
 

 
 Я маю право жити на землі, 

Творити, дихати, учитись. 
Примножувать багатства всі її, 

Своєю Україною гордитись. 

 

 Стрімко летить час. Історія вже пише 
часопис 21 столітті. Яким  воно буде для нас? 
Особливо це хвилює нас тому, що в цьому 

столітті будуть  жити  сьогоднішні діти. Наскільки вони готові до 
майбутнього життя?  

Дитину не можна прирівнювати до дорослої людини, у тому 
числі й у правових аспектах. Діти мають бути забезпечені 
особливими правами, особливим захистом.  

Права дитини - це певні спеціальні можливості, які необхідні 
людині віком до 18 років для існування і досягнення зрілості. Зараз 
проблема дитинства є найголовнішою проблемою в усьому світі, бо 
діти - наше майбутнє.  

Для того, щоб вони  вміли збудувати щасливе майбутнє, вони 
повинні знати змалечку, що всі народи і всі люди рівні між собою й 
мають однакові права на нашій Землі.  

Знаючи свої права з дитинства, людина зможе плідно й 
ефективно брати участь у розбудові правового суспільства нашої 
держави.  

З10 по21 жовтня З метою формування в учнівської молоді 
любові до своєї країни, поваги до себе як  громадянина для 
формування мотивації та вмінь, необхідних для реалізації прав і 
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свобод людини в школі відбувся Тиждень права. Правопорядок – 
дуже важлива передумова злагодженого, мирного, культурного 
життя. Виховати в дитини вміння відстоювати свої права, не 
порушуючи при цьому прав інших, виховати відповідальне ставлення 
до своїх обов’язків – це означає виховати завтрашнє громадянське 
суспільство.  

Класні керівники провели уроки права  на  тему:  «Що 
необхідно знати підліткам про закон?» та години спілкування 
«Право та відповідальність». Учні початкової ланки грали у 
вікторину «Який документ гласить про права та обов’язки 
дітей?». Учні 1-х класів грали у гру 
«Судді», де кожен міг відчути себе 
служителем Феміди. Другокласники в 
ігровій формі демонстрували свої 
права та обов’язки. Учні 3-х класів, 
читаючи казки, помітили, що і серед 
казкових героїв є правопорушники. 
Тому і взялися допомогти їм 
розібратися із законами. Серед учні 4-х 
класів проводилося тестування «Що ти 
знаєш про права і обов’язки дітей?» Класні керівники 5-х класів 
для своїх вихованців провели тренінг «Профілактика шкідливих 
звичок». Учні добре засвоїли урок і знають, що нині в моді здорова 
нація. Шестикласники зібралися за круглим столом та вели дискусії 
на тему: «Чому підлітки скоюють злочини?» Класні керівники 7-х 
класів провели цікаві тренінги «Знання прав не звільняє від 
обов’язків». Учні добре засвоїли прості істини та переконалися, що 
навіть не знаючи права, все одно необхідно відповідати за свої 
вчинки.  

Учні 9-х класів переглянули відеофільм «Ні! – шкідливим 
звичкам» та взяли участь у рольовій грі «Закон і підліток». 
Традиційними у нашій школі є зустрічі з фахівцями. І цього разу 
заступник директора з ВР Людмила Мефодіївна Гаркуша 
організувала  кілька зустрічей. 

 До учнів 10-х класів завітав працівник кримінальної міліції та 
провів лекцію на тему «Чому варто дотримуватися закону?». У 
восьмикласників відбулася зустріч з начальником служби у справах 
дітей. «Підліткам про законодавство» - такою була тема для 
обговорення. Учні 11-х класів зустрілися з юристом, говорили про 
«Попередження статевої розпусти». 

У рамках тижня права відбулося засідання ради профілактики.  
Відповідно до плану проведення тижня права у школі  

соціальним педагогом та практичним психологом було проведено 
анкетування серед учнів 5-11 класів «Моє ставлення до шкідливих 



звичок» та анкета для дівчаток 6-11 класів «Що я знаю про 
збереження репродуктивного здоров’я?»   

Загалом тиждень був насиченим, цікавим і, маємо надію, 
плідним. Сподіваємось, проведення подібних тематичних тижнів 
допоможе вихованцям нашої школи завжди іти пліч-о-пліч з 
правопорядком, дружити з Фемідою. грецький філософ Ульпіон 
сказав: «Знання права заслуговує найвищої шани». Та завжди 
пам’ятайте, що незнання закону не звільняють від відповідальності. 
                        

 

 

          


