






Успіх у навчанні — єдине джерело 

внутрішніх сил дитини, які породжують 

енергію для переборення труднощів, 

бажання вчитися. В.О. Сухомлинський

Уроки зі зміненим 

способом організації 

(лекції, захист ідей, урок 

взаємоконтролю)

Уроки творчі та креативні
(урок-рольова гра, урок-гра,
урок-дискусія у
стилі телевізійного
ток-шоу

Уроки, що імітують певні 
види діяльності (урок-

подорож, урок-екскурсія, 
урок-експедиція,           
урок-мандрівка

Уроки з ігровою 
змагальною основою 

(вікторини, КВК, перший 
мільйон.   Що, Де, Коли?)

Уроки з трансформацією 
стандартних способів 

організації (семінар, залік, 
урок-моделювання, урок-
реквієм, урок-мужності)

Уроки з оригінальною 
організацією                    

(урок-взаємонавчання,      
урок-монолог, урок-діалог)

Уроки аналогії з відомими 
формами і методами 

діяльностями (урок-диспут, 
урок-дослідження, урок-

прес-конференція)

Уроки аналогії 
певних дій (урок-суд, 

урок-аукціон,)



Урок концерт “Нема любові понад ту, що 

окропила кров'ю Крути  ”

Урок мужності “Командир УПА- Північ 

Дмитро Клячківський”

Урок мужності “Сила незламності”

Урок памяті “Україна у Першій світовій 

війні”

Урок мужності “Скорботні сторінки нашої 

історії ”

Урок пам'яті “Моя земля – земля моїх 

предків”

Урок мужності “ Шана патріоту”

Урок мужності “ Герої не вмирають . Слава 

Героям України.”

Урок мужності до 100 річчя  УСС 

“Українські Січові Стрільці за свій край борці”

Урок “Щоб у серці жила Україна”



Урок мужності

«СИЛА 

НЕЗЛАМНОСТІ»



Вітальні листівки для 
захисників України 
виготовлені учнями 

6-го класу



Україно! В паростках надій 
І з широкою як степ душею, 
В думі сивій, волій молодій 
Переймаюсь долею твоєю. 

Любіть Україну, всім серцем
Любіть, священною Русь-України
Як предки великі, її бороніть, 
бороніть до кінця, до загину.



Ти наш Герой!
Для багатьох Ти –
приклад. Живим Ти 

повертайся, тут потрібен 
Ти!

Нехай на полі бою Бог усіх 
Вас захищає. І перемога 

незрадлива кожен бій завжди 
вінчає. Низький уклін Тобі 

Захиснику.І всім Героям 
Слава.



Герої не 

вмирають!

Вкраїна знає своїх 

дочок і синів.

















Вшанування героїв 
Небесної сотні







Вечір “Нації незгасимий смолоскип” до дня народження Степана Бандери

Відеолекторій “Україна минулого і сучасності”

Тематична лінійка “Свято Покрови – свято Українського козацтва”

Конкурс стрілецької пісні “Ми за неньку України молодість віддали”

Тематична лінійка з нагоди Дня перемоги 1939-1945 років “Вічний

вогонь вимагає миру і щастя живим”

Концерт реквієм “ Вони тримають небо “

Акція запали свічку “Вшанування пам'яті жертв голодомору”

Творчий вечір “Повіки будь, повіки слався жінко”

Свято вчителя “Як тебе не любити, вчителю мій”

Свято Миколая “Іде святий Миколай”

Родинне свято “ Ти будеш жити, Україно”

Шевченківський марафон

Творчий вечір “Збараж – місто козацьких звитяг.”

Тематична лінійка до дня Соборності “Україно, соборна державо”



Уже два роки, а здається вік, 
Та знов війна, немов якесь прокляття.
Де віднайти, скажіть, цілющий лік,
Щоб Україна вже зійшла з розп’яття?



Небесна сотня, наче 
Ангели Небесні







Помолімось  до Ангела, того, 

що просить миру, добра і спасіння…



























Бесіда “Національні символи – наші святині”

Усний журнал “Українська національна символіка”

Загальношкільна лінійка. Оголошення про конкурс стіннівок, стінгазет «Мої права»

Урок-практикум «Конвенція ООН про права дитини»

Диспут «Ти – людина, отже маєш права»

Анкетування учнів «Чи знаєш свої права»

1. Тренінг – гра «Закон і ми»       2.  Правова “Казкотерапія”

«Конвенція ООН про права дитини» у малюнках

Правознавча гра-подорож «Країна правознайка»

Анкетування «Чи знаю я свої права?»

Брейринг-диспут "Ти людина - отже маєш права» 









Учні школи взяли участь у заході освячення пам’ятника, у
формі козацького хреста Герою Збаражчини
Тарасу Михальському.

Спільна молитва на могилах героїв Небесної сотні
Устима Голоднюка та Назарія Войтовича.
Тісна співпраця із штабом національного
спротиву м. Збаража

Свято Різдво Пресвятої Богородиці: “Матінко Божа, 
візьми нас під свій покров”, спілкування із духовними 
наставниками.

Зустріч із талановитими людьми та героями Збаражчини.

Взаємодопомога та співпраця з волонтерами та батальйоном
“Тернопіль”

Екскурсії : до музейної експозиції «Народна війна», які пропагували 
представники Київського «Меморіалу» Інституту Історичної Пам’яті;

у музей політичних в'язнів; стежками козацької слави Збаражчини;

у древньому місті Лева; відвідини місць героїчної загибелі козаків у битві під 
Берестечком; відвідали духовні пам'ятки Збаражчини ;

Замок Любарт - роз криває таємниці минулого.

Участь учасників історичного гуртка у мистецькоку конкурсі
пам’яті Назарія Войтовича «Ще не вмерла Україна,
хай живе і геть руїна»





Герої не 
вмирають!-

Хтось 
прорік,хто ці 
слова не чув  і 
хто не знає?

Десь 
можна 

загубити часу 
лік, та ми своїх

героїв не 
забудемо.





У музеї Назарія Войтовича



З нагородами після 
творчого конкурсу







Українську долю не 
кляни, бо вона 

брунькує із любові…







Різдво Пресвятої Богородиці - це свято нагадує усім 
дітям любити своїх батьків, а батькам – цінувати і 

поважати своїх діточок.









Моя школа
















