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Довідка про рій 

Назва рою: «Орлята» 

Ройовий клич: «В єдності –сила! В силі – перемога!»  

Ройове гасло: «Сила, істина, честь!» 

Девіз рою: «Щоб щасливо й добре жити, треба всім добро робити» 

Герб рою:  

                                

Напрями діяльності рою 

• Відродження та наступність духовних, історичних традицій козацтва; 

• Моральне виховання учнів; 

• Виховання у дітей історичної свідомості, активної громадської позиції, 

національної гідності та свідомості, любові до своєї Батьківщини - 

України; 

• Підготовка майбутніх захисників Вітчизни. 
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Паспорт  

рою «Орлята»  
(2-Б клас) 

1. Регіон: Закарпатська область 

2. Район: Рахівський 

3. Назва населеного пункту: смт. Кобилецька Поляна 

4. Повна юридична назва закладу освіти, при якому організовано рій: 

Кобилецько-Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст.   

Великобичківської селищної ради  

5. Поштова адреса: вул. Павлюка, 112, с. Кобилецька Поляна,  

Рахівський район, Закарпатська  область, 90620  

6. Контактний телефон: +380689305492  

7. E-mail: kobpolshul@ukr.net 

8. Сайт http://kobpolsh.rakhiv.com/ 

9. Ройовий: Даніел Мельничук 

10. Виховник : Варцаба Ю. Т. 
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11. Склад рою: 

№  Прізвище, ім’я,  

побатькові 

Рік народження Клас Обов’язки 

1 Ворохта Руслан Русл. 2013 2 рядовий 

2 Глодян Рената Вік. 2013 2 берегиня 

3 Дрімуш Юліян Віт. 2013 2 рядовий 

4 Кулаков Крістіан Віт. 2012 2 джура 

5 Мельничук Даніел Ів. 2013 2 ройовий 

6 Олефір Анастасія Вік. 2012 2 берегиня 

7 Осташ Дарина Віт. 2013 2 берегиня 

8 Тафійчук Ельвіра Дм. 2013 2 берегиня 

 

 

 



- 6 - 
 

Зміст, форми та напрями діяльності (суспільні проекти) 

рою протягом останнього року, якість та ефективність 

роботи 

В світлі останніх подій, які відбулися в країні, Україна змінилась, але не 

всі розуміють, що доля країни та доля українського народу залежить від нас 

самих. Почати треба з самих себе: знати та берегти національні традиції, 

історію рідної країни, українську мову, поводитись культурно, не смітити, 

поважати старших людей, взагалі всіх порядних людей, навчитися слухати 

один одного, посміхатися і радіти життю, бо воно таке коротке. Не 

обманювати, не робити речей, за які потім буде соромно, не ображати і не 

терпіти образ, захищати слабких, якщо їх ображають, не залишатися 

осторонь, коли поряд твориться зло, творити Добро. 

«Орлята» є одним роїв у структурі гри в закладі, активний учасник 

заходів з національно-патріотичного виховання, інтелектуальних, еколого-

натуралістичних конкурсів. Члени рою взяли активну участь у святкуванні 

Дня осені (виготовлення квіткових композицій, див. додаток №1).   

Україна як ніколи потребує миру, вже традиційно в закладі до 

Міжнародного дня миру проходить флешмоб, так в цьому навчальному році 

він мав назву "Ми за мир", «Орлята» були активними учасниками цього 

заходу. Також, провели конкурс малюнків на тему: «Моя солов’їна мова», 

учні за допомогою кольорів змалювати свою рідну мову. Рій «Орлята» 

знають та шанують традиції українського народу. Свої знання 

продемонстрували в уявній подорожі історією українських традицій «Люби 

Україну» (див. додаток №2,3,4).  

Перед Нового року виготовили виріб «Новорічна ялинка», та своєю 

дружною класною сім’єю святкували прийдешнє свято (див. додаток №5). 

Навесні учні брали участь в акціях «Чисте довкілля» та «Подбаємо про 

птахів!». Школярі беруть участь у проектах: «Юні дослідники», вони 

дізнаються нове про світ навколо них за допомогою звичайних дослідів; 
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«Збережемо первоцвіти разом», дізнаються про перші весняні квіти та їх 

охорону. Був проведений «Тиждень моди» в нашому класі,  учні побували 

моделями та дизайнерами одягу (див. додаток №6,7,8,9,11). 

Дуже сподобалась всьому класу екскурсія до лісу «Люби і знай свій 

рідний край». «Орлята» приділяють увагу і інтелектуальному розвитку, вони 

є активними учасниками та переможцями Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник», Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу 

«Колосок осінній-2020», всеукраїнської предметної олімпіади «Олімпус», 

всеукраїнського пізнавального конкурсу «Я - Людина» (див. додаток №10, 

12). 

«Орлята» представили свій рій, продемонстрували свою гарну фізичну 

підготовку, знання з історії українського козацтва. 

 

 

Взаємодія рою з іншими роями, педагогічним та 

батьківським колективами, громадськими 

організаціями, владою 

Учасники рою разом з батьками готували осінні композиції до Дня осені 

та виконували досліди для проекту «Юний дослідник», допомагали 

проходити дітям завдання на виховному занятті з теми: «В моєму серці 

Україна». У тісній взаємодії з іншими роями «Орлята» взяли участь у 

шкільному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). Разом з іншими учнями школи взяли участь в флешмобі 

до Міжнародного дня миру, який вже традиційний для дітей. Беруть активну 

участь в гуртках школи (див. додаток № 1,8,13,14). 

Рій «Орлята» з радістю відгукнулися на запрошення старости села 

Кобилецька Поляна взяти участь у акції «Чисте довкілля» (див. додаток №6). 
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Додатки 

№1 

    

День осені композиція «Осіння казка» 

                                                                     №2 

                                                                                       

                                                                                                Флешмоб до Дня миру 
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№3 

 

Конкурс малюнків «Моя солов’їна мова» 

                                    №4 

                            

                     Подорож історією українських традицій «Люби Україну!» 
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№5 

Виготовлення виробу «Новорічна ялинка» 

 

                                                                        №6 

                                                                                                     

                                                              Акція «Чисте довкілля!» 
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№7 

 

Акція «Подбаємо про птахів!» 

                                                                        №8 

                                                                       

                                                                             Проєкт «Юні дослідники» 
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№9 

 

Тиждень моди 

                                                                       №10 

                                                                  

                                                            Екскурсія «Люби і знай свій рідний край!» 
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№11 

 

Проєкт «Збережемо первоцвіти разом!» 

                                                                           №12 

                                                                             

                                                     Участь в Всеукраїнських іграх, інтерактивних  

                                                                         конкурсах, предметних  олімпіадах 
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№13 

 

Виховний захід на тему: «В моєму серці Україна!» 

                                                           №14 

                                                          

                                                         Гурткова робота рою «Орлята» 


