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Тема: «Батьківщину не обирають, обирають її незалежність»
Мета: - поглибити знання учнів про рідну країну;
- виховання поваги до рідної землі;
- виховання в учнів патріотичних почуттів;
- ознайомлення з історією незалежності держави, символами.
Обладнання: комп’ютер, жовто-блакитний прапор, проектор, картки з
віршами, державні символи.

Хід виховної години
І. Мотивація виховної діяльності. Повідомлення теми та мети виховної
години.
ІІ. Оголошення епіграфу:
… Можна все на світі вибирати, сину,
Вибирати не можна тільки Батьківщину.
В. Симоненко
Викладач: Що таке Батьківщина? Де вона починається? Яку роль відіграє в
житті людини і як впливає на її долю? На це питання у кожної людини своя
відповідь. Для одного Батьківщина – це зруйнований дім та спогади про
страшні дні війни, яка прийшла так несподівано, замінивши ясні сонячні дні
і спів пташок на гуркіт снарядів. Для іншого Батьківщина – це дитинство
серед сільської природи, соняшників, кульбаб та дзюркотливого струмочка.
Але для всіх людей Батьківщина – це, перш за все, країна, яка дала нам
життя.
Учень: Картка 1
Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік
Буду, мамо, горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік
В. Симоненко
Викладач: Одним людям рідна земля дала все, іншим – нічого, але не від
цього залежить любов до неї, а від самої людини, від її патріотизму, доброти,
людяності, вірності. Ні, не можна відмовлятись від рідної землі, якщо ти Людина. Тим більш, що вона напрочуд красива, наша земля, і краси її та
історії не затулять для справжніх людей жодні економічні негаразди.

Перегляд відео «Моя Батьківщина - Україна»
Учень: Картка 2
Усі мої сили, наснагу високу,
Й життя я віддам до останнього кроку,
Аби ти щаслива була, Україно!
Судьба моя дивна Єдина
П. Воронько
Гра «Мікрофон»:
Батьківщина це - …
Незалежність це - …
Викладач: Зараз Україна переживає тяжкі часи – часи болю та смутку. Але
не треба забувати про шлях, через який пройшла країна до незалежності.
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною в зв’язку з
державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року; продовжуючи
тисячолітню традицію державотворення в Україні; виходячи на
самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародноправовими документами; здійснюючи Декларацію про державний
суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення
самостійної української держави – України 24 серпня 1991 року. 1 грудня
1991 року народ України проголосував за державну незалежність і цим
наприкінці XX століття змінив усталений хід історії, який, здавалося, не
провіщав швидкого краху останньої імперії. Ми самі почали писати історію
своєї землі. Адже в ній наші духовні корені, і вона дала нам горде ім’я –
українець. Які барви переважатимуть на сторінках цієї історії? Куди буде
спрямована енергія нації? Яку державу ми збудуємо? Яка їй судилася доля?
Відповідь на усі питання дасть невблаганний час, який кожному вимірює те,
що заслужив. Але вже сьогодні можна сказати, що голос молодої Української
держави почутий, бо її народ безповоротно обрав демократичний шлях
повернення до сім’ї європейських народів. Історія знову дала Україні шанс
стати самостійною, незалежною державою. Першим символом відродження
нації був прапор.
Перегляд відео «Крок до незалежності»

Учень: Картка 4
Вже скільки закривавлених століть
Тебе, Вкраїно, імені лишали...
Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить:
Внесіте прапор вільної Держави!
Степів таврійських і карпатських гір
З’єднався колір синій і жовтавий.
Гей, недругам усім наперекір –
Внесіте прапор вільної держави!
Ганьбив наш прапор зловорожий гнів,
Його полотна в попелі лежали...
Але він знов, як день новий, розцвів.
Внесіте прапор вільної Держави!
Повірмо в те, що нас вже не збороть,
І долучаймось до добра і слави.
Хай будуть з нами Правда і Господь –
Внесіте прапор вільної Держави!
Викладач: 24 серпня після прийняття історичного рішення депутати
запропонували внести синьо-жовтий прапор і установити його в приміщенні
Верховної Ради. Голова Верховної Ради Леонід Кравчук підтримав
пропозицію, і прапор під оплески внесли в зал і установили на підвищенні
біля Президіуму. Так вперше синьо-жовтий прапор легальним шляхом
потрапив в зал законодавчого органу держави. Над куполом парламенту він
замайорів 4 вересня.
Учень: Картка 5
Священний український оберіг...
Чи є такі ще в нації другої
Теплом благословенні кольори?!
Де синє небо з мрії золотої
Несе до Бога наші вечори.
І колискове материнське слово...
З молитвою Всевишнього вітця.
О, як тобі, містечко світанкове,
Блакитно-жовті барви до лиця.
Над рідним Каневом блакитно-жовтий прапор.
Священний український оберіг...
Викладач: До найбільших святинь будь-якого народу належить і гімн. Це ті
слова, та музика, які змушують кожного з нас підніматися при перших
акордах, з тремтінням в душі слухати ту мелодію, яка віднаходить
найпотаємніші струни, кличе до високого й світлого. Є такий символ і в
українців – це гімн “Ще не вмерла Україна”.

Звучить гімн України
Учень: Картка 6
Не розчаровуйсь в Україні –
Немає єдності у нас.
То наша головна провина
За весь неволі довгий час.
Не розчаровуйсь в Україні.
А зрозумій її печаль.
Що робиш ти для неї нині –
У себе спершу запитай.
Не розчаровуйсь в Україні.
Вона свята, а грішні – ми.
В її недолі часто винні
Її ж бо дочки і сини.
Не розчаровуйсь в Україні.
Ідеї волі певним будь.
Бо тільки той є справжнім сином,
Хто вміє неньки біль збагнуть.
Не розчаровуйсь в Україні.
Вір, що мине важка пора,
Розквітне пишний цвіт калини
В садках достатку і добра.
Викладач: Багато скрутних часів зазнала вона протягом своєї героїчної і
трагічної історії. Знала поневолення і війни, та знову і знову ставав на її
захист України народ, нищив ворогів і відбудовував міста і села, бо любили
справжні українці свою Батьківщину попри все.
Для того, щоб бути патріотом своєї держави, треба не співати п'яними
голосами "Ще не вмерла...", а потім тікати за кордон, щоб "тинятись по
чужбинах, аж доки дідько всіх не забере" (В. Симоненко). І не
обвинувачувати у своїх негараздах інші народи - ніколи цього не робив такий
беззаперечний патріот, як Тарас Шевченко, або О. Гончар, що казав: "Ми
поважаємо патріотизм кожної нації, бо ми самі патріоти".
Треба бути відданим їй серцем і працювати, щоб розквітла вона ще пишніше,
ніж зараз. Кожен з нас може зробити у цю справу свій внесок.
Головне, пам'ятати "яких батьків ми діти" і любити Батьківщину більше, ніж
власний добробут.
Перегляд відео «Пам’яті героям»
Учень: Картка 7
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову

І мову її солов'їну.
Заключне слово вчителя: Ми повинні думати про Україну сьогодні, і про
те, якою вона буде в майбутньому, якою залишимо її в спадок нашим
нащадкам. Олександр Довженко писав: “Сучасне завжди знаходиться в
дорозі з минулого в майбутнє”. І дійсно: яким би шанованим і величним не
було наше минуле, яким би прекрасним не уявлялось нам майбутнє, живемо
ми сьогодні. І чи будуть поважати нас наші діти, пишатимуться нами наші
нащадки вирішується сьогодні і залежить це тільки від нас.
Всією душею бажаю: живи, Україно, квітни, мужня моя красуне, Українапісня, Україна-воїн, Україна-трудівниця!
Перегляд відео «З Днем Незалежності!»

