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Назва рою: «Нащадки  козаків» 

Девіз: «Хоробрим будь, часу не гай, і  

близьким друзям помагай» 
 

Ми- 
молодці, 
сучасні,  
активні, 
наполегливі, 
розумні, 
креативні, 
спортивні. 

 
  

                  

 

Ройові атрибути 
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    Анотація 

Доброта – це перш за все діло. До того ж справжній добрий вчинок завжди 

робиться безкорисливо. Він твориться «за покликом душі». Доброта дійсно 

починається з малого. Поступитися місцем у громадському транспорті, допомогти 

стареньким людям перейти дорогуі — усе це вкладається у поняття доброти. 

Нібито маленькі вчинки, які не потребують значних зусиль і матеріальних витрат, 

а ціна їхня — надзвичайно висока. Бо саме це — найбільший показник гуманності 

та вихованості людини. 

Добрі справи, здійснені школярами, прилучають їх до благодійності, 

демонструють їхній патріотизм, милосердя, уміння розуміти проблеми оточуючих 

та бажання безкорисливо допомагати своїм співвітчизникам заради миру і спокою 

в Україні, заради єдності Батьківщини. «Добре діло» волонтерів Липчанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів – це систематичні спільні дії учнів, педагогів, батьків, органів 

місцевого самоврядування. 

Наша мета – залучити всіх не байдужих до виконання добрих і корисних 

справ, вчитися допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. Виховувати в учнів 

такі риси людського характеру, як доброзичливість, тактовність, милосердя, 

уміння розуміти проблеми оточуючих та бажання безкорисливо допомагати своїм 

співвітчизникам заради миру і спокою в Україні, заради єдності Батьківщини 
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                                                  Довідкові відомості 

 

Місце проведення: Липчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів . 

Адресна спрямованість: підтримка української армії, учасників АТО, жителів 

Сходу України, які проживають у зоні військових дій. 

Час проведення: вересень 2019-квітень 2020 року. 

Склад рою «Нащадки козаків»  

 

ПАСПОРТ 

Рою «Нащадки козаків» 

1. Регіон  Закарпатська обл.  

2. Район  Хустський  

3. Назва населеного пункту с. Липча 

4. Повна юридична назва навчального (або іншого) закладу, при якому організовано рій   

Липчанська ЗОШ І-ІІІ ст., вул. Шкільна, б/н   

5. Поштова адреса  90415 с. Липча 

6. Контактні телефони тел. 03142-61-116 

7. E-mail  lypcha@ukr.net 

8. Сайт school.lipcha.space 

9. Ройовий  Молнар Андрій Вікторович 

10. Виховник  Плешинець Тетяна Іванівна , тел. 0989239632, E-mail - tanya2810p@ukr.net, 

 

 

СКЛАД РОЮ 

 

№ п/п Прізвище, ім’я учасника рою Рік народження Клас 

1. Молнар Андрій Вікторович 09.04.2011 3 

2. Баранець Софія Олексіївна 23.08.2011 3 

3. Грицак Роман Сергійович 16.05.2011 3 

4. Сабадош Тетяна Володимирівна 06.08.2011 3 

5. Осіпчук Павло Сергійович 09.07.2011 3 

6. Довганич Яна Василівна 11.02.2011 3 

7. Томищ Станіслав Віталійович 10.08.2011 3 

8. Гембей Дмитро Юрійович 08.11.2010 3 

mailto:lypcha@ukr.net
https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=9PcRthMMmP8bJriwF2m
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Зміст завдань 
 

1. Акція «Назустріч мрій». 

2.  Благодійна акція «Привітай солдата зі святом». 

3. Акція «Діти-дітям».  

4. Акція «Чисте довкілля». 

5. Дистанційна підготовка до гри. 
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Фотографії 

 

Фото 1. Діяльність та робота рою «Нащадки козаків» протягом 2019-2020 року. 

 

Фото 2. Проведення козацьких забав серед учнів молодшої ланки. 
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Фото 3. Благодійна акція «Ми з вами, воїни…»,  приурочена до Дня Збройних  

Сил України. 

 

Фото 4.  Учні нашої школи неодноразово долучалися  до акцій, метою яких було 

допомогти  нашим українським  воїнам в зоні  АТО.  Малювали малюнки, та 

писали листи вдячності та підтримки. 

 



9 
 

 

Фото 5.  Всеукраїнська благодійна акція "Діти дітям !" 

 

 

 

Фото 6. Долучилися до Всеукраїнського уроку доброти. 
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Фото 7. Акція «Чисте довкілля» 

 

               

Фото 8. Дистанційна підготовка учнів до гри, під час карантину. 
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  Фото 9. Навчання надавати домедичну допомогу. 

               

 

 

 Фото 10. Вивчення завдань по топографії. 
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 Фото 11. Вивчення завдань передбачених грою «Відун». 
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Опис доброго діла 

Не втрачайте віри в майбутнє! 

В світле й прекрасне життя! 

Але щоб в суспільстві такому жити, 

Спитай себе «А що для цього зробив я?» 

Виховання патріотизму зараз перебуває у центрі уваги суспільства, адже події 

на сході України певною мірою є одним з наслідків неуваги до громадянського 

виховання у нашій державі. Є багато різних міркувань про те, що таке патріотизм, 

як і з якого віку треба його плекати. Дедалі більше вчених звертають увагу на 

взаємозв'язок виховання доброти як моральної риси й ставлення майбутніх 

громадян до долі своєї рідної землі. Тож виховання патріотизму маємо починати з 

виховання доброти. 

У Липчанській  ЗОШ І-ІІІ ступенів  роєм «Нащадки козаків», проведене у 

рамках даної гри, об’єднало підлітків та педагогів: керівників військово-

патріотичних гуртків, керівників художньо-естетичних колективів, класних 

керівників,  учителів-предметників. 

 Учні  молодшої ланки завдяки  Доброму  ділу  прилучилися  до  

волонтерського  руху: організовували збір теплих речей, продуктів, предметів 

першої необхідності для воїнів АТО.  

Благодійні акції здійснюють важливі виховні функції, розкриваючи перед 

учнівською молоддю та дорослими одну зі сфер, в яких можна проявити найкращі 

людські якості: милосердя, уміння розуміти проблеми оточуючих та бажання 

безкорисливо допомагати своїм співвітчизникам, людям, які потребують уваги, 

турботи, піклування. Діти вчаться бути уважними до чужої біди, порядними і 

толерантними, щирими і добросердними. Юне покоління українців навчається 

усвідомлювати відповідальність кожного за долю своєї держави, її майбутнє. 
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Підсумки, висновки, рекомендації 

 

Хоробрим будь, часу не гай,  близьким друзям помагай» - саме таке гасло 

обрали джури рою “Нащадки козаків” у своїй  справі. Практична діяльність учнів 

- це участь у побудові громадянського суспільства, громадська співучасть у 

доброчинних акціях - набуття життєвого досвіду, єднання навколо практичних дій 

- можливість реалізувати патріотичний потенціал, а отже, змінювати життя в 

країні на краще. Це сприяє вихованню в учнів громадянської позиції, таких 

моральних цінностей, як милосердя, толерантність, взаємодопомога, 

працелюбність, формування всебічно розвиненої особистості, що соїми вчинками 

будуватиме, створюватиме, відроджуватиме нову Україну. 

Сьогодення потребує не лише добрих справ, а й милосердя, чуйності, 

толерантності, співчуття. Саме такі якості намагаються виховувати в учнів школи 

наші педагоги. Це стане для дитини одним з основних уроків для отримання 

високого звання – “ЛЮДИНА”. 

Спільна діяльність на військово-патріотичному напрямку допоможе юним 

громадянам духовно і морально піднятися до рівня української національної ідеї і 

забезпечити її життєдайність. 

Добрі справи мають стати доброю традицією, яку потрібно підтримувати   і 

зробити кредом свого життя кожному громадянину нашої Батьківщини. 

 

 


	Сьогодення потребує не лише добрих справ, а й милосердя, чуйності, толерантності, співчуття. Саме такі якості намагаються виховувати в учнів школи наші педагоги. Це стане для дитини одним з основних уроків для отримання високого звання – “ЛЮДИНА”.

