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ВСТУП
Патріотизм – це сплав почуття
й думки, осягнення святині Батьківщини – не тільки розумом, а й
передусім серцем… Патріотизм
починається з любові до людини.
Патріотизм починається з колиски.
В. Сухомлинський
З чого починається Батьківщина? На це питання знаходимо відповідь у
видатного українського педагога В.О. Сухомлинського: «У кожного з нас
Вітчизна

починається

з

чогось

маленького,

начебто

непоказного

і

непримітного; в життя кожного з нас назавжди до останнього нашого подиху
входить щось єдине і незмінне, як груди матері, її ласкавий дотик, рідне
слово. Це наш рідний куточок, що втілює в собі живий образ Вітчизни». Ось
так у любові до рідного краю формується й особистість громадянинапатріота.
Дійсно, формування патріота починається з почуття любові до рідного
дому, звичаїв та традицій його народу, землі, на якій людина народилася,
виросла та живе, відчуття гідності за приналежність до свого народу. І
розпочинається воно саме в дитинстві.
Дитинство - особливий період людського життя. Саме на цьому етапі
кожна людина визначає свої життєві орієнтири, розробляє життєву позицію і
формує плани на майбутнє. Цієї відповідальної пори особистість потребує
підтримки й уваги суспільства, що зобов'язане забезпечити молодим
громадянам умови й можливості для самореалізації здібностей кожного,
досягнення своїх життєвих цілей. Підтримку й увагу дитина отримує в сім’ї,
далі – в дошкільних закладах та закладах загальної середньої освіти, адже
саме вплив цих структур є важливим для становлення й розвитку
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громадянина.
Любов до сім’ї, роду й нації, до рідної природи, оселі, землі, дух
лицарства, волелюбності та побратимства, дух особистісної національної
самосвідомості,
гідності та честі

– весь багатоаспектний виховний процес

базуватися в закладах загальної середньої освіти

має

на національно-

патріотичному вихованні. Він спрямований на формування в дітей і молоді
свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв і вірувань
українського народу як корінного етносу Української держави.
Усвідомлення почуття любові, визнання, поваги, самовідданості до
Батьківщини приходить у процесі пізнання та вивчення історії і культури
країни, рідного краю, героїчних постатей українського народу, культурнопобутових та мистецьких надбань, традицій, звичаїв тощо.
Тож зазначимо, що найважливішою місією педагога-наставника є
виховання в здобувачів освіти самосвідомості, любові до сім’ї, Батьківщини,
рідного краю, до ближнього. Дієвим у становленні громадянина-патріота, на
наш погляд, є також виховання молодших школярів на засадах формування
особистості в аспекті функціонування Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
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РОЗДІЛ 1. РІЙ «ФЕНІКС» У СТРУКТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КУРЕНЯ ІМЕНІ
ІВАНА СІРКА ТА СТРУКТУРІ ГРИ «СОКІЛ» («ДЖУРА) В
НОВОВОДОЛАЗЬКОМУ ЛІЦЕЇ №3
На сучасному етапі національно-духовного відродження України,
розвитку демократичних процесів важливого значення набуває формування в
дітей та молоді патріотизму, активної громадянської позиції, відданості
справі зміцнення державності. З огляду на це, патріотичне та громадянське
виховання є стрижневим, основоположним, що відповідає нагальним
вимогам і викликам сучасності, закладає підвалини для формування
національної свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть
державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї
гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності,
виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.
Всеукраїнська

дитячо-юнацька

військово-патріотична

гра

«Сокіл»

(«Джура») є важливою складовою системи патріотичного виховання, що
формується в українському суспільстві.
Метою Всеукраїнської гри "Сокіл" ("Джура") є виховання юних
патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та
активної громадської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та
фізично розвиненої особистості.
Виховна система гри "Сокіл" ("Джура") включає в себе постійну
навчально-виховну

роботу

в

кожній

школі

протягом

усього

навчального року, дає можливість залучити до спільної дії учнів, педагогів,
батьків, представників органів місцевого самоврядування та громадських
організацій. Ця робота починається в дитячих садках і продовжується в
школах, де вона охоплює всі вікові групи учнів.
Також варто зазначити, що

система гри «Джура» базується й на

козацьких традиціях. Така форма виховної роботи з учнівською молоддю є
надзвичайно ефективною та актуальною, зважуючи на складні військово-

6

політичні

умови,

що

нині

склалися

в

Україні.

Високий

рівень

обороноздатності України може бути забезпечений, насамперед, високим
рівнем патріотизму громадян, наявністю в них потрібних умінь та навичок,
отриманих під час різноманітних національно-патріотичних заходів, вміння
зберегти своє життя і здоров’я в умовах надзвичайної ситуації, надання
першої допомоги, а головне – їхньої готовності захистити Україну від будьякого агресора. Недаремно вважається, що народ-патріот – непереможний.
Військово-патріотичне виховання учнівської молоді на засадах козацької
педагогіки знайшло відображення у дитячо-юнацькій військово патріотичній
грі «Сокіл» («Джура»). Участь у грі сприяє національно-патріотичному та
військово - спортивному вихованню молоді на основі козацьких традицій
Козацько-лицарське виховання у закладі освіти здійснюється на трьох
етапах:
І етап – виховання юних козачат та лель (6-10 років, 1-4-і класи);
ІІ етап – виховання джур (11-14 років, 5-8-і кл.);
ІІІ

етап – виховання козаків та берегинь (15-17 років, 8-11-і кл.).

У Нововодолазькому ліцеї №3 активно діє курінь імені Івана Сірка, до
складу якого входять учні 4-11-х класів. Упродовж трьох років джури куреня
плідно співпрацюють із громадською організацією «Нововодолазький
Молодіжний клуб Джура», що є осередком «Всеукраїнського Молодіжного
клубу Джура» в Харківській області.

У своїй діяльності джури куреня

використовують гасло:
«Наш курінь носить ім’я Івана Сірка,
Мудрість, шляхетність, відвага –
Риси Нововодолазького козака!
Кожну ідею справою підкріпляємо,
Нашу Україну прославляємо!», що відображає активність усіх джур з
метою розквіту та розвитку України-неньки.
У 2019/2020 навчальному році до складу куреня долучився і рій козачат
«Фенікс», який живе і творить, користуючись девізом:
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«Ми – козаки, ми – України діти!
Зростаєм і вчимося у батьків,
Як неньку-Україну нам любити,
І захищать її від ворогів».
Ройове гасло рою: «Козацькі слова, козацькі діла,
Лунають у наших серцях!»
Ідейний принцип роботи: «Вітчизна — ось і альфа, і омега!»
Курінна символіка
Прапор

Пісня куреня
1. Ми з козацької родини, Слобожанської землі.
Наші погляди єдині і діла в нас всіх одні.
Ми із куреня героя Івана Сірка.
Шляхетність, мудрість і відвага –
Справжні риси козака.
Приспів:
А ми – завзяті патріоти,
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І наша стать на диво всім.
Нас неможливо побороти,
Бережемо власний дім,
То наша славна Україна!
Край незрівнянної краси,
Боротись будем до загину,
Ми на те є козаки!
2. Наші предки захищали від ворожої орди,
Берегли прекрасну землю від лиха і біди.
Ми продовжуєм це діло – виховання справжніх джур,
Щоб пишалась Україна, і не знала більш тортур!
Символіка рою «Фенікс»
Прапор

Рій «Фенікс»

До

складу

рою

увійшло

15

здобувачів

освіти

4-х

класів

Нововодолазького ліцею №3 (фото 1). «Фенікс» має і своїх наставниківпобратимів, джур рою «Безстрашні мурахи»: Мандрика Уляна, Щербак
Денис, Калініна Наталія.
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У своїй роботі козачата переважно діють у рамках роботи куреня імені
Івана Сірка: беруть участь у спільних заходах, акціях тощо. Проте, маючи
свій власний план роботи, «Фенікс» часто ініціює та проводить

власні

заходи, активно залучаючи до своєї роботи інші рої.
Адміністрація закладу освіти, педагоги, батьки здобувачів освіти також є
активними учасниками загальношкільних та класних справ, надають дітям
вагому підтримку та допомогу.
Така співпраця, на наш погляд, є дієвою, адже діти мають змогу
обмінюватися власним досвідом, емоціями та враженнями з іншими дітьми
та дорослими.
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РОЗДІЛ 2. ПАСПОРТ РОЮ
«Фенікс»
1. Регіон: Харківська область
2. Район: Нововодолазька ОТГ
3. Назва населеного пункту: смт Нова Водолага
4. Повна юридична назва закладу освіти, при якому організовано
рій: Нововодолазький ліцей № 3 Нововодолазької селищної ради
Харківської області
5. Поштова адреса: 63202, Харківська область, смт Нова Водолага,
вул. Воскресінська, 7
6. Контактні телефони: (05740) 4-30-23, +380663113921
7. Е-mail: nvgimnasia@gmail.com
8. Сайт: http://novavodolaga-gymnasium.edu.kh.ua
9. Контакт у соцмережах:

https://www.facebook.com/groups/226788471580718,

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035712212459

10. Ройовий: Щербина Мирослав
11. Педагог-виховник: Щербина

Ірина

Олександрівна,

тел.

0505189486, irusa130784@gmail.com
12.
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Склад рою «Фенікс»:
Прізвище,
Дата, рік Клас Обов'язки Домашня адреса
ім’я, по
народження
(ройова
батькові
посада)
Щербина
15.10.2009
4
Ройовий
смт Нова Водолага,
Мирослав
вул. Миру, 8
Віталійович
Кравцов
13.09.2009
4
Хорунжий смт Нова Водолага,
Антон
вул. Воскресінська, 13
Володимирович
Атрошенко
05.10.2010
4
Хорунжа Нововодолазька ОТГ,
Анастасія
с. Ордівка,
Вікторівна
вул. Богдана
Хмельницького, 19
Афанасьєв
27.11.2009
4
Хорунжий смт Нова Водолага,
Микита
вул. Морозова, 46
Олександрович
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Волощук
Володимир
Віталійович
6. Гнєда Катерина
Ігорівна
7.
Донець
Кароліна
Олексіївна
8.
Іванчук Ілля
Віталійович
9.
Ковиршина
Аліна
Олександрівна
10.
Остапчук
Валерія
Олександрівна
11.
Пилипенко
Костянтин
Іванович
12.
Рибальченко
Тимофій
Павлович
13.
Тиндик Дмитро
Русланович

08.03.2010

4

Осавул

21.08.2010

4

Писар

06.11.2009

4

Писар

21.01.2010

4

Осавул

23.07.2010

4

Писар

13.01.2010

4

Скарбник

смт Нова Водолага,
вул. Копьонкіна, 6

4

Обозний

смт Нова Водолага,
вул. Л. Українки, 8

4

Обозний

смт Нова Водолага,
вул. Олімпійська, 16

4

Обозний

Цвіркун Софія
Дмитрівна
Цяцька Марія
Сергіївна

18.06.2009

4

Скарбник

20.02.2010

4

Скарбник

смт Нова Водолага,
вул. 40 років Перемоги, 32, кв. 16
смт Нова Водолага,
вул. Горького, 7
смт Нова Водолага,
вул. Перемоги, 36

5.

14.
15.

Нововодолазька ОТГ,
с. Ордівка,
вул. Воронцова, 6
смт Нова Водолага,
вул. Зміївська, 6, кв.3
смт Нова Водолага,
вул. 40 років Перемоги, 20, кв.7
смт Нова Водолага,
вул. Барвінкова, 1
смт Нова Водолага,
пр. Пушкіна, 8, кв.30

21.10.2010

08.10.2010

04.04.2010

Список склала

І.О. Щербина

Дата заповнення паспорту «15» квітня 2020 року
Керівник закладу освіти

М.Л. Ступак
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ РОЮ «ФЕНІКС»
ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Уже

декілька

Всеукраїнської

років

поспіль

дитячо-юнацької

розвивається

виховна

військово-патріотичної

система

гри

«Сокіл»

(«Джура») в Нововодолазькому ліцеї № 3. Вона стала невід’ємною
складовою національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Виховна
система гри «Джура» включає в себе постійну роботу в закладі освіти
упродовж усього навчального року, дає можливість залучити до спільної дії
учнів, педагогів, батьків, представників місцевого самоврядування та
громадських організацій.
Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють
необхідність

вирішення

проблеми

виховання

національно

свідомих

громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів
національно-патріотичних традицій. Патріотичне виховання підростаючого
покоління – одна з найактуальніших задач нашого часу.
Упродовж 2019/2020 навчального року

відповідно до плану роботи

куреня імені Івана Сірка юні козачата разом із товаришами працюють над
реалізацією суспільного проєкту «Ми – твої діти, ми – твої квіти, ми –
України

надія

одна»,

що

спрямований

на

формування

свідомого

громадянина-патріота.
Упровадження проєктної діяльності передбачає досягнення мети:
— упровадження нових ефективних форм роботи з патріотичного
виховання молодших школярів;
— формування поваги до історичного та культурного минулого
України, високого рівня національної свідомості і самосвідомості,
усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови;
— виховання у дітей високих моральних якостей особистості;
— розвиток творчих здібностей здобувачів освіти;
— вивчення, узагальнення і пропагування кращого досвіду
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патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
У ході реалізації проєктної діяльності козачата рою «Фенікс» упродовж
2019/2020 провели низку заходів, що можна об’єднати за напрямами.
Напрями реалізації проекту:
- «Натхненна у праці, увічнена в пісні — квітуй, Нововодолазька земля»;
- «Єдиний скарб у тебе – рідна мова»;
- «Творити добро – це прекрасно»;
- «Герої сучасності»;
- «Україна – наш спільний дім»;
- «Хто пам’ятає, той перемагає»;
- «Адреса дитинства – гра»
Напрям «Натхнена у праці, увічнена в пісні — квітуй, Нововодолазька
земля»
З

метою

поглиблення

знань

про

Батьківщину та

її символи,

прищеплювання інтересу молодших школярів до вивчення історії та
культури українського народу, виховання почуття патріотизму, любові та
гордості за Україну та її народ рій «Фенікс» активно працював за напрямом
«Натхненна в праці, увічнена в пісні — квітуй, Нововодолазька земля» взяв
участь 11 жовтня 2019 року, напередодні Дня Захисника України, у творчомистецькому конкурсі «Ватра», що входить до програми Гри «Сокіл»
(«Джура») - «З Україною в серці», у якому посіли І-е місце серед молодших
школярів (фото 2). Своїм виступом козачата закликали цінувати, берегти
свою Батьківщину.
Напрям «Єдиний скарб у тебе – рідна мова»
Цікавим та пізнавальним заходом до Дня української мови та писемності
став літературний флешмоб «Єдиний скарб у тебе – рідна мова», що був
організований і проведений 07 листопада 2019 року козачатами разом із
старшими товаришами, метою якого став заклик до шанування української
мови. Діти хотіли показати чарівну, цілющу силу має українське слово,
українська мова, адже вона є однією з наймелодійніших у світі після
італійської.
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Напрям «Творити добро – це прекрасно»
«Якщо не я, то хто?», «Разом ми зможемо багато». Керуючись такими
гаслами, зарядившись позитивними емоціями, джури куреня імені Івана
Сірка Нововодолазького ліцею №3, зокрема і козачата рою «Фенікс»,
учнівство цього закладу освіти 2019 року долучилися до Всеукраїнської акції
добрих справ «Щедрий вівторок», що вперше відбулася 27 листопада 2018
року. У жовтні на раді куреня джури рою «Безстрашні мурахи», старші
товариші запропонували своїм друзям долучитися до цього заходу та стати
амбасадором Всеукраїнського дня добрих справ. Метою стала допомога Віці
Соловйовій з Рівненщини та Васі Данилюку. Ці діти мріють не про дорогі
речі, а про звичайне кросівки, нові сукні, що зможуть одягати після операції
на ніжках та встановлення протезів. Тож почали підготовку до проведення
Щедрого вівторка (фото 3).
Ідей було безліч, усі загорілися бажанням допомогти іншим. Це і
виготовлення новорічних прикрас, браслетів, іграшок та ще багато чого
цікавого. Юні козачата, джури разом зі своїми ройовими з рою «Безстрашні
мурахи», упродовж трьох днів втілювали свої ідеї в реальність. У нашому
закладі освіти упродовж 29 листопада, 2-3 грудня 2019 року всі бажаючі
могли придбати чарівну кульку добра з побажанням, взяти участь у
безпрограшній лотереї, придбати патріотичний браслет, зробити фото на
згадку біля новорічної фотозони. А родзинкою благодійного заходу став
ярмарок-продаж

виробів,

виготовлених

учнями

й

ученицями

Нововодолазького ліцею №3 (фото 4). Чого тільки не було на столах: вази,
скриньки, сувеніри, обереги, прикраси з бісеру, ялинки, новорічні іграшки,
сніжинки, янголята, вироби для декору на будь-який смак! Усе було як на
справжньому ярмарку: охочих було стільки, що коридором не можна було
вільно пройти, скрізь було гамірно, лунали жарти й сміх дітей, юні джури
запрошували до свого столу, рекламували товар, у який було вкладено
частинку душі. Усі учасники отримали неабияке задоволення від того, що
робили. Спільними зусиллями було зібрано 6 089 грн. Ці кошти було
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перераховано на рахунок Благодійного фонду «Запорука», які збирають
кошти для допомоги Віки Соловйової та Васі Данилюка. Недаремно
говорять, що спільна діяльність згуртовує (фото 5).
Напрям «Герої сучасності»
Патріотизм передбачає любов до духовних, культурних і матеріальних
цінностей

своєї

Батьківщини,

бажання

збереження

її

характерних

особливостей, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади,
народу в цілому. Саме цим і займаються військовослужбовці нашої держави.
06 грудня 2019 року козачата записали відеопривітання «Герої сучасності» з
Днем Збройних Сил України для захисників Батьківщини. Діти розуміють,
спокій їхніх домівок, спокій близьких — у

надійних, сильних руках

військовослужбовців.
Важливою для кожної особистості є можливість творити добро для
інших, нести мир та благополуччя в людські домівки, вірити у світле
майбутнє рідного краю. Цю можливість надає й акція «Світло Миру», що по
всьому

світу

з

1988

року

була

започаткована

Австрійською

телерадіокомпанією як благодійний вчинок — донести світло з символічного
місця народження Ісуса Христа тим, котрі святкують Різдво поза домом — у
лікарнях, сиротинцях тощо. Того ж року ініціатива була підхоплена скаутами
Відня, а основним ініціатором виступив скаутський провідник Бертль
Ґрюнвальд (нім. Bertl Grünwald). Ідея Вогню і його простий символізм —
мир, радість і братерство — прихильно сприйнялися українською громадою
продовж останніх років, становлячи для багатьох з нас доповнення під час
святкування Різдва. Головне гасло цієї унікальної соціальної акції "Мужність
заради миру".
2019 року до акції долучилися й джури куреня імені Івана Сірка
Нововодолазького

ліцею

Нововодолазького

ліцею

№3
№

1,

та

куреня

джури

рою

імені

Григорія

«Просянські

Донця

пластуни»

Просянського ліцею Нововодолазької районної ради, ГО «Шалений ровер» та
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ГО

«Нововодолазький

Молодіжний

клуб

Джура»

(фото

6).

Зранку 21 грудня 2019 року юні джури та козачата отримали
Вифлеємський Вогонь, як символ миру, добра на кордоні Харківської та
Дніпропетровської областей від дніпровських скаутів "АДС "СКІФ"
Національної організації Скаутів України. Далі естафета Вогню Миру
попрямувала на Нововодолжчину, де була прередана велотуристам-джурам,
яких очолив керівник ГО «Шалений ровер» Євген Григоренко, які передали
вогонь до Церкви Різдва Богородиці у с. Рокитне, навчального центру
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби
України

з

надзвичайних

ситуацій

та

у

сільську

раду

с.Ватутіне.

А інші джури прибули до Нової Водолаги та завітали до СпасоПреображенського

храму

(фото

7),

центральної

районної

лікарні,

Нововодолазького будинку дитячої та юнацької творчості, Нововодолазької
селищної ради, Нововодолазької районної ради, Нововодолазької дитячої
школи

мистецтв,

відділ

освіти

Нововодолазької

селищної

ради,

Нововодолазького районного будинку культури, ТЦ "SIM office", щоб
залишити частинку цього на Нововодолажчині. Усі бажаючі мали змогу
потримати

в

руках

благодатний

вогонь

та

запалити

свічечку

від

Вифлеємського вогню (фото 8).
Кожна дитина має право на щастя, веселощі, улюблені іграшки, просто
насолоджуватися моментами дитинства. Але не у всіх дітей є можливість
відчути радощі дитячих утіх. Саме з цією метою Центр надання
адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради спільно з Відділом
у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення та Службою
у справах дітей Нововодолазької селищної ради традиційно проводить акцію
«Подаруй дитині іграшки» (фото 9). Козачата також долучилися до цієї акції,
адже так прекрасно – подарувати радість таким же дітям, як і самі вони.
Зібрані іграшки та речі потрапили до своїх нових маленьких власників і,
можливо, саме ці предмети втілять їх дитячі мрії в життя.
Усі ми знаємо, що Новий рік дарує нам багато гарних свят. Одне з них –
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Різдво Христове, коли дорослі й малеча, рідіють народженню Ісуса Христа,
прославляють його колядками. З кожним роком звичай колядування в
Україні відроджується: все більше колядників, все більше різдвяних вертепів.
Цьогоріч,

7 січня

2020 року,

джури куреня

імені Івана

Сірка

Нововодолазького ліцею №3 разом з наймолодшими джурами, знову
вирішили долучитися до цієї традиції – створили віншувальну програму
«Христос народився! Славімо його!». Дзвінка пісня, веселі жарти, побажання
– ось запорука гарного дня та вдалої Коляди! Джури вітали усіх з
прийдешнім святом, бажали мирного неба над головою, міцного здоров’я й
щастя неземного (фото 10).
Також у рамках реалізації цього напряму до Дня Святого Валентина
12 лютого 2020 року Щербак Альоною Анатоліївною було проведено
майстерку «Солодке життя». Козачат мали змогу розмалювати смаколики до
свята, організувавши сюрприз для своїх старших товаришів (фото 11).
Юні джури з метою виконання плану роботи куреня імені Івана Сірка
напередодні свята 8 Березня джури куреня імені Івана Сірка привітали зі
святом жіноцтва та весни жінок, які відіграють важливу роль у житті кожної
дитини – жінок вчителів, які все своє життя віддали закладам освіти, а зараз
знаходяться на заслуженому відпочинку. Із вуст юних джур лунали приємні
слова вітань, а на згадку про цей чудовий день вручили жінкам листівки,
смаколики (виготовлені власноруч) та квіти – символ весни (фото 12).
Напрям «Україна – наш спільний дім»
З нагоди Дня Соборності України за ініціативи козачат рою «Фенікс»
спільними зусиллями учнів та педагогів Нововодолазького ліцею № 3 було
проведено акцію «Живий ланцюг» (22 січня 2020 року) (фото 13). Цим
заходом було показано, що сила українського народу полягає саме в єдності,
і неважливо: хто ти, чим займаєшся – просто пам’ятай завжди про
благополуччя Батьківщини.
Також для формування особистості-патріота важливою стала акція
«Співаймо державний гімн разом», що відбувається щопонеділка в
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Нововодолазькому ліцеї № 3, ініціаторами якої стали джури куреня імені
Івана Сірка.

Усі здобувачі освіти Нововодолазького ліцею № 3 разом із

педагогами перед початком загальношкільних лінійок виконують державний
гімн рідної держави, адже саме це і є одним із елементів згуртування дітей та
дорослих.
Напрям «Хто пам’ятає, той перемагає»
З метою виховання мужності, почуття патріотизму до Батьківщини, до
історії свого народу, пошани до ветеранів Другої світової війни та людей
похилого віку, ознайомлення здобувачів освіти з трагічними сторінками
нашого народу Україні, усвідомлення уроків життя процесі нерозривного
зв’язку поколінь рій «Фенікс» активно працював у 2019/2020 навчальному
році за напрямом «Хто пам’ятає, той перемагає». Серед форм роботи з
цього напряму до Дня пам’яті Героїв Крут було проведено захід «Герої
Крут – для нащадків взірець». Знати історію бою під Крутами важливо не
лише для розуміння віх становлення української державності. І, навіть, не
тільки для того, щоб зробити висновки на майбутнє – щодо ролі збройних
сил у ствердженні незалежності. Історія Героїв Крут дає натхнення на
боротьбу, вміння ніколи не здаватися, відстоюючи правду, свободу й рідну
землю.
Напрям «Адреса дитинства – гра»
Чи знаєте ви хоча б одну дитину, яка б не полюбляла грати в
різноманітні ігри? Ні? Ми також, адже саме гра є тим підґрунтям, що
об’єднує

дітей, сприяє формуванню особистості.

Тож наставниця рою

«Фенікс» - Мандрика Уляна, систематично проводить з козачатами заняття,
на яких сприяє згуртуванню хлопців та дівчат, формує якості справжнього
громадянина-патріота (фото 14).
27 лютого 2020 року

джури куреня імені Івана Сірка зустрічали

найулюбленіше свято і дорослих, і малих – Масниця. Вона славиться своїми
забавами, іграми, веселощами та смаколиками у вигляді млинців та
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вареничків. Усім відомо, що Колодія святкують цілий тиждень, кожен день
має свої традиції, але головним вважається, що люди проводжають зиму та
зустрічають весну (фото 15).
Джури рою «Безстрашні мурахи» та "Вогняні вовки" підготували для
своїх молодших товаришів з роїв "Прометей, "Відважні соколи" та "Фенікс"
цікаві випробування: діти грали в сніжки, співали, малювали, розгадували
ребуси, складали прислів’я, мали змогу випробувати себе в акторській
майстерності. Можна сказати із впевненістю, що їм вдалося на 100 %!!!!
Весна перемогла! Під дружні заклики джур: «Зимо, іди! Весно, прийди!» спалили символи Зими – Марену. І, звичайно, не обійшлося без смаколиків,
що приготували діти зі своїми батьками: млинці, вареники… чого тільки не
було на столі… так і хотілося його все з’їсти відразу (фото 16).
Робота за даними напрямками продовжується, і попереду – ще багато
кроків на шляху до пізнання України. Головне – це величезне бажання
творити, діяти, допомагати, що є в серцях маленьких козачат, та підтримка з
боку ближніх. Отож, разом – до великих перемог!
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ВИСНОВКИ
«Дитинство – це великий період життя, коли закладаються основи
моралі людини». Важко не погодитися з цим твердженням, тому що саме в
дитинстві закладаються основи громадянськості та патріотизму, поваги до
своєї історії, до людей.
У закладі освіти створена дієва система роботи щодо патріотичного і
громадянського виховання підростаючого покоління, значну роль у якій
відіграє гра «Сокіл» («Джура»). Кропітка, багаторічна робота здобувачів
освіти та педагогів Нововодолазького ліцею № 3 Нововодолазької
селищної ради Харківської області сприяє громадянському змужнінню
дітей, допомагає здобувачам освіти зростати свідомими громадянами –
патріотами України.
Це лише маленькі справи, проте зроблені вони з великою любов’ю
хоч маленьких, але завзятих патріотів України. Організовуючи, на перший
погляд, невеликі, але реальні справи у своїй школі, хлопці та дівчата
вчаться бути компетентними та відповідальними громадянами своєї
держави, переповнюються оптимістичними почуттями за долю України,
усвідомлюючи, що кожен з них і всі разом можуть зробити реальний
внесок у розбудову Батьківщини.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Світлини

Фото 1. Збірка рою «Фенікс»

Фото 2. Виступ козачат на творчо-мистецькому конкурсі «Ватра»
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Фото 3. Підготовка до проведення Всеукраїнської акції «Щедрий вівторок»

Фото 4. Благодійний ярмарок
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Фото 5. Проведення акції «Щедрий вівторок»

Фото 6. Передача Вогню Миру джурам Нововодолажчини

24

Фото 7. Передача Вогню Миру в Нововодолазькому СпасоПреображенському храмі

Фото 8. Акція «Вогонь Миру»
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Фото 9. Акція «Подаруй іграшку»

Фото 10. «Коляда іде! Щастя у Ваш дім несе!»
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Фото 11. Солодкий сюрприз для старших побратимів від рою «Фенікс»

Фото 12. Привітання жінок зі святом весни та краси

27

Фото 13. Акція «Ланцюг єдності»

Фото 14. Ігри на згуртованість «Адреса дитинства – гра»
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Фото 15. «Масниця прийшла, приїхала! З веселими жартами та втіхами!»

Фото 16. Наші вареники найсмачніші
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Додаток Б
Диплом амбасадора добра за участь у Всеукраїнській акції «Щедрий
вівторок»
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Додаток В
Стаття в селищній газеті «Водолазький кур’єр»
щодо діяльності куреня імені Івана Сірка

