
РІЙ «СПРИТНІ КОЗАЧАТА»

курінь імені Богдана 

Хмельницького
Кобилецько-Полянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Великобичківської селищної ради

Виховник:   Андрусяк Марія Юріївна



Ройова символіка



Ройовий клич - позивний



Девіз:
«Ми – спритні, ми – єдині,

Козачата ми сміливі. 

Дух і сила нас єднає.

Україну захищаєм!»



Ройовий клич - гасло: 

«Спритним будь, часу не гай і всім 

навколо допомагай!»



Пісня рою
Ми – спритні козачата,

Станем справжніми людьми.

Ми кохаєм рідну пісню,

Україну любим ми!

Приспів:

Україна – наша мати,

І про неї вільний спів.

Ми – спритні козачата, 

Ми – нащадки козаків!

Ми шануєм рідне слово,

В ньому вірність і краса.

Ми – веселі козачата,

Наша пісня не згаса!



Склад рою 

«Спритні Козачата»

№

п/п

Прізвище, ім’я Обов'язки 

1.

Андрусяк Марія 

Юріївна

Повгар Олександр

виховник

ройовий отаман

2. Глодян Ігор заступник ройового отамана

3. Оленюк Петро хорунжий

4. Калинський Тарас хорунжий

5. Данюк Габріель хорунжий

6. Геф’юк Камілла берегиня

7. Олефір Богдана берегиня

8. Кравчук Наталія берегиня

9. Кравчук Олександра берегиня



Рій «Спритні Козачата»
АНОТАЦІЯ

«Та не втомимося ми, творячи добро»

Ці слова сказав ще давньогрецький філософ Плутарх. Добрі вчинки приносять

радість не тільки оточуючим людям, але і тому, хто їх робить. Без добра життя

нещасне.

Одним з основних завдань є формування у дітей загальнолюдських духовних

цінностей та орієнтирів. Серед них - доброта, любов до ближніх, повага до 

навколишніх.



Проект на тему: 

«Збережемо природу рідного 

краю»



«Здоровий спосіб життя»

Міні-проект «Вітамінна абетка»

«Варто їсти, щоб жити, а не жити,

щоб їсти»

Сократ



Бути здоровим – красиво!Бути здоровим – модно!

Бути здоровим – стильно! Бути   здоровим   – класно!



Конкурс малюнків 

«Мохната лапа»



Дари осені 

«Осінній вернісаж»





Милосердя в моєму розумінні –

Це – ласка, любов, співчуття.



Це – пташок і котів годувати.



Це - батькам завжди допомагати.



Це – дружньо працювати.



Це – квітам увагу приділяти.



Все живе на світі любити.



«Хай світом править доброта…»



«Життя потребує милосердя…»




