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РОДИНА «СОКОЛЯТА» 

НАШ ДЕВІЗ 
Захочеш і 
будеш. 
В людині 
затям, 
Лежить 
невідгадана 
сила! 
О. Ольжич 
 



Громадянин — це не тільки людина, яка належить до 
певної країни, де вона має відповідний юридичний 
статус, або співвідносить себе з нею. 

Громадянин —це не тільки фізична особа, 
правовий статус якої зумовлений належністю 
до громадянства певної держави. 

Громадянин —це не тільки людина, що має 
стійкий правовий звязок з конкретною 
державою, що проявляється у взаємних 
правах та обов′язках. 



Особистість 

яка знає 
історію і  
традиції 
своєї 
країни 

любить свою 
Батьківщину 

і народ 

здатна 
саморозви-

ватися 

має 
культуру 
думки та 

мови 

має 
соціально- 
активну 
позицію 

громадяни-
на 

дотримуєть-
ся духовних, 
правових, 

загальнолюд
-ських 
законів 

творчо 
мислить 

духовно та 
фізично 
здорова 

МОДЕЛЬ «Громадянин України» 



Без традиції нема культури, без культури 
нема нації.             В’ячеслав ЛИПИНСЬКИЙ 

    Свято Покрови Пресвятої    
Богородиці та дня Захисника України 



Мене мусить 
обходити тілесне, 
фізичне здоров’я 
твоє, мій народе 

рідний, бо знаю, що 
лишень раси здорові і 

фізично сильні 
можуть бути щасливі; 

знаю також, що 
здоров’я і моральність 

так з собою суть 
зв’язані, що одне від 

другого залежить. 
А. Шептицький 

МОЛОДІЖНИЙ ПАТРІОТИЧНИЙ КВЕСТ «ПАМ’ЯТІ БОРЦІВ ЗА 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НОВІТНЬОГО ЧАСУ» 



Андріївські  вечорниці  



Районний огляд- конкурс 
патріотичної пісні та 
строю,до Дня захисника 
України 

Зустріч з вїнами УПА та воїнами 
АТО 



 
 
 
 
 
Почуття й свідомість 

цього спільного 
добра, яке об’єднує 

людей, веде людину 
до розуміння, що 

загальне добро – то її 
власне добро, а 

ближні її – то наче 
вона сама! І тому 

тією самою любов’ю, 
якою людина сама 

себе любить, мусить 
вона любити й ціле 

людство. 
 А. Шептицький 

Благодійний ярмарок « З вірою в 
серці, з турботою про відважних» 



Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не 
збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми 

самі нацією не схочемо бути. 
                                В’ячеслав ЛИПИНСЬКИЙ 



 

Нові часи, нові завдання, нові 
вимоги… Незалежність України 
дає можливість кожному з нас 
стати справжнім господарем 
своєї землі. Сьогодні ми є 
свідками великих перетворень- 
перетворень, що відбуваються в 
нашій країні. Ми – майбутнє 
України. То ж своїми знаннями, 
працею, здобутками піднесімо 
її культуру, своїми 
досягненнями славімо її. 
Будьмо гідними своїх предків, 
бережімо волю і незалежність 
України, поважаймо свій народ і 
його мелодійну мову. Шануймо 
себе і свою гідність, і шановані 
будемо іншими. 

Ми – громадяни України! Робімо 
все, щоб ми це завжди 
говорили з високо піднятою 

головою. Все в наших руках. 

 


