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Мета: виховувати патріотичні почуття до України,  повагу до захисників землі, 

до історичного минулого своєї держави, гордість за свою Батьківщину, сприяти 

згуртуванню класного колективу. 

Хід заходу 

Учитель/учителька. 14 жовтня – День святої Покрови Пресвятої 

Богородиці, День Українського козацтва, а з 2014 року – День захисників 

України. Це прекрасна нагода зазирнути в сторінки історії та згадати не лише 

козаків, але й усіх, хто нині покликаний захищати нашу Батьківщину. 

Звучить гімн України. 

Ведучий.  

Наша славна Україна, 

Наше щастя і наш рай, 

Чи на світі є країна 

Ще миліша за наш край? 

І в щасливі й злі години 

Ми для неї живемо. 

На Вкраїні й для Вкраїни 

Будем жити й помремо. 

В. Самійленко 

Ведуча. 

За шляхами, за дорогами, 

За дніпровськими порогами, 

За лісами, за високими 

Наші прадіди жили. 

Мали Січ козацьку сильную, 

Цінували волю вільную. 

 І Вкраїну свою рідную. 

Як зінницю, берегли. 

Перегляд презентації День Покрови Пресвятої Богородиці, з 

коментарями учительки/учителя. (Додаток 1) 



3 
 

Ведуча. 

А чи знаємо ми нашу історію, історію наших предків? Давайте 

об’єднаємось у три групи за принципом «Козак, козачка, Україна» (Діти по 

черзі називають дані слова та об’єднуються у групи, що назвали однакові). 

Ведучий. 

На дошці з’явилася хмаринка тегів (Додаток 2), вам необхідно за 5 хвилин 

знайти найбільшу кількість знайомих слів та пояснити їх значення. 

Ведуча. 

І не уявляла, що ви такі розумні.  

А давайте пограємо у гру. 

Гра «Склади слово» 

КАЗОКАЧ                     ІКРУЬН                          АЛУБАВ 

Ведучий. 

Оце швидкість, ви дуже спритні. А як ви впораєтеся із наступним 

конкурсом? 

Конкурс «Влучні стрільці» 

Перед командами (а у нас їх три, як ви пам’ятаєте) на деякій відстані 

ставиться пластикова корзина і командам видаються тенісні м’ячі. Кожен 

учасник або учасниця команди кидає м’яч у корзину. Яка команда більше разів 

попаде, та й виграє. 

Ви не просто розумні, ви талановиті. Не випадково, в народі кажуть: 

«Козацькому роду – нема переводу». 

Звучить пісня «Козацькому роду нема переводу» під яку юні козаки та 

козачки виконують запальний танок. (Додаток 3) 

Ведуча. 

День захисників України - це свято пам’яті про наших гордих предків, які 

виборювали право на незалежність рідної держави; свято вшанування козацької 

доблесті та звитяги; свято вдячності ветеранам Другої світової, які також 

воювали за свою землю. 

Ведучий. 
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Нарешті, це день усіх героїв сьогодення, які хоробро боронять кордони 

України від зазіхань північного сусіда, та усіх тих, хто поклав своє життя на 

Сході країни в ім’я суверенності та єдності нашої держави. 

Тож давайте вшануємо хвилиною мовчання пам’ять загиблих за нашу 

Незалежність, за блакитне небо над нашими головами, за спокійне і мирне 

життя - героїв небесної сотні і героїв АТО. (Додаток 4) 

Хвилина мовчання. 

Ведуча. 

У житті кожного народу є свої герої. Українська політична нація ще 

досить молода, і зараз саме той час, коли починають з’являтися наші герої. 

Ними з упевненістю можна називати тих українських солдатів та солдаток, які 

воюють в зоні АТО. Щодня ми чуємо новини про те, скільки бійців загинуло, 

скільки було поранено. Багато з них залишаться інвалідами назавжди. Проте 

саме завдяки їм, ми сьогодні маємо можливість відвідувати школу, милуватися 

природою нашої України, вірити, що вони обов’язково повернуться живими.  

Ведучий. 

За офіційною статистикою, участь в АТО взяли більше тисячі жінок, а з 

бійцями добровольчих батальйонів та волонтерами ця цифра в рази більша. 

Вони воюють на рівні з чоловіками, так само гинуть та дістають 

поранення. Але, водночас, їх там немає, бо на папері Україна не має ні 

розвідниць, ні снайперок, ні операторів безпілотників. Жінок, які тримають 

зброю, записують медсестрами, бібліотекарками та кухарками, хоч між них є 

навіть командири БТР. 

Жінки служать у складі батальйонів Айдар, Донбас та ін. Зараз в Україні 

планують сформувати повністю жіночий батальйон. Нещодавно в пресі 

повідомили, що його почнуть набирати в листопаді, і не виключено, що він 

буде підкорятися Міністерству. Бажаючих вступити до формування багато - 

більше 10 тисяч. Ще влітку в батальйоні Донбас з'явилася жіноча група, яку 

готували для відправлення в східні області.  
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Ведуча. 

 Ми пишаємося кожним та кожною, хто захищає нашу неньку Україну. 

Тому пропоную написати листа нашим захисникам, щоб підтримати їх. Адже 

усім їм, як ніколи, потрібна увага, добре слово, повага та любов небайдужих 

людей та наша з вами молитва. 

Звучить пісня «Україна єдина країна», діти пишуть листа захисникам. 

(Додаток 5) 

Ведуча. 

Однокласники та однокласниці. Вітаю нас з Днем захисників України. 

Нехай патріотизм, сила волі та незламна віра у щасливе майбутнє рідної землі 

стануть Твоїми вірними друзями на все життя.  

Ведучий. 

Миру, добра і процвітання нашій країні. 
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Додаток 1. 

Свято Покрови Пресвятої Богородиці
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За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я

- Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві

звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, за оповіданнями, з'явилася

перед людьми та вкрила їх своєю покровою (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити

цих людей.

Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення та

стали християнами.

 

За іншою версією, натхненням для свята стало видіння Андрія юродивого під час облоги

Константинополя військами агарян. Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста у храмі та

прийняла їх під свій захист покров. Після цього війська противника відступили, а місто було

врятовано.
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Відзначення свята 
Покрови

Свято було впроваджене 
ще з часів хрещення Русі, 

проте особливе 
шанування Покрови 

Богородиці починається з 
12 століття, при 
князеві Андрії 

Боголюбському, який і 
збудував Покровську 

церкву на річці Нерль біля 
свого заміського замку 

Боголюбове.

 

Покрова накриває траву листям, 
землю снігом, воду – льодом,

а дівчат – шлюбним вінцем
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На Запоріжжі було 12 церков в ім’я Покрови.

 

Свято Покрови —
давнє українське свято
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Додаток 4 
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Додаток 5 

 


