
ПІДСУМКИ МІНІ-ПРОЕКТУ «В ГОСТЯХ У КЛАСУ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЗОШ №16 
 Усе починається з дитинства: пісня, материнський голос, Україна, батьківський поріг. Звідси і радощі, і смутки, сподівання 
і тривоги. Але головне – це взаємність із життям, із світом, із традицією. Ніщо інше, як дотримання традицій рідного народу, 
формує в учнів ціннісне ставлення до себе, людей, суспільства та культурних цінностей. Шкільна родина нашої школи у 2013-
2014 навчальному році започаткувала роботу над міською колективною творчою справою «Шкільна родина». 
 Другий етап КТС «Шкільна родина» – міні-проект «В гостях у класу» розпочався з вересня місяця. Кожний класний 
колектив приймав у себе в гостях іншого учасника. Всі класи підійшли до цього творчо, спираючись на традиції та звичаї народу. 
Учні добре усвідомили, що у кожної прикмети – свої секрети, а кожна оселя має своє повір’я.   

До зустрічей учні готувались заздалегідь. Як правило, господарі свята вітали своїх гостей за українським звичаєм – з 
короваєм та солодощами. Розповідали про свої захоплення та вподобання, показували презентацію про життя свого класу, 
демонстрували свої таланти: виразно читали вірші, виконували хореографічні номери та розігрували сценки. Часто можна було 
почути гуморески із шкільного життя, лунали українські народні пісні, які піднімали настрій у всіх учасників проекту. Взагалі 
кожна зустріч була сповнена атмосферою взаєморозуміння і доброти, залишаючи в дітей лише позитивні емоції.  
 Знання з історії України та рідного краю, які були передані дідами, прадідами, батьками, учні активно використовували під 
час гостинних прийомів. Співпало по календарю, що діти ходили в гості один до одного під час святкування Покрови. Дівчата, 
заквітчані в українські хустки, співали «Покрівонько, Покрівонько, покрий мені голівоньку яков-таков онучею, хай дівкою не 
мучаюсь; …як не хусткою, то онучею, бо дівкою вже надокучило; … хоч ганчіркою, аби я була жінкою».  
 Велике задоволення учні отримали під час розважальної ігрової програми «Світле свято Миколая», що проводилась між 
учнями 7 та 10 класів, де, крім Миколая, згадали й про два інші свята – Варвари і Сави. Дуже емоційно розповідали про почесного 
охоронця – Святого Миколая, який рятував дітей навіть серед моря.  

Дійства, пов’язані з фольклорними сюжетами, діти будуть перебирати в своїй пам’яті ще довго. А конкурс знавців 
українських традицій був наскільки багатослівним, що навіть батьки були вражені ерудицією дітей. «Ми мимоволі повернулися в 
дитинство, коли душа наповнюється повітрям, в якому витає дух свята», - говорить мама учениці 7-го класу Гільшанська Т.Є.  
 Підсумовуючи вище згадане, можна сказати, що міні-проект КТС «В гостях у класу» дав змогу учням познайомитись із 
досвідом життя інших класних колективів, допоміг краще пізнати одне одного, пізнаючи традиції та звичаї свого народу, та 
усвідомити причетність до великої шкільної родини – школи №16.   

«Даний міні-проект – чудова ідея, тому що сприяє вихованню почуття взаємодопомоги, колективізму в учнів, допомагає 
розширювати коло спілкування дітей на рівні школи», - зазначила класний керівник 5-го класу Зав’ялова Т.О. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


