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ЗНАЙОМТЕСЬ: 

Рій : «Котигорошко» 

 

 

Девіз: «Хай живе козацька доля, 

хай живе козацький дух» 

 

 

Ройове гасло: «Сила, істина, честь!» 

 



Звіт 

Школярам молодшого шкільного віку важливо пізнавати себе як 

члена сім’ї,  родини, дитячого угрупування,  як учня,  жителя міста чи села.           

Діяльність нашого шкільного рою «Котигорошко» спрямована на 

виховання свідомого громадянина. Дитини, яка  любить свій  рідний дім, 

вулицю,  місто, свою країну, її природу. Особистість,  не байдужу до рідного 

слова, побуту, традицій. 

Виділений нами шлях передбачав залучення і інших учнів класів 

початкової школи до добрих справ, які були заплановані у ході гри. Заходи, 

які проходили, були спрямовані на  формування почуття любові, 

співпереживання до своєї сім’ї, родини, школи, народу, людства; любов до 

Вітчизни, відданість, гордість за її минуле й сучасне. 

Нами були виділені такі основні напрямки діяльності рою: 

- національно-патріотичний; 

- морально-етичний; 

- екологічний; 

- інтелектуально-духовний; 

- волонтерство; 

- утвердження здорового способу життя. 

 Робота роївців передбачала залучення учнів своїх класів, батьків, 

адміністрацію школи та громадськість до спільної діяльності задля 

досягнення мети заходів. Велику підтримку отримують від педагога-

організатора, класних керівників, які  допомагають провести захід на 

високому рівні. 

 Низка добрих справ рою «Котигорошко»  почалася зі свята квітів, 

яке щорічно проходить у м.Чорноморську. Був влаштований ярмарок 

продажу кондитерських виробів для декількох цілей: збір коштів на 

облаштування класу інклюзивного навчання у початковій школі та закупівля 

корму для притулку для тварин.  Роївці залучили до цієї доброї справи 

однокласників, батьків, небайдужих людей. 



          

                                                                  

 21 вересня  світ відзначає Міжнародний День Миру. Для дуже 

багатьох  людей у сучасному світі мир – це не більш ніж казкова мрія.  

В цей день була проведена  акція «Голуб миру». 

Раніше для нас, українців, мир – це була повсякденна реальність. На 

вулицях нашої неньки – України було спокійно, всі діти ходили до школи, 

посміхалися. Але відбулися різкі зміни, підкралося горе… На Україну напав 

ворог. І нам, українцям, як ніколи, потрібно усіма силами боротися за мир 

щоб нам завжди світило тепле, ясне сонечко, щоб небо було завжди чисте та 

голубе, щоб завжди були посмішки на обличчях у людей           

 



Школярів ознайомили з історією започаткування цього свята.  Велику 

увагу дітей привернули до проблеми мирного співіснування на Землі, 

необхідності згуртування людства для досягнення миру; формували 

негативне ставлення до агресії, зла, ненависті та виховували почуття 

взаємоповаги, толерантності, гуманності, гордості та шани за полеглих в 

боях за Батьківщину; тих, хто відстоював незалежність України.  

До дня захисника Вітчизни і українського козацтва була проведена 

зустріч з учасниками та ветеранами АТО міста Чорноморська.  

Метою зустрічі було познайомити дітей з героями – захисниками 

Батьківщини, розширити знання про ситуацію на сході України. Виховувати 

почуття патріотизму  та гідності у учнів.  

                        

     

Діти поспілкувалися з гостями, подарували воїнам свої малюнки, 

розказували вірші та співали пісні про Україну. Школярі  підготували та 

поставили питання солдатам про військові будні.  



 

 Захисники дали поради дітям захищати та  любити свою державу, 

свою родину, місто та школу, цінувати українську мову, поважати звичаї та 

традиції свого народу. 

         День українського козацтва – це данина всім козакам, які 

зробили величезний внесок у формування української народності та 

досягнення Україною своєї незалежності. Тому, саме в цей день,традиційно  

в школі проводиться захід « Ми маленькі козачата» 

 



 

                                                             

 

До Міжнародного дня  Чорного моря  -  31 жовтня – відбулося 

декілька цікавих заходів. Це природоохоронна акція «Чисте узбережжя» та 

захист проекту «Мандри морем». 

 Акція «Чисте узбережжя» проходила на березі Чорного моря.  

Робота була спрямована на підтримання  чистоти, охорону і 

поліпшення стану Чорного моря, підвищення екологічної обізнаності учнів 

щодо охорони моря.  До природоохоронної роботи були  залучені  не тільки 

роївці,  їх однокласники,  батьки, а і місцеве населення. 

Завдання, які ми ставили перед собою -  покращення стану піску біля 

моря, догляд та очистка від сміття. Учасники акції обстежили берег моря і 

виявили, що він брудний побутовим сміттям, пластиком, целофановими 

пакетами тощо. 



 Отриманий результат: провели роботу з оздоровлення та відновлення 

окремих ділянок  берега біля моря разом з небайдужими мешканцями нашого 

міста, розчистили, прибрали сміття, очистили воду від старих водоростей. 

 

       

 

 Метою проекту «Мандри морем» було  розширити знання дітей 

про море як складну екосистему зі своїми законами і умовами для 

існування всіх його мешканців, стимулювати пізнавальну активність, 

прагнення до активного пізнання природи в процесі ознайомлення з різними 

сферами життя Світового океану. Створити умови для різних видів 

діяльності: дослідницької, художньо-мовленнєвої, образотворчої, 

театралізованої. Сприяти розвитку дитячої ініціативи та активності. 

Результатом довгострокового проекту «Мандри морем» стало створення 

спільного пано «Мрії та спогади про море».  



                       

 Роївці із задоволенням взяли участь в природоохоронній акції 

«Годівничка».  

 

Спочатку провели дослідницько-пошукову роботу, якою є 

найзручніша годівничка, дізналися та розказали своїм однокласникам про 

зимуючих пташок, які потребують допомоги взимку від людей. З допомогою 

старших товаришів діти виготовили годівнички та розвісили їх на шкільному 

подвір’ї. 



Діти регулярно приносили корм та підгодовували  пташок.                                                             

 

       День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в 

четверту суботу листопада. У цей день в школі була проведена акція 

«Запали свічку пам’яті»,до якої долучились і рійовці. 

 



 До свята святого Миколая відбулася ціла низка заходів. В цей день 

прийнято дарувати дарунки тим, хто цього найбільш потребує. Роївці брали 

участь в ярмарку, усі зібрані кошти  з якого були передані до дитячого 

будинка «Гніздечко». Також діти влаштували збір іграшок, книжок та 

шкільного приладдя для діток  з «Гніздечка»  

 

 



      А для найменших учнів школи  учасники рою влаштували  подорож до 

країни Добра та Дружби. 

Метою  заходу було поглибити уявлення  дітей про доброту, як одну з 

найважливіших людських чеснот, сформувати поняття «добрі вчинки».  

Дітей вчили розрізняти добре і погане, закликали творити добро.   

Діти відвідали багато станцій, на яких діти розказували про добрі 

справи,  які вони зробили за останні дні: допомагали людям похилого віку, 

годували бездомних тварин, виготовляли поробки своїми руками для своїх 

близьких.  Школярі разом шукали вихід із складних ситуацій, які можуть 

спіткати кожного. Разом учасники заходу створили композицію «З добром у 

серці».  

Також був реалізований короткотривалий проєкт  «Новорічний 

плакат», який дав  дітям  змогу спробувати свої сили у колективній роботі, 

виконувати у групі спільну, корисну і гарну роботу, 

 



 

 

До дня рідної мови рій готувався заздалегідь. Запросили батьків, 

адміністрацію школи.   Під час виховного заходу учні розповідали вірші, 

співали пісні, інсценували пісню, змагалися у командах: «Чомусики», 

«Пізнайки», «Барвінчата». Відгадували загадки, брали участь у конкурсах.  

На самому початку весни діти мали змогу сказати своїм мамам 

найкращі та найщиріші слова вдячності та любові. Під час свята «Весну і 

жінку славимо щиро» діти і їх родини відчули справжні позитивні емоції.  

Метою заходу було створення шанобливого ставлення до матері та родини. 

 

 

 



 

           

З метою ознайомити учнів з традиціями і звичаями українського 

народу, виховати любов до рідного краю був проведений цікавий майстер-

клас з народознавства. 

     У цьому заході рій підготував матеріал про святкування кожного 

дня Масляної.   За допомогою інсценівки  діти розширили, поглибили знання 

однокласників про давні народні обряди та звичаї, пов’язані зі святкуванням 

Масляної.     

Герої інсценівки пропонували учням завдання у вигляді загадок та 

прислів’їв.    Для розвитку творчих 

здібностей  та  збагачення 

індивідуального досвіду  про українську 

народну іграшку, роївці запропонували    

всім присутнім майстер-клас з 

виготовлення ляльки-мотанки.   

             Під час роботи  гості 

познайомилися з найвідомішими українськими  гаївками і веснянками. 



 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці зими був проведений захід «У колі дружньої родини» за 

участі батьків учасників рою. Метою заходу було поєднати найрідніших 

людей,  виховувати  шану, повагу, любов до своїх батьків.  

                    

На заході лунали слова про важливість сім’ї в житті кожної людини. 

Щирі пісні та танок з рушниками  викликали сльози на очах присутніх.  



 

Цікавим моментом на святі була уявна історична подорож до витоків 

українського козацтва. Під слова пісні «…бо козацька вдача, як вогонь 

гаряча, бо козацька сила не одних косила. Шабелька завзята вдарить, як 

розплата. Кривдників поганих покарає всіх!...» хлопчики з татами виконали 

запальний танок з шаблями. 

 

 

 

В кінці танцю з синьо-жовтими полотнами, учасники свята утворили 

стяг України та заспівали чудову пісню «Перлина Україна» 



                       

 

Цікавий захід відбувся 10 березня 2020 року. У формі усного журналу  

малюки познайомилися  з  відомим українцем - Т.Г.Шевченком.  

На етапі підготовки була проведена велика проєктна робота . Учні 

завчасно вчили вірші; разом з батьками, вчителем і шкільною бібліотекаркою 

здійснювали пошук інформації  про життя Тараса Шевченка  з різних джерел. 

 

 

Метою заходу було 



познайомити учнів з життям і творчістю Т.Г.Шевченка; сприяти вихованню 

національної самосвідомості учнів; формувати громадянську і 

загальнокультурну компетентності, бажання читати твори Т.Шевченка; 

розвивати творчі здібності дітей, виховувати любов до національної 

культури, прагнення бути справжніми українцями; виховувати почуття 

гордості за Україну, за її національного генія. 

Учні з цікавістю поринули у минулі часи, переглядали фотоматеріали, 

слухали розповідь про дитинство малого Тараса, його сім'ю, слухали вірші та 

пісні, автором тексту до яких є великий Кобзар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       Учні школи активно працюють за довгостроковим виховним 

проектом «Пам’ять». Вчаться усвідомлювати те, що великі справи 

починаються з маленьких вчинків - це допомога ветеранам Другої світової 

війни. 

 

 

 

 



Щорічно, у третій четвер травня, українці святкують День 

вишиванки.Не обійшло це свято і нас. У цей день усі школярі прийшли до 

школи  одягнуті у  вишиванки. 
  

 
       А також створили власноруч велику вишиванку.  Яку згодом 

зібрали з пазлів на подвір’ї школи. Учасниками флешмобу стали і рійовці. 

      У такий спосіб учні продемонструють, що вишиванка -  це не 

просто одяг, а символ нашої любові та єдності. 

 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумки: 

Виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, 

високої самосвідомості та активної громадянської позиції – основне завдання 

української школи 

Проведення таких заходів дає можливість формувати в учнів почуття 

патріотизму, гордість та любов до своєї Батьківщини та повагу до історії 

українського народу.  

Організовуючи, на перший погляд, невеликі, але реальні справи у 

своїй школі учні вчаться бути відповідальними громадянами своєї держави, 

усвідомлюючи, що кожен з них і всі вони разом можуть зробити реальний 

внесок у розбудову своєї рідної Батьківщини. 

 

Добро творити на Землі. 

Людині лиш дано. 

І навіть діточки малі 

Всі знають це давно. 

Краса і море доброти 

Оточують нас всіх. 

Подібним будь до сонця ти, 

Щоб зазвучав твій сміх 

Щоб ти освітлював всім шлях, 

Як сонце з висоти. 

Хай сяє смішка в очах. 

Будь завжди добрим ти! 

 

 

 

Інформація розміщена на сайті школи : http://ilschool6.com 

http://ilschool6.com/

