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Ройове гасло:         У НАС В КРОВІ КОЗАЦЬКІ  ГЕНИ. 

                                                              У  НАС  В  ДУШІ  КОЗАЦЬКА СІЧ! 

ДЕВІЗ: 

ЗА ВОЛЮ, ЗА ВІРУ, ЗА ЧЕСТЬ УКРАЇНИ 

Я БУДУ НЕВТОМНО  СТОЯТЬ ДО ЗАГИНУ. 

НЕХАЙ НЕБЕЗПЕКА ЧАТУЄ  НАВКОЛО, 

ТА ДРУЗІВ  СВОЇХ  Я НЕ  ЗРАДЖУ  НІКОЛИ. 

 

 

Назва рою: 

«СІЧОВИКИ»   

Ройовий клич: 

Мир, краса,  

любов і правда! 

 

                                      

 

 

 

  

Ройові атрибути 



2019-2020 навчальний рік 

Склад рою «Січовики» 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Обов’язок 

(ройова 

посада) 

Клас 

1. Чабанюк  Діана ройовий 9-Б 

2. Штепура Богдан  хорунжий 9-Б 

3. Барановський  Євген шафар 9-Б 

4. Гончар Володимир осавул 9-А 

5. Горбушина Інна бунчужний 8-Б 

6. Кукош Олександр обозний 9-Б 

7. Ломанова Катерина скарбник 8-Б 

8. Савчук Анастасія писар 8-А 

Переможці шкільного етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організації,  з якими взаємодіє  рій:  

1. Дитяча юнацька організація  «Юнландія» Вугледарського  НВК «МРІЯ» 

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад); 

2. «Агенція розвитку Вугледара», ММГО «Лідер» (м. Вугледар); 

3. ГО «Союз ветеранів воїнів-інтернаціоналістів» (м. Вугледар).



5 
 

Уже четвертий рік впроваджується у шкільному житті нашої школи 

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура»). Вона стала невід’ємною складовою національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді. Виховна система гри «Джура» включає в себе 

постійну роботу у школі протягом усього навчального року, дає можливість 

залучити до спільної дії учнів, педагогів, батьків, представників місцевого 

самоврядування та громадських організацій. 

Виховна система гри «Джура» базується на козацьких традиціях. Така 

форма виховної роботи з учнівською молоддю є надзвичайно ефективною та 

актуальною, зважуючи на складні військово-політичні умови, що нині 

склалися в Україні. Високий рівень обороноздатності України може бути 

забезпечений не стільки новітніми зразками зброї, але, у першу чергу, 

високим рівнем патріотизму громадян, наявністю в них потрібних умінь та 

навичок із загальновійськових дисциплін, вміння зберегти своє життя і 

здоров’я в умовах надзвичайної ситуації та військового конфлікту, надання 

першої допомоги, а головне – їхньої готовності захистити Україну від будь-

якого агресора. Народ-патріот – непереможний. 

 

Оформлення зони  «ПАТРІОТ», яка є знаковою для роїв «Чорні 

вершники» та «Січовики», для всіх учасників освітнього процесу. 
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Військово-патріотичне виховання учнівської молоді на засадах козацької 

педагогіки знайшло відображення у дитячо-юнацькій військово-патріотичній 

грі «Сокіл»(«Джура»). У рамках цього проєкту у Вугледарському НВК 

«МРІЯ»(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад)  організовано козацькі рої «Чорні вершники» (15-17 років),  

«Січовики» (11-14 років), який діє під гаслом «У нас в крові козацькі гени. У 

нас в душі козацька Січ». 

У 2019 році рій «Січовики» став  переможцем шкільного етапу 

змагань.Для «Січовиків» справжнім прикладом став рій «Чорні вершники», 

який у 2018-2019 році виборов 3 Кубка під час обласного етапу  дитячо-

юнацької  військово-патріотичної  гри «Сокіл» («Джура»), у 2019-2020 році 

посів ІІ місце під час онлайн-конкурсу  ІІ етапу обласних змагань. Протягом 

2019-2020  н.р. члени рою «Січовики» є активними учасниками всіх заходів 

національно-патріотичного виховання в школі.  

 

 

Міська естафета пам’яті, присвячена вигнанню нацистських окупантів з 

Донбасу. Вітаємо команди дівчат та хлопців 8-9-х класів, серед яких члени рою 

«Січовики»,  з перемогою! 
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Акція  «Мир і єдність Україні» (члени рою ініціатори флешмобу, до якого  

долучили учнів  5-А, 9-х класів):  розгорнуто  прапор разом із 

військовослужбовцями ЗСУ. 

 

 

Участь в обласній акції «Повернись живим», присвяченій Дню захисника 

України: підготували привітання військовослужбовцям – учасникам АТО, 

ООС.  Упевнені, що щирі слова дітей збережуть життя наших воїнів! 
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До Дня захисника України, до Дня українського козацтва проведено квест 

«Кмітливість, спритність, сила козаків», учасником якого став рій «Січовики». 

Серед гостей -  військовослужбовці ЗСУ.  Команди-учасники довели, що вони –  

гідні нащадки славного козацького роду, справжні козаки. А яке козацьке свято 

без козацького кулешу? Смакували всі! Дякуємо нашим захисникам! Вітаємо їх 

зі святом! 
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Учні початкових класів, учасники акції «Повернися живим!», отримали 

подарунки від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського 

«Солідарність». Так, «Майбутнє залежить від нас з вами»! Почесну місію - 

вручення подарунків - виконали члени роїв  «Чорні вершники» та «Січовики». 

 

 

 

«Січовики» – активні створювачі бібліотечного простору. 

 

 



10 
 

 

 

 

21 листопада - День Гідності та Свободи. Україна –  територія гідності та 

свободи. Пишаємося, що ми є народом, який вміє захищати демократичні 

цінності, права та свободу людини і громадянина, національні інтереси України 

та її європейський вибір. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/44011542325

3922/ 

19 квітня 2003 р. згідно з Указом Президента України «Про День 

Європи», «враховуючи стратегічний курс України на європейську 

інтеграцію…», було встановлено в Україні свято - День Європи. Учні нашої 

школи, серед яких члени рою «Січовики»,  під керівництвом вчителя 

англійської мови Шавиріної В. П. взяли участь у ІІ щорічному Всеукраїнському 

конкурсі «Європа - це я!» Вітаємо! Результати вражають: І місце - 3 учасника, ІІ 

місце - 5 учасників. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=765635077243904&set=pcb.436759743589490&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBEUr6wEGNW2QUJ_ZPtWA5LDdlRg2xENLXlWIqPRD1j3sQcN3KQvcifRDL9HRVBCoCaN0BeBcMPh5tO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=765635077243904&set=pcb.436759743589490&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBEUr6wEGNW2QUJ_ZPtWA5LDdlRg2xENLXlWIqPRD1j3sQcN3KQvcifRDL9HRVBCoCaN0BeBcMPh5tO
https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/440115423253922/
https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/440115423253922/
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Тиждень соціально-психологічного здоров'я. «Січовики» - активні 

учасники заходів. 

 

 

Участь у міському флешмобі «За здоровий спосіб життя», який відбувся в 

рамках проєкту «Донецька область за здоровий спосіб життя». Дякуємо всім за 

участь! 
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16 грудня. Тематичні заходи до Всесвітнього тижня права. Ми написали 

диктант, провели гру-квест, ігри, знімали відеоролики, присвячені правам 

людини, обрали президента початкової школи тощо. Ми створюємо світ без 

насильства та дискримінації. «Січовики» - ініціатори та учасники заходів. 

 

 

 

 
 

3 грудня відбувся шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 6 роїв змагалися за перемогу. 
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Учні показали свої навички у таких конкурсах, як «Впоряд», «Відун», 

«Козацький гарт», «Перетягування линви», «Влучний стрілок», «Розбірка-

збірка АК», спортивній естафеті тощо. Кожен рій продемонстрував свою 

майстерність. Перемогу здобуврій «Січовики», ІІ місце посів рій «Нескорені», 

ІІІ місце – «Козаки». Учасників привітали голова Вугледарської міської ради 

Сілич А. Ю., майор ЗСУ Вєрігін О. Ю. і побажали нових перемог! 

 

 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__[0]=68.ARCpEu

29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-

Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-

5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-

3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE

_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BS

CgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-

JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-

DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-

ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R 

 

ВУГЛЕДАР ПРИВІТАВ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ З ПРОФЕСІЙНИМ 

СВЯТОМ. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, 

- цими пронизливими рядками українського поета Василя Симоненка 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/730532054106080?__xts__%5b0%5d=68.ARCpEu29mQR9rCeAR5vA41g1YEKl-Xd1xm8f1Qm0zxFeboCGWEh_TVwgDLYN9gM4wINSobVw2SYuK0FbGP2KswintrZ-5uIT3a28Ly02kQS2XmNte3u852Inrv-XkRDJ061QGtKzIZGPjpBG-3Kg6f_Db5UBIIHbbhPcN631dM_lPHpz82THyH5XbmvYq5tToQQs_j__52KmWHi3wgng8QUE_JdZErNL1vWxUxFEX7iokK4HFwSfn_b2QZ2szMySsQ8dr5AyHvxsxtp1VscLvaDCTBNV1i_BSCgCM4X2AfJrjEUMgFKWK5hOIvbCqX_qIMPneMDyMzN-JJ_fG1SFssZgPDFYdDBl9I1B0pJRUjPCgxqhOfK-DLpKsicuBJWGbvqIIqnnp2lOVSziCKpfybmMKGL6nLOhHKMiUN-ocqtyVH13PuNJgv5ieuraZW9NLeeRqBn2Rruos-JcYOWCiLaid2h0&__tn__=H-R
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талановита юнь Вугледару  (учні НВК «МРІЯ») відкрила музично-

хореографічну частину свята. Окрім пісень, юні джури шкільної чоти «Чорні 

вершники» та «Січовики» продемонстрували на сцені справжній військовий 

вишкіл – зі стройовою, бойовим гопаком та вправами з макетами зброї. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-KsVPNs5f8 

Гімн  Збройних Сил  України у виконанні учнів, педагогів під час 

міського заходу. 

 

 

 
 

 

Традиційно учні та педагоги долучилися до акції «Тепло наших сердець - 

на передову!». Цього року зібрані кошти, теплі речі, обереги, які виготовили 

учні 5-А за підтримки соціального педагога Соловйової О. О., плакат з 

побажаннями від учнів 1-А та 1-Б, який вони підготували до 6 грудня, передали 

волонтеру м. Вугледар Булаху В. І. Тепло наших сердець дієве! 

Дякуємо волонтерам м. Вугледар, завдяки яким зібрані нами теплі речі 

(ковдри), плакат, кошти, на які закуплені смаколики, потрапили напередодні 

Нового року на передову. Дякуємо всім небайдужим серцям, завдяки яким уже 

не один рік в НВК «МРІЯ» проводиться акція «Тепло наших сердець - на 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-KsVPNs5f8
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передову!» Усіх вітаємо з новим 2020 роком! Нехай він стане роком Перемоги 

України! 

 

 

 
 

Учні та педагоги «МРІЇ» передали новорічні іграшки, сувеніри, листівки з 

побажаннями для військовослужбовців ЗСУ. Ці іграшки знайдуть своє місце на 

ялинці й подарують святковий настрій, допоможуть пригадати рідних. Ми 

бажаємо всім щасливих і радісних свят! 
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Учні, педагоги, батьки долучилися до благодійної акції «Назустріч Мрії 

VІІІ». Ми отримали подяку «за примноження шляхетних традицій 

доброчинності та милосердя, ... прояв громадянського сумління та найкращих 

людських чеснот». Віримо, що наші дії рятують життя маленьким українцям, 

яким потрібна допомога. 

 

 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v2T73TypBD0 

Загальношкільне виконання  Гімну  України. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jUN9W2RYN24 

 

День Соборності України. Ланцюг єднання. Педагоги, учні НВК «МРІЯ», 

військовослужбовці ЗСУ. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2T73TypBD0
https://www.youtube.com/watch?v=jUN9W2RYN24
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29 січня – День пам’яті героїв Крут – саме там, у 1918 році відбувся бій, 

що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за 

Свободу й Незалежність. 

Під Крутами там молоде юнацтво 

На бій кривавий з ворогами стало. 

За Україну, славу, честь й свободу 

Життя юнацьке своє там віддало. 

Усний журнал  «Пам'ятай про Крути», який підготували та провели 

«Січовики». 
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Розпочато проєкт «Україна-НАТО», ініціаторами якого є члени рою 

«Січовики». До проєкту залучено учнів 8-х класів. Учні 8-Б відповіли на 

запитання анкети, ознайомилися з історією відносин Україна-НАТО, 

розглянули особливості налагодження діалогу між Україною та НАТО в різні 

роки розвитку країни. Гостем тематичного уроку став військовослужбовець 

ЗСУ Копайло Р. О., який на військовому полігоні проходив підготовку за 

стандартами НАТО. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3-N-U4pSZC4 

Загальношкільна акції «Ангели пам'яті» разом із військовослужбовцями 

ЗСУ. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/52864429440

1034/ 

Учні 8-Б класу за ініціативи рою «Січовики» продовжують роботу над 

проєктом «Україна та НАТО: історія та реалії». Важлива тема –  співпраця 

Альянсу та України під час пандемії. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/544228276175969/ 

Створення роликів у рамках медіапроєкту «MRIYAProduction» із 

розвитку шкільного самоврядування «Особливості нашого класу». «Джура», 

дружба з військовослужбовцями – складова життя кожного класного колективу, 

особливо якщо в класі навчається член рою «Січовики». 

https://www.youtube.com/watch?v=3-N-U4pSZC4
https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/528644294401034/
https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/528644294401034/
https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/544228276175969/
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Плогініг по-вугледарські. Версія 2.0 ВІДБУВСЯ! 

Гасло цьогорічного плогінгу «Здорова планета - здорові ми», тож щиро 

сподіваємось, що нашому місту стало трохи «легше дихати». «Січовики» - не 

лише є учасниками, а й долучили до справи небайдужих містян. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/59427609783

7853/ 

Участь у Всеукраїнській  акції  на підтримку українських воїнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/594276097837853/
https://www.facebook.com/groups/181590125773121/permalink/594276097837853/
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Виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, 

високої самосвідомості та активної громадянської позиції – основне завдання 

української школи. 

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура») є одним із найважливіших засобів патріотичного виховання молоді, 

формування громадянської свідомості, виховання здорової нації. 

Добрі справи, виконані школярами, стали краплиною в морі 

благодійності волонтерів України. Слова вдячності бійців  заохочують джур до 

ще більш активної діяльності, демонструють важливість щонайменшого внеску 

й участі кожного у вирішенні великої спільної справи – захисті своєї 

Батьківщини, збереженні її територіальної цілісності, налагодженні 

взаєморозуміння жителів  західних і східних регіонів України, до посилення 

віри в краще майбутнє України, здійсненні найзаповітнішого бажання  

українців сьогодні – жити під мирним небом єдиної України,  екологія якої 

буде  збережена для майбутніх  поколінь.   

 


