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-3Милосердя… це слово, до якого ми останнім часом звертаємося все частіше.
Чому? Тому, що наше суспільство втомилося вже від грубощів та
несправедливості, черствості душ людських та жорстокості.
«Милосердя і доброта – два крила, на яких тримається людство».
Ще з давньоруських часів благодійність була в традиціях нашого народу.
Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердечність, уміння розділити
чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити в горі і біді – це в
характері нашого народу.
Наш ліцей – це велика і дружна сім’я. І завжди хочеться, щоб у нашій сім’ї
панували добро і взаємоповага.
Наш звіт дає можливість кожному вихованцю глибше зануритися в основне
поняття добродійності, показати на найпростіших прикладах відчуття щастя та
добра як практичного втілення надбань людини, національних та
загальнолюдських цінностей.
Життя – це безперервні іспити на добро і зло. Все у нашому житті
починається з вибору. Цих істин не вчать високі школи, цих істин вчить
життя, вчать люди – злі і добрі, високі духом і гнилі серцем. Поспішаймо
робити добро. Поспішаймо міняти себе. Учімося розуміти життя, розуміти
випробовування, печалі, розуміти дихання усього живого.
Пам’ятаймо стару людську істину: ”Якщо ти поділишся своїм теплом, своєю
любов’ю зі світом, любов обов’язково повернеться до тебе».

-4У Зміївському ліцеї №1 з метою проведення національно-патріотичного виховання
молоді діє

рій «Сокіл». Протягом навчального року члени рою є активними

учасниками акції «Милосердя у кожному серці»,

волонтерського руху, які

пробуджують у душах дітей щирість, доброту і щедрість; є організаторами
різноманітних святкових

форм діяльності. В ліцеї організована і активно діє

організація учнівського самоврядування, членами якого є представники рою
«Сокіл»: 1. Азарян Євгенія Борисівна, член шефської комісії
2.Шаханов Артем Володимирович, член спортивної комісії
3.Пугач Данило Віталійович, член спортивної комісії
4. Онопко Артем Романович, член наукового товариства
Традицією, яка вже існує протягом багатьох років, є посвята в
«Барвінчата» учнів 1 класів та у «Козачата» учнів 5-их класів. Мета
заходу: залучити дітей до активного життя у країні дитинства,
розвивати

естетичний

товариськість,

смак,
кращі

винахідливість,
людські

Актова зала Зміївського ліцею №1. 24 вересня 2015 року.
Посвята у «Барвінчата» та «Козачата»

виховувати
якості.

-5Найважчі та найжорстокіші випробування випали на долю нашого народу у
роки Другої світової війни. Мільйони українців пройшли крізь це пекло і не
скорилися. З почуттям безмежної подяки й любові ми віддаємо данину
поваги ветеранам антифашистського опору: колишнім підпільникам і
партизанам, захисникам і визволителям рідної землі – усім, кого ми з
гордістю називаємо народними месниками. Партизани зробили неоціненний
внесок у велику Перемогу над фашизмом, відновленням історичної
справедливості щодо масової участі українського народу у визвольній
боротьбі проти гітлерівської навали. Це – свято людей сильних духом і з
чистою совістю, які не шкодували життя для перемоги над ненависним
ворогом. З метою

формування національно патріотичного виховання

приймали участь у мітингу до Дня Партизанської Слави та виступили з
літературною композицією.

День партизанської слави. сел.Коропови Хутори, 22 вересня 2015 року

-6З 15 листопада по 15 грудня НПП «Гомільшанські ліси» проводило акцію до
дня вторинної переробки "Збережемо життя на нашій планеті".
Серед багатьох сучасних екологічних проблем є одна, до якої причетні
безпосередньо всі люди, незалежно від віку, статі, професії чи роду занять, це
- проблема поводження з твердими побутовими відходами або сміттям, що є
чи не найголовнішим показником культури екологічної поведінки сучасної
людини.15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу, або
Всесвітній день вторинної переробки. Головна мета акції- привернути увагу
громадськості та промислових структур до цієї теми. Члени рою «Сокіл»
разом з вчителями

організували виставку поробок з твердих побутових

відходів, яка розміщена у екологічному залі шкільного музейного комплексу.

Фойє Зміївського ліцею №1, виставка дитячих робіт, 27 листопада 2015 року

-7З метою вшанування пам'яті безвинно замучених голодом та політичними
репресіями людей, виховування в учнів особистісних рис громадянина
України, патріотизму, формування ціннісного ставлення до історії держави
члени рою провели інформаційні години для учнів 5-7 класів.

Зміївський ліцей №1,Інформаційна година каб.122, 25.11.2015 року

Проведення новорічного свята «Аліса в країні чудес» для учнів 5класів.
Мета свята: виховання чуття міри, краси, інтересу до спільної праці з
батьками та старшими учнями, інтерес до свята як чуда, яке робимо своїми
руками. Члени рою Орлова Маргарита, Коваль Аліна, Донченко Катерина та
Резунов Данило – активні учасники театралізованого дійства.

Зміївський ліцей №1, актова зала, 25 грудня 2015 року.

-8Щороку 22 сiчня весь український народ iз вдячністю згадує тих героїв, якi
боролися за об’єднання усiх нацiонально-демократичних сил українства, хто
словом i багнетом намагався вiдродити незалежну Соборну Українську
державу. У Зміївському ліцеї №1 були проведені виховні форми діяльності.
Мета заходу: розвивати громадські якості особистості: патріотизм,
самосвідомість. Виховання в учнів любові до Батьківщини, українського
народу, державної мови, розуміння того, що від сумлінної праці й навчання
кожного, від усвідомлення себе часткою українського народу залежить
майбутнє у сучасне нашої держави. Привити обов'язок -

берегти і

зміцнювати рідну державу, ніколи не забувати про сумний досвід минулого, з
оптимізмом дивитись у майбутнє.
Під час заходу члени рою Шаханов Артем та Пугач Данило провели акцію
«Візьмемося за руки».

Актова зала ліцею. Виступ Ситник Влади та учасники акції «Візьмемося за
руки», 22 січня 2016 року.

-9На підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської,
громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості
громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного
вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час
Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи
ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське
майбутнє України учні –члени рою взяли участь у заходах, щодо вшанування
Героїв Небесної Сотні в ліцеї та районі. Учасники рою зібрали інформацію
про випускників ліцею-учасників АТО та оформили матеріал у шкільному
музейному комплексі.

20 лютого 2016 року.

Зміївський ліцей №1, каб 387, учні 8Б класу

Площа міста Змієва.

22 лютого 2016 року, члени рою «Сокіл»

Акція «Запали свічку»

-10З 25 лютого 2016 року Зміївський ліцей №1розпочав реалізацію проекту
«Школа енергії» із утворення енергозагону, членами якого є роївці.
Метою

проекту

енергозбереження

шляхом

є

покращення
підготовки

та

енергоефективності
проведення

та

учнівських

енергетичних аудитів, та інших енергетичних навчальних заходів в ліцеї.

13 квітня 2016р. Зустріч технічного експерта з м. Суми Москаленка
Владислава, який провів навчальну лекцію енергозагону з метою проведення
енергоаудиту в ліцеї.

Учасники нашого рою Шаханов Артем та Пугач Данило, розповсюджували
листівки серед громади міста

Фойє ліцею, виставка плакатів, 20 квітня 2016 року.

-11Зустріч з випускником ліцею Контаренко Володимиром.
З метою виховання глибоких патріотичних почуттів та відповідальності за
все, що відбувається в країні, вдячність тим, хто віддав за неї життя;
формування активної громадянської позиції школярів щодо єдиної, цілісної
держави та захисту її кордонів, повагу, толерантність до інших народів, віру
в краще майбутнє України проведена зустріч учнів ліцею, на якій присутні
члени рою «Сокіл».

Зміївський ліцей №1, актова зала, 23 березня 2016 року, Контаренко В.В.
розповідає про події у зоні АТО.

-12Напередодні відзначення 71 річниці Перемоги над нацизмом у Європі та
завершення Другої світової війни учні ліцею та члени рою провели заходи,
мета яких: виховання в учнів любові до рідної землі, до незалежної держави,
до майбутнього країни,формування патріотичних почуттів , гордості за
старше покоління, повага до учасників війни, ціннісного ставлення до історії
своєї держави, традицій.
06 травня 2016 року. Вітання ветеранів війни: Полончук Анатолій
Олексійович.

06 травня 2016 року .с.Гайдари. Літературна композиція на мітингу.

Районний відділ освіти Зміївської райдержадміністрації
Зміївський ліцей №1 Зміївської районної ради Харківської області імені
двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка

ЗВІТ
про Добрі діла
Загальна тема: «Милосердя у кожному серці»
Здійснений у Зміївському ліцеї №1 та районі
з 01 вересня 2015 року по 06 травня 2016 року
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