
Звіт

про національно-патріотичне

виховання за 2021-2022 

навчальний рік

КЗ «ОЛЕНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ



День пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України

Заходи:

- виховні години присвячені Дню пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України;

- книжкова виставка «За честь! За славу! За народ!»;

- перегляд документального фільму «Війна химер».



День партизанської слави

Заходи:

- година спілкування «22 вересня – День партизанської слави»;

- круглий стіл «Рух опору на території України»;

- тематичний урок «Партизанський рух під час Другої світової

війни».



Національний урок пам’яті, приурочений до 80-х 

роковин трагедії в Бабиному Яру



День захисника і  захисниці України

Заходи:

- бесіда «Ми – нащадки козацької слави»;

- година спілкування «Наша слава козацька не вмре, не загине!»;

- спортивно-розважальні змагання «Козацькі забави»;

- перегляд відео про історію свята, традиції славного українського

козацтва, борців за незалежність України на теренах Вінниччини

за часів козацтва (Івана Богуна, Данила Нечая, Івана Гонту,

Устима Кармалюка).





День відповідальності людини та вшанування

пам’яті видатного українця Богдана Дмитровича

Гаврилишина

Заходи:

- перегляд відео «Всеукраїнський день відповідальності

людини: історія свята.» «Богдана Дмитровича Гаврилишина

– автор Декларації відповідальності людини»;

- година спілкування «Відповідальність – крок до успіху»;

- дискусія «Чи можуть існувати права людини без

відповідальності людини».





День української писемності та мови

Заходи:
- години спілкування «9 листопада – День української писемності та
мови»;

- створення стіни роздумів «Я розмовляю українською, тому
що…»;

- інтелектуальна гра «Люби й вивчай рідну мову»;

- мовознавча гра «Де логіка?»;

- екскурс у давнину «Загадки писемного знака»;

- мовні баталії «Пан Суржик наступає»;

- челендж «Вірш українською».





День Гідності та Свободи

Заходи:

- виставка публікацій у шкільній бібліотеці «Революція

Гідності. Герої не вмирають!»;

- тематичний урок “Пам’ятай їх вчинок і обличчя”, “Краса

мирного життя”;

- години спілкування, бесіди «Революція Гідності. Герої, які

змінили хід історії України.»;

- Створення карти «Я бажаю Україні…»;

- виставка дитячих малюнків « Я славлю свою рідну Україну».





День пам’яті жертв Голодомору

Заходи:

- бесіди, години спілкування з нагоди вшанування пам’яті

жертв Голодомору;

- тематичний урок «Голодомор на Вінниччині»;

- тематична виставка історичної, художньої та документальної

літератури у бібліотеці та фойє школи за темами: «Минуле

стукає в наші серця», «Не забуваймо незабутнє»;

- участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та

Всеукраїнській акції «Запали свічку».





Тиждень доброчесності

Заходи:

- тематичні уроки «Магічний урок доброчесності», «Добро.

Чесність.», «Що таке корупція»;

- антикорупційний квест «Павутина корупційних схем».





День Збройних сил України

Заходи:

- урок мужності «Наша армія – наша гордість»;

- спортивно-розважальні змагання "Майбутні захисники«.





День української хустки

Заходи:

- година спілкування «Хустка – український оберіг»;

- флешмоб «Зроби фото з хусткою».





День Соборності України

Заходи:

- години спілкування "Єдина країна – єдиний народ", «Моя

Україна – соборна держава», бесіди «22 січня - День

Соборності України»;

- конкурс малюнків «Україна – рідна країна»;

- фотоквест «Єднання заради Незалежності»;

- створення карти «30 причин любити Україну»;

- флешмоб «Живий ланцюг».







День пам'ятi Героїв Крут

Заходи:

- години спілкування, бесіди «Пам’яті героїв Крут», «Герої

Крут живуть у нашій пам’яті», «Крути день перед вічністю»,

«Символ українського героїзму: бій під Крутами»;

- тематичний урок «Як бій під Крутами допоміг підписати

Брест-Литовський мирний договір»;

- перегляд фільму з елементами бесіди «Бій під Крутами».



День Героїв Небесної Сотні

Заходи:

- єдиний урок – пам’яті «Герої не вмирають»;

- бесіда про подвиг Героїв Небесної Сотні;

- перегляд та обговорення документального фільму «Зима,

що нас змінила», «Революція Гідності»;

- флешмоб «Подаруй свого янгола героям Небесної Сотні».



Міжнародний день рідної мови

Заходи:

- тематична виставка художньої та публіцистичної літератури про
розвиток і становлення української мови;

- година спілкування «21 лютого – Міжнародний день рідної мови»;

- конкурс малюнків на тему: «Рідна мова калинова»;

- конкурс читців «Наша мова солов’їна»;

- конкурс знавців рідної мови «Чарівний світ української мови»;

- інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?»;

- відеофлешмоб «Слово про мову»;

- мовознавча гра «Найрозумніший»;

- вікторина «Як добре ви знаєте українську мову».





Участь в акції «Стоп війні!»



День народження Тараса Григоровича Шевченка

Заходи:

- усний журнал «Невмирущий Кобзар»;

- гра "Факт чи фейк про Кобзаря" ;

- конкурс читців «Вічне слово Кобзаря».

Участь у флешмобі «Благородне серце Вінниччини
разом з ЗСУ»

Посилання на відео

https://drive.google.com/file/d/1AyVm-gBCpim3r5QspSWA5-
r0MZEgaL9y/view?usp=sharing



День Чорнобильської трагедiї
Заходи:

- перегляд презентації "26 квітня - День пам'яті Чорнобильської трагедії«;

- година спілкування «На Чорнобиль журавлі летять»;

- Перегляд та обговорення відео «16 маловідомих фактів про Чорнобиль».

Участь у онлайн- грі "Сокіл" ( "Джура")



Конкурс малюнків « Моя Україна прекрасна і сильна» 



День пам'ятi та примирення. День перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні

Заходи:

- бесіди "День пам’яті та примирення. День перемоги." ;

- перегляд та обговорення презентації «Пам’ятаємо минуле заради
майбутнього»;

- години спілкування «8 травня – День пам’яті та примирення. 9
травня - Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.»,
«Пам'ять єднає покоління» , «Не загасити пам'яті вогонь...»;

- урок пам'яті «Пам’ятати заради майбутнього»;

- конкурс малюнків «Ми пам’ятаємо!»;

- участь в акції «Мак пам’яті»





День вишиванки

Заходи: 

- години спілкування «День вишиванки»;

- участь у фотоквестi «Я iду по cвіту в вишиванці»





Дякую за увагу!


