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Девіз: «В єдності – сила! 

В силі – перемога!»



Назва рою: «Польова Січ»

Девіз:  «В єдності – сила! 

В силі – перемога!»
Своєю маленькою конкретною справою роби внесок в найблагороднішу справу -
допомогти тому, хто потребує цього в першу чергу!!!

Ройова символіка:



Склад рою та ройова
посада

Дроздовський Роман Ройовий

Гайворонська Александра Джура

Андрєєва Анна Джура

Журавський Кіріл Скарбник

Заславська Крістіна Писар

Козенюк Олександра Джура

Заінчковський Валентин Джура

Остапчук Алєкса Джура



Працюємо за такими 

напрямками:

• Історично-державницький

• Спортивний

• Суспільно-корисний



Історично-державницький

напрямок

Участь та організація заходів до 

державних свят та  визначних

дат в історії нашої країни

1. Підвищуємо рівень знань про визначні події та видатних

особистостей українського державотворення та героїв

боротьби українського народу за незалежність і територіальну

цілісність України.

2. Ушановуємо пам’ять жертв окупаційних режимів.



Зміст роботи рою  

«Польова Січ»:

Головним напрямом роботи
школи є національно-

патріотичне виховання, 
головною метою якого є 

формування в учнів
національно-патріотичних

переконань, високих моральних
якостей, виховання нового

покоління України у дусі
відданості Батьківщині та її

народу.

Основними завданнями роботи 
рою «Польова Січ» є:
• виховання почуття патріотизму, 

толерантності, милосердя, високих 
моральних якостей; 

• поширення та активізація волонтерської 
роботи; 

• популяризація національної духовної 
спадщини; 

• підвищення рівня знань про визначні 
події та видатних особистостей 
українського державотворення та героїв 
боротьби українського народу за 
незалежність і територіальну цілісність 
України; 

• ушанування пам'яті 
жертв окупаційних режимів.



День пам’яті Небесної Сотні

Урок 

мужності

«Завжди пам’ятай своїх героїв»

Відео



Виставка малюнків

до Дня пам’яті

Небесної Сотні



День Соборності України

Акція «Єдина Україна»



До дня Святого Миколая, 

для дітей, 

що живуть в умовах війни, та в 

закладах інтернатного типу

Акція

«Подаруй дитині

свято»



Акція «Привітай героїв України»

до Дня Захисника Вітчизни



Захисники отримали

наші подарунки!!!



Долучилися до акції збору

речей та канцтоварів

для інтернатних закладів

Житомирщини



Взяли участь у 

благодійній

акції «Серце до 

серця»



«День 

української

хустки»



Тиждень патріотичних заходів у 

Житомирській загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів №22 ім. В.М. Кавуна 

проведені з ініціативи рою «Польова Січ»

Акція «Я розмовляю 
українською 

мовою!»



«День рідної

мови»! 

(відео)



Акція: «Український оберіг

солдату»

Відео



Акція : 

«Україна

єдина»

Відео



Виховна година: «Мій рідний Житомир в обличчях Героїв!!!»




