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СЛАЙД №1 «Герої не вмирають. Слава Героям України»
Тема уроку: ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ. СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ.
Мета уроку: ознайомити дітей з Героями Небесної Сотні і Героями АТО які
родом із Тернопільщини. Дати учням можливість зрозуміти, який великий їх
подвиг в ім’я народу, України; який героїзм проявили ці молоді люди.
Виховувати учнів патріотичні почуття до рідної Батьківщини, повагу і любов
до Героїв України.
Відео №1 «Небесна сотня. Ті хто залишився…»
СЛАЙД №2 Устим Голоднюк
Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач. Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю. I люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
А сотню вже зустріли небеса..
Летіли легко, хоч Майдан ридав..
І з кров"ю перемішана сльоза...
А батько сина ще не відпускав..
Й заплакав Бог,побачивши загін —
Спереду —сотник, молодий, вродливий, І юний хлопчик в касці голубій ,
І вчитель літній--сивий-сивий..
Відео №2 «Небесна Сотня. Устим Голоднюк»
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І рани їхні вже не їм болять..
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..
Як крила ангела,злітаючи назад,
Небесна сотня в вирій полетіла..
СЛАЙД №3 Тарас Слободян
Пошли нам Боже благу вість
Про долю неньки-України.
Бо ж кожен з нас отут не гість,
Де все навкруг - одні руїни.
Пошли нам Боже благу вість,
Як нам усім по людськи жити.
Людей як брата і сестру
По слову Божому любити.
СЛАЙД №4 Ігор Костенко
Мамо, я живий, лиш закриті очі....
І серце не б'ється, не вирує кров...
Ти тільки не плач, знай - всі дні і ночі
Я буду поруч - в грудях, де живе любов!
Ти пробач мене, мамо, за гіркії сльози,
За ту біль, і той жаль, що я наробив.
Я ж хотів лише миру, добра і свободи...
А мене за це ворог безжалісно вбив.
Не жалій, моя нене, що я не вернуся.
Не кляни ворогів! Нехай судить їх Бог!
Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся,
Ти лишень свої очі здійми до зірок!
СЛАЙД №5 Василь Мойсей
Пекельний біль стискає душу,
Застигла кров по венах не тече,
Я вільний, я не раб, я мушу,
Друзям у боротьбі підставити плече.
За себе, за народ , за Україну,
За волю на землі , для всіх людей,
Я , завжди, буду Україні вірним сином,
Не відступлю я від своїх ідей
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СЛАЙД №6 Олександр Капінос
… спинився час, усе так почорніло,
всі метушаться, бігають кругом,
брати несуть моє вже бездиханне тіло,
насправді…, а здавалося це сном.
СЛАЙД №7 Василь Аксенин
Скерована дияволом рука,
який ховався в снайперському тілі,
направлена була на юнака,
і не здригнувшись мітила по цілі
Упав, упала долу каска синя…
Вже не піднявся із землі юнак,
Не дочекаються до дому сина
«Упало небо»… , не прийде весна…
СЛАЙД №8 Загиблим за Україну вічна память.
Боже, прийми Героїв всіх до Раю,
Вічна їм пам'ять і вічний покій!
Устим живий! Герої не вмирають!
Вкраїна знає своїх дочок і синів.
Відео №3: починати з 1.04 Назар Войтович
СЛАЙД №9 Назар Войтович
Герою Небесної Сотні Назару Войтовичу присвячується.
Матусю, пам’ятай мене живого,
Бо навіть спам’ятатися не встиг,
Від кулі снайпера мені чужого
Я наймолодший з тих, хто в землю ліг.
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Пробач, завдав, голубко, тобі болю,
І чорну хустку доля одягла.
Я стану птахом, лісом і рікою Всім тим, ким би не став я за життя.
Я ніг твоїх торкнусь осіннім листом,
Ласкавим сонцем ляжу на лице,
До рук впаду калиновим намистом,
Проллюсь дощем весняним в озерце.
Я буду скрізь тебе охороняти,
Я буду білим ангелом твоїм.
Посмертно не хотів Героєм стати Я вірив, що повернуся живим.
Матусю, пам’ятай мене малого...
Я так любив розмай твоїх пісень.
Із вас тепер найближче я до Бога,
Ночей немає... Тут є лише день.
Є лише світло, що не ранить очі,
Є лише радість, що дає тепло.
Я чую голос твій, що молить: «Отче...»,
Я бачу, нене, все наше село...
Матусю, пам’ятай мене красивим,
На тебе схожим, ластівко моя,
Я буду поміж ангелів щасливим,
Тепер тут дім мій, тут моя сім’я.
Зі мною хлопці ті, що на Майдані
Під кулі неозброєними йшли,
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Горів кривавий сніг, топився під ногами...
Та ми не стали на коліна, ні.
Хай ті стоять, хто в нас стріляв без міри,
Хто за наказом цілився в серця,
Як доказ, свіжі будуть їм могили,
Свічки і квіти на усе життя.
Матусю, пам’ятай мене щасливим Я стільки мрій в душі своїй плекав.
На жаль, не стану батьком, дідом сивим,
Залишусь юнаком, який життя не знав.
Та я любив всім серцем Україну Засмучену, веселу і святу,
Любив я землю, як малу дитину,
Колись я з неї цвітом проросту...
Матусю, пам’ятай мене живого...
Відео №4: хвилин пам’яті'
Минатимуть і дні, й роки,
Забудеться руїна,
Але в історію ввійдуть
Герої України.
Напишуть їхні імена
На обелісках слави.
Пишатись буде нація
Героями держави.
Стояли ж твердо до кінця,
Боролись за свободу,
Віддали молоді життя
За честь свого народу.
І плаче мати не одна —
Вже не побачить сина.
І батько плаче, і дитя,
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Кохана і дружина.
Та пам’ять житиме в віках,
Не вмре і не загине.
Слава героям, слава їм
І слава Україні!
Відео №5: Мій лицарський хрест
СЛАЙД №10 Україна понад усе
Рідна ненько, Україно,
Що ж то коїться, скажи?
Що за лютий ворог нині
Хазяйнує на землі?
Там, на Сході, люди гинуть
І старі і молоді,
Дітлахи малі поволі
Виживають у війні.
СЛАЙД №11 Андрій Чабан
Там зруйновані будинки,
Людські душі у пітьмі.
Там щодня літають «гради»
Зранку, вдень і уночі.
Луганчани й донеччани —
Наш український народ
Не дамо тебе ми скривдить
Двоголовому орлу.
СЛАЙД №12 Сергій Долгих
Скільки наші українці
Паничам годили скрізь,
Піднялась з колін матуся
Самостійно стала жить.
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І в залежність до Росії
Україна не піде,
Бо народ в країні вільний
Він свободу береже!
І наступить та хвилина —
Ми відстоїмо Донбас!
І заквітне Україна
Зачаровуючи нас!
СЛАЙД №13 Тарас Михальський
Травневі трави рясно вкрили роси,
В гаю зазвичай теж співають солов’ї.
Та окропилася земля людською кров’ю,
Сльозами матерів вкраїнської землі.
Наші сини! — оплакують родини,
У горі почорніли матері.
Не дочекалася когось одна-єдина,
Більше не буде розтавання на зорі.
СЛАЙД №14 Володимир Трух
І батько діток милих не пригорне,
Хоч часто бачив їх в коротких снах
Все може статися — в бою загине,
Запульсувала кров гаряча у висках.
В нерівному бою боєць поліг,
Інакше учинити він не зміг.
В мішень стріляє вража «сатана» —
Не оголошена Вкраїні ця війна.
Болить душа, бо неспокій в країні,
Болить душа і не може сказати.
Полягли у Луганську діти,
Хоча їх називають солдати.
Ті померли, кому ще кохати
І трудом здобувати славу.
Ми благаєм війну зупинити,
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Від куль помирають люди!
Як затісно в Росії жити, —
Українець рабом не буде.
Станьте з нами, країни Європи,
Захистіть, бо йде вбивця кривавий.
Потихенько війна не минеться,
Як не стане на ноги «кульгавий».
СЛАЙД №15 Боже захисти Україну
Україна моя зустрічає світанок,
У промінні яснім усміхається день.
Барви рідного краю — як цвіт вишиванок,
Іх оспівую щиро словами пісень.
Із карпатських джерел я нап’юся свободи
І позичу краси у веснянім саду,
А за подвиги славні героїв народу
Поклонюся землі і подяку складу.
Сяє сонце волі
З Заходу до Сходу,
Вірю в добру долю
Рідного народу.
Колосяться ниви,
Вабить цвіт калини,
Вірю у щасливу
Долю України!
Слава краю мого, наче повість безкрая,
У серцях поколінь крізь століття луна.
Я вустами новітніх героїв співаю:
Україна єдина! Вона в нас одна!
Моліться,люди України,за тих,хто на передовій!
Моліться за чужого сина,щоб вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими,бо нашу волю бережуть.
Вони не знають,чи живими до матерів колись прийдуть...
СЛАЙД №16 Голуб Миру
СЛАЙД №17 Слава Україні! Героям Слава!

