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Назва: Роду козацького діти

Гасло: Приятель наш сміливий вітер.
Джурі ми говорим «Привіт!»,
Ми роду козацького діти
Землі український цвіт!

Емблема:



Ми любимо сонце і квіти

І сонце нам шле свій привіт.

Ми - роду козацького діти,

Землі Української цвіт!

В яку б не пішли ми дорогу,

Ти, пісне, над нами взлітай,

Крокуючи гордо і в ногу,

Ми славимо рідний наш край!

Наш приятель - сміливий вітер,

Відвага це наш заповіт,

Ми - роду козацького діти,

Землі Української цвіт!



Кодекс лицарської честі та звитяги
1.Люби свою Батьківщину, материнську мову, неньку Україну. Шануй віру і звичаї свого народу.

2.Май свою національну і людську гідність, будь готовим захищати слабших, турбуватися про 
молодших.

3.Шляхетно стався до дівчинки, жінки, матері, бабусі; оберігай їх честь і гідність.

4.Слухай накази отамана, поважай старших та поради наставників.

5.Будь вірним українській національній ідеї, принципам української національної моралі і духовності.

6.Відстоюй повну свободу і незалежність особистості, народу, держави. Кріпи свій характер і 
волю, будь терплячим і дисциплінованим.

7.Будь хоробрим і відважним, мужнім і невтомним.

8.Понад усе цінуй козацьку честь.

9.Будь лицарем до супротивника, зневажай жорстоких і лихих.

10.Будь ревним охоронцем рідної природи.

11.Бережи традиції Українського козацтва, охороняй пам’ятки історії і культури свого народу.



1. Козак-чесна, смілива 
людина!

2. Найдорожча йому - Україна!

3. Козак- слабкому захисник!

4. Цінити побратимство звик!

5. Козак-усім народам друг!

6. І лицарський у нього дух!

7. Козак – це той, хто за 
освіту!

8. Хто прагне волі і блакиту!

9. Козак вкраїнську любить 
мову!

10. Він завжди здержить своє 
слово!



- відновлення духовних, історичних та військово- патріотичних традицій 
та звичаїв козацтва; 

- ознайомлення з козацькою культурною спадщиною; вивчення та 
впровадження козацьких звичаїв і ритуалів, традицій, свят;

- моральне виховання джур на основі етнічноо аспекту регіонального 
компонента козацтва ; 

- виховання у дітей та юнацтва історичної свідомості, активної громадської 
позиції, національної гідності і самосвідомості, любові до своєї 
Батьківщини — України, готовності захищати свій рідний край;

- засвоєння молоддю військово-спортивним мистецтвом козаків;

- підготовка майбутніх захисників Вітчизни.



1. Наполегливо вивчає історію козацтва, відвідуючи музеї, екскурсії по 
місцях козацької слави; пропагує життя славних синів українського народу 
— козаків, готуючись до вступу в козацькі ряди, для оборони і збереження
суверенності держави.

2. Веде наставницьку роботу – піклується про молодших школярів; 
піклується про ветеранів війни і праці, дідусів і бабусь, батьків і матерів.

3. Піклується про навколишнє середовище.

3. Підтримує роботу з волонтерськими організаціями.

4. Організовує творчі зустрічі, читацькі конференції, козацькі турніри, 
концерти…

5. Вивчає заповіді українських козаків, народні пісні, традиції звичаї, 
обряди та свята ознайомлюється з історією козаччини.

6. Розвивається в спортивних напрямках, освоюючи бойові мистецтва 
козацтва.



№ ПІБ Клас

1 Василенко Максим Олександрович 7

2 Біляченко Владислава Володимирівна 7

3 Бойко Катерина Іванівна 7

4 Зубріцький Іван Юрійович 7

5 Карась Назар Олегович 7

6 Кім Аніта Олександрівна 7

7 Кім Лілія Ігорівна 7

8 Кошіцький Сергій Олександрович 7

9 Лебедь Костянтин Костянтинович 7

10

11

12

13

Лисяний Нікіта Андрійович

Надич Володимир Володимирович

Пастушенко Вадим Юрійович

Яременко Вероніка Олександрівна

7

7

7

7





- національно-патріотичний;
- природничо - охоронний;
- естетичний та родинний;
- спортивний, здоров’я 
зберігаючий;
- суспільно-корисний.



навчальний рік 2020-2021

– спільна громадська справа педагогічного, 
учнівського та батьківського колективів спрямована на формування 
громадянської компетентності та виховання національно-
патріотичних почуттів школярів



Заходи до дня рідної мови



Небесна Сотня



Масляна



Великдень



Впорядкування братської могили



День пам'яті та примирення



Впоряд, стройові вправи (фото)



Впоряд, стройові вправи (відео)



Медична підготовка (фото)



Медична підготовка (відео)



Орієнтування на місцевості (фото)



Етапи полоси перешкод   біг по купинах, мишоловка, ходьба гусиним кроком



Етапи полоси перешкод біг по купинах, мишоловка, ходьба гусиним кроком (відео)



Етапи полоси перешкод біг по купинах, мишоловка, ходьба гусиним кроком (відео)



Стрільба з ПВ гвинтівки



За честь і гідність України,

За волю, правду і добро

Вони боролись щохвилини,

Їх кров лилася як вино!

Всіх ворогів вони долали,

Всі землі наші зберегли,

Завжди від лиха захищали

І гордо прапор наш несли!

Сини Твоєї Батьківщини,

В них сила духу непоборна!

Козацтво – слава України,

Це гордість наша 

всенародна!


