
Кобилецько - Полянський ЗЗСО І-ІІI

ступенів Великобичківської селищної 

ради 

4-Б клас

Виховник :  Тафійчук Діана Федорівна



Паспорт рою «Козацька чайка»

1. Закарпатська область

2. Рахівський  район

3. с. Кобилецька Поляна

4. Кобилецько - Полянський ЗЗСО I-III ступенів 

5. 90620 вул. Павлюка 76, с. Кобилецька Поляна  

Рахівський район,  Закарпатська область

6. Контактні телефони: 0989464917

7. Е-mail: dtafijchuk@gmail.com

8. Ройовий: Вішован Федір

9. Виховник: Тафійчук Діана Федорівна 



Список рою

№ Прізвище , ім’я Обов’язки 

1. Варцаба Владислав 

2. Вішован Федір Ройова

3. Вишиван Арсеній Хорунжий

4. Гасинець Микола 

5. Зеленчук Кармеліта

6. Куцин Анісія

7. Кушнірюк Владислав Заступник ройової

8. Лепяк Аделіна 

9. Тимчук Василь



Наша пісня

За горою дзвони дзвонять,Дінь-дінь-дінь,

Серце б'ється, серце рветься в далечінь,

Сонце сяє, місяць сяє угорі,

Козак коника сідлає на зорі.

Його мати - гостра шабля на боці,

Його батько - лук зі стрілами в руці,

А сестриця, то зірниця молода,

А, що милої немає - не біда!

Приспів:

Гей, гей, гей!Їде вранці, вдень, вночі, 

З Запорізької Січі!

Гей, гей, гей! Степом, полем, через гай, 

Отамане, прощавай!



НАША ЧАЙКА 

ШВИДШЕ ВСІХ,

ПЕРЕМОЖЕМО

УСІХ!

Ройовий клич-гасло 



Девіз

Як вогонь 

безсмертний , у віках 

не згас

Так козацька слава, 

у віках у нас 

Ройове гасло – позивний 

Сонце сходить – буде день



Чайка — безпалубний плоскодонний

човен запорізьких козаків XVI—XVII

ст. у вигляді величезної видовбаної

колоди, по бортах обшитої дошками.

Довжина – близько 18м, ширина й

висота бортів – до 4м. Ззовні бортів

для збільшення остійності і плавучості

кріпився очеретяний пояс. Човен мав

поперечні переборки і лави, щоглу з

вітрилом, 10-15 пар весел, носовий і

кормовий рулі, уміщав до 70 чоловік.



Наш рій « Козацька чайка» , працює на принципах

патріотизму , відродження національних традицій

українського народу , ставлення до природи України ,

історичних надбань українців!



Екологічний

проект 

”Середовище  без 

сміття”



Малюнки учнів  









Урок добра «Мохната лапа» 



Участь учнів у конкурсах 





Подорож екологічною стежкою



Твій друг- дорожній рух!



Україна в 

серці

назавжди!

Клятву вірності народу

За любов і за свободу

Будем ми , як козаченьки

Вірно по життю нести



Люди на Землі,

Спішіть добро творити, 

Щоб нам не згинути у морі 

зла,

Щоб кожен міг серед краси 

прожити

У царстві справедливості й 

добра!



Дякую за увагу!


