
    

                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

                Директор  Краснопільського ліцею №1                           Олена ПРИЙМА            

                                                        П Л А Н 

            виховної роботи на листопад  2022- 2023 навчального року 

          ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 

        МІСЯЧНИК   НАЦІОНАЛЬНО- ПАТРІОТИЧНОГО   ВИХОВАННЯ   ШКОЛЯРІВ                             

1. Провести  виховні години та години спілкування  (онлайн)    

                                                                                       протягом місяця                                                   

А). «Зростаймо патріотами своєї землі». 

      « У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна». 

      «Наша Вітчизна – Україна!».                  

                                                                                        1-4 класи                                                                                          

Б). «Ми – патріоти України,її ми дочки і сини». 

      « Україна – земля героїчного народу». 

      « Молюсь за тебе, Україно!». 

      « Люблю тебе, моя свята Вкраїна!». 

                                                                                        5-6 класи                                                                                                                      

В). «Люблю весну в барвистому вінку». 

      « У кого немає душі минулого, у того не може бути майбутнього».  

      « Патріотизм – нагальна потреба України й кожного українця».  

                                                                                        7-8 класи            

Г).  « Від громадянина України – до громадянина Землі». 

      «Патріотизм – нагальна потреба України». 

      « Моральні принципи досягнення успіху», 

      « Соборність і злагода – умови процвітання України». 

      «Героями не народжуються,героями стають».     

                                                                                        9-11 класи                                        

   

2. Відзначення  річниці визволення України від німецько – фашистських 

загарбників (провести  бесіди, класні години, години спілкування ) 

- « Слава Україні! Героям Слава!». 

-« Я – патріоти і громадянин Держави». 

-« Всім серцем любіть Україну свою!». 

-« Рідна земле моя, я листок твій зелений». 

   протягом  місяця          5-11 класи           класні керівники, вчителі історії 

 



3. Провести години спілкування : 

- «Сучасні гендерні стереотипи»; 

- «Конституція України – логічне продовження розвитку українського 

демократичного державотворення»; 

- «Джерела духовності мого краю»; 

- «Ми - різні, ми – рівні». 

                                                                  

 листопад        1-4 ,5-11 класи                       класні керівники. 

    

  4.Організувати у шкільній бібліотеці виставку книг, присвячену Дню 

Збройних Сил України. 

               до  20.11.2022 р.                                                Савченко О.Г. 

5.Правовий калейдоскоп «Права дитини в кожний дім» 

18.11.2022 р.                      шкільна бібліотека     Савченко О.Г. 

6. Провести гру - подорож «Що я  знаю про Україну?» 

          27-29.11.2022 р.              5 класи    класні керівники, вчителі історії 

7. Онлайн – аукціон «Подаруй тепло захиснику» 

         19.11.2022 р.                       1-11 класи           педагог – організатор 

8. Альманах історичних подій «Події, які змінили історію нашої країни».  

         21.11.2022  р.     7 класи               шкільна бібліотека          Савченко  О.Г. 

9. Хвилина скорботи «Незгасна свіча пам’яті Голодомору» 

         25.11.2022 р.        9 класи            шкільна бібліотека           Савченко О.Г. 

10. Відео «День памя’ті жерт Голодомору» 

           27.11.2022 р.                       8 -11 класи                 педагог – організатор. 

11.Провести  тиждень толерантності (онлайн). 

     11-15.2019 р.                 1-11 класи           психолог, соціальний педагог   

А). Гра – вікторина за казками  народів світу «Чарівна квітка»  (1-2 класи). 

Б). Інтерактивна вправа «Риси толерантної людини» (4 класи). 

В). Відкритий мікрофон «Толерантна осінь», що для  тебе означає бути 

толерантним? (5-6 класи). 

 



Г). Інтерактивна вправа «Добрі та погані вчинки» (1 класи). 

Д). Фотоколаж «Спіймай посмішку своїх рідних» (7-9 класи). 

Е). Бліц – опитування «Міс та містер толерантності мого класу» (5-11 класи). 

Є). Конкурс відеороликів на кращу мирилочку ( 3 класи). 

12. Відео –мікс «Толерантність починається з посмішки» 

        16.11.2022 р.    4-5  класи        шкільна бібліотека        Савченко О.Г. 

13.Провести День української писемності. 

  А).  Віртуальна подорож до Дня української писемності та мови «Моя мова – 

це душі джерело». 

        09.11. 2022 р.     10-11 класи            шкільна бібліотека    Савченко О.Г. 

Б). Відео «Мова – душа народу», присвячене Дню української писемності та 

мови. 

       09.11.2022 р.                 10 – 11 класи               педагог – організатор. 

В). Перегляд відео « 9 листопада – День української писемності та мови». 

       09.11.2022 р.                  5- 9 класи      вчителі  української мови та л-ри. 

Г).  Провести інтелектуальну гру « Знавці рідної мови». 

     09.11.2022 р.                   5 класи              вчителі української мови та л-ри. 

Д). Організувати і провести вікторину «Як добре ви знаєте українську мову?» 

     09.11.2022 р.                  7 класи             вчителі української мови та л-ри. 

14. Участь у Всеукраїнському проєкті  «Мішечок» 

        20-25.11.2022 р.            1-11 класи  вчителі початкових класів,  

                                                                        класні керівники, педагог – організатор. 

15. Участь у відбірковому етапі Всеукраїнської виставки – конкурсу 

«Український сувенір» 

    25.11.2022 р.          1-11 класи    вчителі початкових класів,  класні керівники. 

 

      Заступник  директора Краснопільського ліцею №1:                       

                                                                                                            Валентина БОРЩ 



                


