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День партизанської слави особливий як для 

добровільних захисників Батьківщини, які 

внесли вагомий вклад в Перемогу у Великій 

Вітчизняній війні, так і для всього 

українського народу 

Ми зарядкою займатись  

Починаємо вранці.  

Нехай хвороби нас бояться,  

♪Раз - два,  

Ширше крок!  

Роби з нами так!  

Широко розкинув гілки  

Біля будинку старий клен.  

Вигнув спину кіт соседкин -  

Фізкультуру любить він.  

 

 

Щоб стрибнути метра на 

два, 

Розігнатися потужно треба, 

Відштовхнутися, що є сили 

І над планкою злетіти, 

Приземляєтеся красиво - 

Буде публіка ревіти! 

Знають — літа вже нема.  

Хоч і тепло ще, та осінь  

Вже підходить крадькома.  

І набравшись сил за літо,  

Галасливі, як пташки,  

Знов ідуть до школи діти  

І сідають за книжки. 
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Саме діти нашого класу полюбляють спорт ,як ніхто …. 

У наш час спорт зайняв міцну позицію. Відкриваються спортивні клуби, фітнес-клуби, різні клуби танців, і т.д .. У 

когось це стає не тільки хобі, а й частиною життя. Радує і достаток різноманітних тренажерів і пристосувань для 

занять спортом. Це здорово, що сьогодні ми можемо вибирати спорт по душі і по можливостям. Про те, який вид 

спорту і чому ви надаєте перевагу, можна розповісти на нашому форумі, адже у всіх є свої мотиви і цілі, без яких 

будь-який спорт не має сенсу. 

Командний дух класу допомагає в багатьох спортивних досягненнях класу 

Девіз та назва : «Енергія» 

А ми учні просто клас, б`є енергія від нас. 

Учні 5 –Б класу дуже поважають історію України,тому вшановують її свята  

22 вересня на державному рівні відзначається День партизанської слави . Свято 

встановлено в Україні  «...на підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою 

всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної 

війни 1941 -1945 років, увічнення їх пам'яті...»                                                              

Партизанський рух став воістину всенародною боротьбою проти німецько -фашистських 

загарбників, справжнім другим фронтом в допомогу Червоної армії. Героїчний подвиг 

українських партизанів у Великій Вітчизняній війні назавжди залишається в народній пам'яті.  

Партизанська пісня  

Там, де Ятрань круто в'ється,   
Від пожару в'ється дим,  
Партизан з чужинцем б'ється,  
З чорним ворогом лихим.  

Партизан бува без солі,  
Табачку часом нема,  
А за ним вітри у полі  
Та зав'южена зима.  

Там сім'я в снігу розбута  
Плаче, просить німцю кар.  
Помста грізна, помста люта  
Палить груди, як пожар.  

Помстимося за руїну,  
Німця знищимо в бою, —  
За Радянську Україну,  
За республіку свою.(Андрій Малишко)  

 

 



 

 

Для нас це свято не тільки народне і 

релігійне, а й національне. Воно єднає 

країну, закликає усіх до згуртованості 

перед сучасними викликами та загрозами. 

Нині, коли на східних теренах України 

точиться боротьба за незалежність і 

суверенітет держави, маємо бути гідними 

спадкоємцями духовних цінностей та 

продовжувачами багатих традицій і 

славних справ предків.  

День захисника 

вітчизни 

Наші хлопці - майбутні 

захисники Вітчизни. Ми 

впевнені, що вони з гідністю 

нестимуть це звання, адже їм 

довірять оберігати спокій 

багатьох мільйонів мешканців 

України. 

 
Моя Батьківщина 

Не хилися, червона калино, 
Маєш білий цвіт. 
Не журися, славна, Україно, 
Маєш вільний рід. 
А ми тую червону калину піднімемо, 
А ми нашу Україну, 
Гей, гей розвеселимо. 
(Усна народна творчість) 

 

 Вітаємо  


