
                                                                          Затверджую
                                                                         Директор школи                                         С.КРИКУН

ТРАВЕНЬ
МІСЯЧНИК патріотичного виховання

«Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм!»
ЗАВДАННЯ: виховання почуття обов’язку, патріотизму, національної свідомості, поваги та вдячності до 
захисників та патріотів Вітчизни;виховання у учнів, любові до свого народу, відчуття своєї належності до 
України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини; знання історії, звичаїв, обрядів, 
символіки.
№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Операції «Милосердя» та «Добрий ранок, 
ветеране!»

Протягом 
місяця

Вихователі

2. Випуск вітальних газет для ветеранів 
«Пам’ятаємо! Перемагаємо!»
Виготовлення наліпок «Маки до Дня 
Перемоги»

До 06.05 1-10 Класоводи Класні 
керівники 
Вихователі

3. Загальношкільний захід „Йде травень крізь 
хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої”
 ( до днів Пам'яті та примирення)

08.05 1-10 Онищенко Я.М., 
Користов С.В., 
Коновал О.О.

4. День пам’яті та примирення. Екскурсія до 
меморіалу загиблим воїнам «Пам’ятаємо, 
шануємо, гордимося!».

09.05 5-10 Вихователі, ЗДВР

5. Тиждень безпеки дорожнього руху 05-11.05 1-10 Вихователі 
6. Суспільно корисна праця по упорядкуванню 

клумб: догляд за квітами та висівання насіння 
декоративних квітів

Протягом 
місяця

1-10 Вихователі

7 День профорієнтації. Бесіда «Впевнено 
крокуємо в майбутнє»

1-2 тижд. 10 Класний керівник

8. Загальношкільне свято «Свята мати – 
джерело добра»

2 тижд. 1-10 Драч Т.Ф., 
Данік Т.І.

9. Флешмоб «Україна – вишиванка» 15.05 1-10 Колектив закладу
10. Єдина класна година «В країні єдиній слався, 

родино!» (до Міжнародного дня родини)
15.05 1-10 Класоводи, класні

керівники
11. Творчий звіт-презентація гуртків 2 тижд. 1-10 Керівники 

гуртків
12. Екскурсія до лісу «Подих весни». Вікторина 

«Чи бачу себе я в дзеркалі природи?»
3 тижд. 1-10 Вихователі 

13 Свято Останнього дзвоника «Прощавай, 
рідна школо – казка тепла й доброти!»

4 тижд. 1-10 Крикун О.А., 
Ясичева К.М.

14 Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України» - «З Україною в серці»

Щоп'ятни
ці

1-10 Вихователі

15. Правила БЖ під час літніх канікул.
Інструктаж щодо запобігання дитячого 
травматизму під час літніх канікул

4 тижд. 1-10 Класоводи, класні
керівники, 
вихователі


