Обирай Свободу рідному народу!
Обирай Свободу і добро ідей!
Обирай Свободу Заходу і Сходу,
Обирай Свободу для усіх людей!

Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був
Святом Свободи, і Революція 2013 року - Революція Гідності. Це був надзвичайно
важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість,
гідність, своє прагнення до свободи.
Цей одностайний поклик душі, що гордо вихопився з уст велелюдного Майдану,
почув увесь світ – він сягнув самого неба і могутньою хвилею покотився по Україні,
збадьорюючи серця її патріотів і збурюючи лють ворогів. Як попередження,
звернене проти злочинців, що вирішили знищити гідність України, пролунав він 21
листопада 2013 року, коли із протестом проти намірів можновладців вийшли мирні
люди. Так почалася боротьба за людську гідність, за незалежність, що їх
виборювало не одне покоління українців.
В українському календарі з’явився ще один пам’ятний день. На необхідність
створення такого свята Президента надихнув героїзм народу. На боротьбу за свої
ідеали пліч-о-пліч стали народи заходу і сходу, люди всіх національностей.
« Мені, як Президенту України, залишається лише документально засвідчити це і
підписати Указ про День гідності та свободи, який українці віднині і навіки будуть
відзначати 21 листопада”, – сказав Гарант.

Згідно з докуметом, у Києві, обласних центрах та інших населених пунктах 21
листопада відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи на
вшанування громадянської мужності учасників подій Помаранчевої революції та
Революції Гідності. Також глава держави доручив уряду та КМДА невідкладно
розв’язати питання щодо спорудження Національного меморіального комплексу
Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.
Метою запровадження пам’ятної дати стало донесення до сучасного і майбутніх
поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття,
а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які стали на
захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів
нашої держави та її європейського вибору.
За волю стоятиму я до загину
І прапор Шевченка онукам віддам.
Лише Батьківщина, лише Україна
Світитиме вічно прийдешнім вікам.
Не згасне народ, що по вільній стежині
Ітиме до щастя, тепла й доброти.
Лише Батьківщина, лише Україна
Всіх нас приведе до святої мети!

Урок мужності «Герої нашого часу»
Мета: прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість на
прикладах подвигів героїв АТО, розвивати бажання стати гідними громадянами
України.
Обладнання: фотографії Героїв Небесної Сотні, дитячі малюнки «Ми – за мир»,
ілюстрації і надписи до теми, ікона Божої матері, вишитий рушник, свічка, ноутбук.
(Кліп Ірина Федишин «Україна»)
1-ий читець: Що то, люди за країна —
Неба синього блакить,
На ланах у серпні жито
Стиглим золотом блищить?
2-ий читець: У якій, скажіть, країні
Клімат лагідний, м’який?
Бог відводить буревії,
Негаразди всіх стихій?
3-ій читець: Люди мудрі, працьовиті
У країні тій живуть.
На чуже не зазіхають

І свого не віддадуть.
У якій іще країні
Земля родить так охоче?
Наче пісня солов’їна —
Мова ніжна і співоча?
4-ий читець: Гори є і полонини,
Є моря, річки, ліси…
Загалом, то є країна
Невимовної краси!
Гордо, голосно, дитино,
Ти назви ім’я країни,
У якій, хвалити Бога,
Народився і живеш.
Їй дочкою є чи сином
І, коли ти підростеш,
Будеш їй творити славу,
Розбудовувать державу.

Отже, зветься ця країна,
(всі хором) Наша ненька — Україна!
Пед.-організатор: Кожна людина найбільше любить той край, де народилась і
живе. Кожен пишається своєю рідною країною.У нас шепоче замріяний вітер
слова кохання річці синьоокій, а день стоїть у шелестах золота та яскравих кольорах
осінніх квітів. Обнялися голубе небо і пожовкле колосся безкраїх степів. Такою ми
хочемо бачити під мирним небом нашу неньку – Україну.Ми гордимося і
пращурами, і сучасниками. Наша країна має найкращу природу, а українці –
найпрацьовитіша, найщиріша і найспівочіша нація. І пісня у виконанні Ірини
Федишин відтворює неповторну красу України. Та, на жаль, дзвінка пісня навіває в
наші серця не радість, а тривогу за нашу країну.
Україна не раз піднімалася з колін. Побита і ціла в ранах, та нездоланна для ворогів
своїх, вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом
дійшла Україна до сьогоднішніх днів.Здавалось все скінчилося, давно минуло і
більш ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так здавалось, як вже
сталось. Що робиться з тобою, чому ти плачеш, Україно?
Ми вшановуємо пам'ять героїв України: Голодомор 1932-1933рр, Битва під
Крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої
країни.Трагічні події в Україні, починаючи з листопада 2013 року, тривожать та не
залишають байдужими жодного громадянина країни.
Учень. Я дякую вам, хлопці, за життя,

Я дякую вам, хлопці, за свободу.
Пробачте нас. Пішли ви в небуття,
І більше не повернетесь додому.
Ви йдете в бій, йдете на вірну смерть,
Ви не лякаєтесь нікого і нічого.
Ви захищаєте своїх жінок й дітей,
Ви знаєте що робите й для чого.
Вас пам’ятати будемо завжди,
І з вами боримось за рідную країну.
За ту країну, де нема війни,
За нашу й вашу вільну Україну!
Пед. – організатор: Теперішня війна — це продовження історії.
Події, які відбуваються сьогодні в нашій країні не можуть нікого залишити
байдужими.
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цивілізованого вибору засвідчив наявність значного потенціалу самоорганізації
громадян України, особливо молоді, студентства, наявність порозуміння між нами
та європейською спільнотою.
Через російську окупацію Криму та розгул сепаратизму на Сході та Півдні
України недавні страшні події на Майдані Незалежності та ті, хто кував нам

перемогу у жорстокому протистоянні з колишньою владою, трохи відійшли на
задній план. Проте забувати про них ми не маємо права, адже без них нинішня
вільна Україна була б просто неможливою. Ми завжди пам’ятатимемо ті
найстрашніші події на Майдані 18-20 лютого, коли, за офіційними даними, у
протистоянні з силовиками загинуло більше сотні людей. За неофіційними ж їх
може бути значно більше, адже до сьогодні не знайдено багатьох активістів
Євромайдану. Їх пошуки тривають. Хто там був не забуде тієї атмосфери ніколи.
Вони згасли як зорі, але повинні жити в нашій пам’яті! У жалобі схилимо голови.
Хвилиною мовчання вшануймо тих українців, які під час Революції Гідності та під
час подій на Сході країни віддали своє життя за свободу та європейський вибір своєї
країни. (хвилина мовчання)
(Звучить пісня «Пливе кача…)
Так, війна на Донбасі об’єднала українців як ніколи. Зовнішня загроза в особі
путінської агресії підняла бум патріотизму.
Учень: На Сході плаче наша Батьківщина,
Ворожі танки все кордони рвуть,
Щодня солдати українські гинуть,
Свої життя за нашу волю віддають.
Збіжить лиха, прокотиться година,
Розплата гряне громом перед ним.

Ми ж ні за що не станем на коліна
І не впадем в ході ні перед ким!
Пед.- організатор: Українці всю свою історію борються за справедливість, і були
готові її відстоювати будь – який час, в будь – якому місці й головне – ненасильно.
Сьогодні боротьба за незалежність України, її суверенітет, кордони продовжується, і
від зовнішньої агресії нас захищають такі ж патріоти й щирі люди, які були на
Майданах міст та містечок нашої країни. Сьогодні до нас завітали хлопці- герої
нашого часу, які побували в пеклі війни, – учасники антитерористичної операції –
Ткач Юрій Олександрович та Федоров Володимир.
(спілкування з учасниками АТО – (Дод.А).
Учень: Нехай ніхто не половинить,
Твоїх земель не розтина,
Бо ти єдина, Україно,
Бо ти на всіх у нас одна.
Одна від Заходу й до Сходу
Володарка земель і водНіхто не ділить хай народу,
Бо не поділиться народ.

Пед. – організатор: Ви частинка народу. Без вас, без усіх нас немає ні народу, ні
історії. І нам творити нову історію держави,що займе належне місце серед вільних і
рівних країн планети. Ще в І столітті н. е. римський державний діяч, філософ
Цицерон сказав: «Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона
твоя». Подумайте, і дайте відповідь, продовживши речення «Для мене Україна
це…»
(Пісня «Молитва за Україну»)

Година спілкування, присвячена Дню Гідності та Свободи
Мета: ознайомити учнів з історією виникнення свята; пояснити поняття «гідність»
та «свобода»; формувати розуміння єдності і цілісності України, усвідомлення себе
українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави, готовність служити
Батьківщині та стати на захист державних інтересів країни.
Хід заходу
Вступне слово вчителя: Революція Гідності – це новий термін, який визначає
політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року,
викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого
курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу. Чим була
революція для кожного з нас? Для когось прогулянкою, для когось війною. Але в
першу чергу Майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром
людськості та гідності.
Виступ учнів
Для чого люди вийшли на Майдан?
Що їхні сонні душі розбудило?
Розвіявся густий-густий туман,
Що прикривав всю правду так грайливо…
Для чого мерзнем, нащо стоїмо?

Бо хочем Україну ми підняти!
ЇЇ «Європою» ми гордо назвемо,
Бо вона гідна статус такий мати.
У всіх містах великих і малих,
У всіх куточках неньки України
Всі люди, всі – від юних до старих –
Пророчать позитивні й стрімкі зміни.
Тож не сидіть тихенько в стороні,
Не будьте ви до цих подій байдужі!
Бо знайте, ви сьогодні не одні!
А разом ми нестримні й справді дужі!
Вчитель: Сьогодні ми пройдемо з вами етапами Єврореволюції, згадаємо основні
події тих днів. Під час боротьби українського народу проти режиму формувалося
громадянське суспільство, вражаючи світ. Отже, «Революція Гідності : як це було?»
(Показ документальної стрічки про події, що відбувалися в країні і на Майдані
Незалежності у 2013 році.)

Вчитель: Революція Гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та
суспільства,
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Батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною - ціною людських
втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної
Сотні та воїнів АТО, кожен з яких віддав за свої переконання найвищу ціну власне
життя. Тому пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув,
захищаючи незалежність і свободу України (Дод. Б).
Читець:
Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша, хоч і розп'ята на хресті історії, але
жива.
Читець:
Воскреснемо! Бо ми живемо на цій Богом даній землі як народ, і рідне небо нам
усміхається зі своєї високості.
Читець:
Воскреснемо! Бо світить нам крізь віки пророцтво Тарасове: «Не вмирає душа
наша, не вмирає воля!».
Читець:
Встаньмо з колін, розірвімо пута, якими нас віками приковано до чорних скель.
Високо підведімо голови, як це одвіку було написано нам на роду.
Читець: Пречиста блакить ясніє у безмірній високості України як праведна душа
народу. Веселковою барвою розлилася вона в небесах віковічним знаменом, на
якому палає золото сонця.

Читець:
Так, немає на світі кращого неба, ніж небо України. Високе, мов наш дух, воно
благословляє свою Вкраїноньку, береже у віках її материнську любов, тому його
ніколи не відділити від рідної землі.
Читець:
Наш народ ішов до цього дня через утиски, в'язниці та Сибіри, йшов довго,
впродовж усієї історії від часів Київської Русі до наших днів. На цьому шляху
загинула незліченна кількість кращих синів і дочок України, які відстоювали її
незалежність, оскільки найтяжчим гріхом вважали... любити свою землю.
Учні декламують власні вірші( Дод.В)
Заключне слово вчителя.
Ми не маємо жодного права опускати зараз руки, зневірюватись у своїй силі духу,
адже Україна вже почала переломну сторінку в історії, всі жадають перемоги.
Прислухаймось у цей день до голосу героїв, що одним з’єднаним могутнім хором до
нас промовляють: «Українці! Будьте гідними! Боріться за своє достойне життя!
Здійсніть наш заповіт». І коли цього голосу слухатимуть мільйони, ми зможемо
спокійно глянути у майбутнє.
Народ мій є,
Народ мій завжди буде,
Ніхто не переможе мій народ!
Слава Україні! Героям слава!

Виховна година "Разом – ми сила!"
Тема: День Гідності та Свободи
Мета: розширити поняття про єдність, незалежність і суверенність нашої держави;
розвивати в учнів бажання брати посильну участь у розбудові та зміцненні єдності
нашої держави; наполегливо вчитись, щоб принести якомога більше користі рідній
Україні; формувати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної
держави та захисту її кордонів; . виховувати патріотичні почуття, гордість за свою
Батьківщину – Україну
Обладнання: Конституція України, географічна карта, фото краєвидів рідної
Віньковеччини, портрети героїв «Небесної сотні» та українців, що поклали свої
голови за цілісність кордонів нашої країни, фото та список прізвищ земляків, що
зараз воюють за єдність нашої країни, проектор, комп’ютер, записи музики,
відеоролики.
Епіграфи:
Всім серцем любіть Україну свою,

Свою Україну любіть,

І вічні ми будемо з нею

За неї Господа моліть

В. Сосюра

Т. Шевченко

Читець 1:
Ми всі малі пагінчики твої
Прийшли у світ, щоб в нім добро творити.

Хоч, може й кращі є на цій землі краї,
Та нам судилось в Україні жити.
Ми – патріоти дочки і сини
Для твого блага все в житті здолаєм,
Бо ти найкращий, краю, мій ясний,
Вітчизну й матір ми не вибираєм.
Читець 2:
Наш український древній рід
Благословенний Богом на життя довічне.
Його коріння з давніх літ
Дає нам силу титанічну.
Читець 3:
Є нація! Хай знають всі у світі:
Ми є! Народ піднявся із колін!
І переможно сонце правди світить,
Співає гордо наш Державний Гімн.
(Звучить Гімн України, учні співають стоячи, приклавши руку до серця.)
Педагог – організатор: Революція гідності – це новий термін, який визначає
політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014
року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо
закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією
цьому курсу.
Народний протест розвинувся в національну революцію. Революцію було
названо Євромайданом, але цей термін передавав її суть тільки до ночі з 30
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протестувальників розганяв спеціальний
Майдан

наказом

українського

режиму

підрозділ «Беркут». З цієї ночі

перетворився на Єврореволюцію — боротьбу за людську та

національну гідність громадян України.
Президент України Петро Порошенко підписав укази про щорічне
відзначення 21 листопада Дня гідності і свободи, а 22 січня – Дня соборності
України.
Раніше 22-го січня в Україні відзначали День соборності та свободи).
21 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку до
підписання Угоди про асоціацію Україна - ЄС (підписання мало відбутися
28-29 листопада на саміті Східного партнерства у Вільнюсі). Пізно ввечері
на знак протесту проти такого рішення уряду на майдані Незалежності в
Києві почали збиратися люди.
Дуже вдало сказано, що, шукаючи Європу, ми знайшли Україну.
Єдиний символ Революції гідності – прапор України. Єдиний духовний
помічник – національний гімн.
Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Вона відбулась у
нас самих, у нашій свідомості. «Україна – це територія гідності і свободи.
Учень 1: Я пишаюсь тобою, мій рідний народе,
Бо заради Вкраїни, за гідність й свободу,
Прості люди безстрашно опліч устали,

Проти звірства і хамства влади повстали.

Учень 2: Вони кулі ловили палкими серцями,
І посмертно для інших стали взірцями,
Зупиняли автівки та потяги тілом,
Вголос думку народу сказати посміли!!!

Учень 3: В Слава нашим героям – небесної сотні!
Слава тим, хто країну з пітьми та безодні
Своїм прикладом зрушив у напрямку світла,
Шанс для здійснення мрій надав заповітних!

Учень 4: В Українці, прошу вас, не дайте зламати
Свою гідність і честь, не дайте топтати
Своє прагнення жити достойно в державі,
В пам’ять тих, хто загинув. Вічна їм слава!
Хвилина мовчання
Ведучий : Чим була революція для кожного з нас? Для когось прогулянкою,
для когось війною. Але в першу чергу Майдан став випробуванням на
цінність особистості людини, виміром людськості та гідності.
Ведуча: «Гідність» за визначенням, – це поняття моральної свідомості, яка
виражає уявлення про цінність усякої людини, як моральної особистості, а
також категорія етики, яка означає особливе моральне ставлення людини до

самої себе, і ставлення до неї з боку суспільства, у якому визнається цінність
особистості.
Ведучий: Ми бачимо матерів, жінок, коханих, які відпускають своїх
чоловіків на захист України. Ми бачимо жінок, які воюють. Ми бачимо
волонтерів, які , завдяки своїм зусиллям, при підтримці народу, всього світу
створили армію України, якої уже майже не було. Ми бачимо робітників
заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо
наших учених, медиків, артистів, які теж захищають свій народ. Ми теж
своїми листами, малюнками, благодійною допомогою робимо усе можливе
для збереження , відвойовування миру.
Учень1: Встань! Ти ж донька, а ти син Батьківщини!
Досить чекати хорошої долі,
Досить дивитись на нашу ганьбу,
Ми ж хотіли добитися волі,
Так давайте почнемо свою боротьбу!
Учень 2: Майорів Майдан мільйонами вогнів,
Запал принісши у серця людей.
Ми разом. Поруч. Ти тут не один.
З тобою поруч тисячі плечей,
Учень 3: І ще мільйон очей горять твоїм завзяттям.
Ми – українці. Діти Кобзаря.

Ми сестри й браття.
Наш дух не розтоптати просто так,
І наш народ не встане на коліна.
Бо перемога завжди з нами поруч йшла,
І йтиме, поки ми єдині,
І поки майоріє прапор наш, і гімн лунає з вуст дитини
Учень 4: Ми не здамося, йтиме боротьба,
А ти, на всіх життєвих й світових кордонах,
Ніколи не здавайся, й пам’ятай :
Що там, де серце є твоє , ти завжди вдома.
Звучить пісня Оксани Білозір «Слава Україні!»
Педаго – організатор: Ми сьогодні доклали свою часточку до збереження
миру і єдності в нашій Батьківщині. Усі ми сподіваємося, що найзаповітніше
бажання українців сьогодні - жити під мирним небом України і не допустити
війни здійсниться обов'язково.
Звучить гімн України, учні співають стоячи, приклавши руку до серця

Урок – презентація « Ми – сильна нація!»
Мета: поглибити знання учнів про культурну спадщину України; формувати
культуру взаємовідносин між людьми, повагу до традицій і звичаїв
українського народу; виховувати почуття патріотизму, чуйності, людяності,
терпимості і небайдужості; сприяти формуванню навичок толерантної
поведінки, поваги до своїх батьків.
Обладнання: Державний прапор України; елементи народної символіки;
записи музики, презентація, відео, мультимедійна дошка, проекти учнів,
вишивки, малюнки, голуби з паперу.
Епіграф: Україна – це надзвичайно багата країна, наділена усіма скарбами
природи…
Українці – це високорослі, сильні люди, привітливі та гостинні, ніколи
нікому не нав’язуються, але й не терплять обмеження особистої свободи.
Ж. Б. Шерер (1741-1824рр.),
німецький і французький історик,
географ, економіст

Педагог – організатор: Найголовніше для всіх людей є те, щоб світило
яскраво сонце і було мирне небо. Важко уявити, що десь над нашою рідною

землею клекочуть гармати, повітря здригається від вибухів, а відчай панує в
очах людей…
Повідомлення географів (біля карти України)
1-й географ: Україна – одна з найбільших європейських держав. За площею
вона більша, ніж Франція, Іспанія, Швеція. Землі нашої держави простяглись
із заходу на схід на 1316 км, а з півночі на південь – на 893 км. Якщо ви
захочете перетнути її пішки, вам доведеться йти 90 днів, долаючи щодня 30
км. Сусідами України є румуни, молдавани, угорці, білоруси, росіяни, чехи,
словаки, поляки. А Чорне море розділяє нас із турками. Через територію
України протікає багато річок. Найбільша із них – Дніпро.
2-й географ: 24 області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та
столиця України – Київ, розташовані на карті нашої держави. Від Ужгорода
до Луганська, від Києва до Сімферополя, Україна багата родючими ґрунтами,
водними ресурсами, корисними копалинами, різноманітним рослинним та
тваринним світом, умовами для розвитку промисловості та сільського
господарства. Економічна могутність України, так само, як політична і
культурна, залежить від її цілісності й неподільності.
Наша сучасна держава займає площу 603,7 тис. км2 і є найбільшою за
розмірами території країною в Європі. Розташована Україна на заході
материка Євразія, в центральній частині Європи.

З 1975 року за

Гельсінськими угодами, державні межі в Європі визнані непорушними, і
тому числі й України.
Повідомлення краєзнавців
1-й краєзнавець: Україна – це краплина сонця на карті світу. Вона осяяна
багатовіковими традиціями, піснями, історією. Наша земля наділена
неоціненними скарбами та багатствами родючих земель та повноводних рік.
Україна – наш спільний дім. Тож маємо дбати усі, щоб були в ній добробут і
лад, мир і злагода, вічна краса. Усі ми повинні усвідомити: своє, рідне – не
тільки хата й подвір’я, а й вулиця, село чи місто, де ти живеш, ліс і річка,
степ і море , і вся розмаїта наша країна. Гірким і тернистим був шлях України
у боротьбі за волю та незалежність. Україна знана і визнана. Українці
виразно відрізняються від слов’янських і неслов’янських народів. Передусім
– мовою. Українська мова – одна з найпрекрасніших й найбагатших мов
поміж мовами інших слов’янських, та й не тільки слов’янських народів. Її
називають солов’їною.
2-й краєзнавець: Найбільша цінність нашої країни – це її люди, зі своїми
звичаями, трудовими здобутками, піснями, легендами, казками. Ось я вам
розповім одну казку.
Давним-давно жила колись одна жінка. І було у неї троє синів. Росли сини
чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї
своє життя. Виросли сини і вирішили піти світ подивитись. Перший син і

говорить: «Мамо, піду я межи люди, подивлюсь на світ Божий». «Ну що
ж,сину, йди. Та пам’ятай рідну домівку, а на згадку візьми із собою золоту
корону з трьома промінцями, хай в далекім краю зігріває тебе вона».
Минув час. Завдяки своєму розуму став старший син великим князем, бо
трьох-променева корона, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях
до кращого життя. Дали першому синові ім’я – Тризуб, а знак, що дала йому
мати, назвали Гербом.

Попросився у матері і другий син світу подивитися.

Дала йому мати в дорогу жовто-блакитний одяг. Своїми звитяжними
справами прославив син свою матір. Одержав середній син ймення – Прапор.
А там, де був наймолодший – завжди лунала пісня. Адже мати подарувала
своєму наймолодшому сину соловейків голос. За величний спів народ
прозвав його Гімном. І з того часу ідуть поруч три брати – Тризуб, Прапор,
Гімн.
(учні презентують проект: «Ми – сильна нація!»)
Читець 1: Слухайте, слухайте, слухайте, люди!
Дзвонить десь дзвін безупинно –
То задзвонила воля здобута,
То Україна скинула пута,
То на свободі родина!
Читець 2: Моя Україно, без краю
Квітуча і славна земля!
З тобою радію, співаю,
Омріяний сонячний краю.

Ти моя радість і сила моя.
(Демонстрація відеофрагменту «Україна прекрасна»).
Педагог – організатор: Як ви розумієте епіграф до уроку: «Художники і
вчені, волонтери та композитори, актори та письменники - завдяки їм кожен з
нас за кордоном або просто у себе вдома з гордістю може сказати «Я –
українець!»? Чи можемо ми говорити про значне піднесення патріотизму
сучасних українців?
(Учні та батьки висловлюють свої думки, а педагог – організатор доповнює
їх відповіді інформацією з презентації.)
Педагог - організатор: Нам є з кого брати приклад і в наш час – це герої
«Небесної сотні», яких значно більше полягло під час акції протесту на
Євромайдані у грудні 2013 та лютому 2014 роках. Саме ці герої допомогли
повалити корумпований уряд Януковича та його прибічників, а ті, хто
залишився живим, зараз в складі Національної гвардії та українського війська
безстрашно воюють за цілісність кордонів нашої держави.
Читець 1: А сотню вже зустріли небеса..
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров´ю перемішана сльоза….
А батько сина ще не відпускав..
Й заплакав Бог, побачивши загін:

Спереду – сотник, молодий, вродливий
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній сивий-сивий…
І рани їхні вже не їм болять…
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..
Як крила ангела, злітаючи назад,
Небесна сотня в вирій полетіла…
Педагог – організатор: Майдан став символом боротьби, символом
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європейській державі. І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу й оновлення
країни заплачено страшну ціну: своє життя віддали найкращі. І більшість з
них – молоді, сильні. Ті, хто лише починав жити….
Убиті в столиці герої мають стати прикладом для кожного свідомого
українця, що маємо робити все від нас залежне, щоби ті смерті не були
марними. Країна після трагедії стала іншою і потребує реальних змін в усіх
сферах життя.
Учень 1: Батьківщино, Вітчизно, країно моя!
Де б в життя я не був,
Ти завжди біля мене, зі мною.

Ти – це сонце барвисте, це ліс, це поля.
Я пишаюсь твоєю красою!
Учень 2 : Ти – вишневий садок,
Біля хати – червона калина.
Ти – це спів соловя навесні у гаї.
Ти – це пам'ять віків,
Батьківщино моя, Україно!
Учень3: І пісні твої линуть з душі.
Я - твій син, твій нащадок, народ,
Який прагне до волі.
І тривожні часи не зламають ніколи його.
Ти – моя колискова, ти - ненька моя, Україно.
Ти залишишся в серці моїм назавжди!
Педагог – організатор:

Перед вами лежать вирізані з паперу голуби.

Пропоную вам написати слова підтримки вашим одноліткам, сім’ї яких
змушені були покинути свої домівки у пошуках безпеки.
(Учні записують свої побажання, слова підтримки на голубах з паперу та
прикріплюють їх на дошці)

Пед. – організатор: Україна потребує нашої виваженості, єдності, мудрості.
Ми пишаємося нашою молоддю. Вона активна, здатна відстоювати своє
майбутнє. Ми повинні поважати себе, свою державу, тоді інші країни
поважатимуть нас.
Ми сьогодні доклали свою часточку до збереження миру і єдності в нашій
Батьківщині. Усі ми сподіваємося, що найзаповітніше бажання українців
сьогодні - жити під мирним небом України і не допустити війни здійсниться
обов'язково.
Отже, ми – сильна нація? (Відповіді учнів. Підбиття підсумків)
Якщо ми сильна нація, то давайте прочитаємо вірш разом!
Якщо ти українець – носи вишиванку,
І танцюй гопака з вечора до ранку.
Якщо ти патріот рідного народу Незалежність цінуй і його свободу!
Якщо ти українець - вживай наші страви:
Борщ, вареники, млинці, ковбасу і сало.
Якщо ти українець – люби нашу мову,
І згубити не давай її нікому!
Якщо ти українець – тримай шаблю міцно,

Щоб від наших ворогів захищав Батьківщину!
Наприкінці заходу учням та їхнім батькам пропонують стати учасниками
флешмобу «Ми – за МИР!»

Додатки
Дод. А
Ткач Юрій Олександрович
Він народився 13 листопада 1982 року в
мальовничому

селі

Майдан

–

Олександрівський, що на Віньковеччині, в
сім’ї колгоспників. І хто подумати тоді міг,
що через 32 роки ця людина піде на війну:
жорстоку,

криваву,

захисником

Вітчизни.

стане
І

взагалі

мужнім
йому

мужніти довелося надто рано. Так воно
буває у сім'ї без батька. Дуже рано він почав
приймати самостійні рішення, хоч і уважно вислуховував поради старших.
Після закінчення школи Юрій навчався у Кам’янець – Подільському ВІІ при
Подільській державній аграрно – технічній академії (2000-2004р.) Ніс службу
у 51 окремій механізованій бригаді, а пізніше – у трьохсотому полку м.
Чернівці, має звання капітана.

Федоров Володимир Олександрович
Володя народився 31 серпня 1971 року у
с. Глібів, Новоушицького району. Після
закінчення Хмельницького СПТУ №13, він
отримав

спеціальність

«Складальник

електромашин і апаратів». Свою трудову
діяльність
заводі

розпочав

на

трансформаторних

Пропрацювавши

рік

на

Хмельницькім
підстанцій.
заводі,

був

призваний до лав Збройних Сил СРСР. У
1994 р. Володимир одружився із нашою
землячкою – Пазюк Валентиною Василівною. Виховують 18 – річного сина
Артура та четвертокласницю – Каріну.
Коли отримав повістку, то без роздумів прийняв рішення стати захисником
України. І по сьогодні служить. За сумлінну службу отримав відпустку на
десять днів, тоді ж розповів правдиву ситуацію із зони АТО.

Дод. Б.

Дод.В

Поетична скарбниця

Нігловський Олександр Олександрович,
учень 7 класу
Майдано-Олександрівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів

МОЛИТВА МАТЕРІ
І вдень і вночі
Нас воїн захищає.

За сонце світле,

Про нашу безпеку

За мирне небо,

Та щастя він дбає .

За сина, що боронить

Щоб мирно і тихо

Батьківщину свою

Ми спали вночі.

Матуся щодня і щохвилини

Щоб добре все

Вустами і серцем

Було в нас у житті.

До Бога промовляє
Жагучу молитву св.

УКРАЇНО! НЕНЬКО МИЛА!
Україно! Ненько мила!
Звертаюсь до тебе.
Скільки вже в боях
Ти воїнів схоронила?
Скільки сліз печальних
Ти вже пролила,
І синів і матерів твоїх
Війна забрала.
Але ми вже не здамося,
Вистоїмо у страшнім бою,
Бо незламна наша воля.
Ми виграєм війну!

Вознюк Юлія Василівна,
учениця 7 класу
Майдано-Олександрівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів

УКРАЇНА – НАША МАТИ

Україна - наша мати!

На нашу країну.

За неї ми ладні душу й тіло віддати.

За своєю доглядають,

Нашим нащадкам волю здобудем

На чуже не зазіхають.

Та покажем воріженькам,

Бо ми не здамося

Що ми славні люди.

Й боротись будем.

Хай вони не накидають

Бо ми українці,

своє враже око

Славні й добрі люди.

МАКСИМ ШЕВЧУК, учень 9 класу
Майдано - Олександрівської
ЗОШ І - ІІІ ступенів

Народився 29 січня 2001 року в селі Майдан - Олександрівський Віньковецького
району. Учень 9 класу Майдано - Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Мріє стати
лікарем. Має інтелектуальні та поетичні здібності, захоплюється спортом. Учасник
мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, районних олімпіад та конкурсів.
Член районної дитячої літературної студії “Первоцвіт”.

ВСТАНЬТЕ Ж БРАТТЯ!
Прийшла у край лиха година:
І брат іде на брата,
І розсварилася родина,
Під дулом автомата.

Збулось Тарасове пророцтво:
Прорік біду у віршах,
Запроданство і віроломство
І горе ще сильніше.

За що для нас така покара?
Чому вмира країна?
Чом заступила чорна хмара?
А в головах руїна…

Невже надія зникла наша
На чисте мирне небо,
Дзвінкі й веселі звуки маршу…
Чи відповість хто-небудь?!

У націю згуртуйтесь браття!
За рідну Україну.
І покажіть своє завзяття
У боротьбі до згину.

УКРАЇНІ
Україно! Мати рідна!
Як же тебе не любити?
Як прославить тебе гідно,
І наснаги не згубити?

Живи ж, моя Україно!
В думках світлих живи, мила.
Не дай впасти на коліна,
Даруй мені міцну силу.

МОЄ СЕЛО
Цвіло село в буянні яблунь,
Неначе писанка було.
Яка краса, яке натхнення!
Та все це терном поросло.

Немає буйного цвітіння,
Немає шуму дітвори.
На чужині сини і дочки:
Сховались в бур’янах двори.

Страшною пусткою все стало.
Занедбане моє село.
На сході вистріли лунають:
Піском надію замело.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Газета «Сільські новини » Віньковецької районної ради №51 від 05 грудня
2014р., №30 від 27 липня 2015 року
2. Журнал «Виховна робота в школі» №11(144) листопад 2016
(www.osnova.com.ua)
3. Інтерв’ю з волонтерами
4. Свідчення очевидців.
5. ТОВ «Редакція газети «Позакласний час» №9’2011.С . -13

ІНТЕРНЕТ - РЕСУРСИ:
1. День Гідності і Свободи (методичні рекомендації щодо проведення заходів)
[Електронний ресурс] // Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді: сайт. – Режим доступу: https://nenc.gov.ua/?p=2999. –
Назва з екрана.
2. Мамо, не плач, я повернусь весною [Електронний ресурс] // Клуб поезії: сайт.
– Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=479241. –
Назва з екрана.
3. Пісні, які супроводжували Революцію Гідності [Електронний ресурс] // Все:
сайт. – Режим доступу: http://vse.rv.ua/news/1416560669-pisni-yakisuprovodzhuvalirevolyuciyu-gidnosti.html.

– Назва з екрана.
4. Президент підписав Указ про відзначення у 2016 році Дня Гідності та
Свободи [Електронний ресурс] // Президент України: офіційне інтернетпредставництво. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-ukaz-pro-vidznachennya-u2016-roci-dnya-g-38385. – Назва з екрана.
5. http:// www.kmu.qov.ua.
6. http:// www.24tv.ua.
7. http:// www.rada.qov.ua.
8. http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20161118

