
Річний план роботи спортивно-юнацької патріотичної гри  

«Джура» 

2022-2023 н.р. 

Новоселицької філії Джурівського ліцею 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

Примітка 

про 

виконання 

Проведення інформаційно- 

роз’яснювальної роботи у навчальному 

закладі щодо основних завдань гри 

«Сокіл» («Джура»). 

Вересень Жмендак В.В. 

 

Заходи щодо створення в навчальному 

закладі організаційної структури гри: рій, 
чета, сотня, курінь. 

 Здійснюється розподіл учасників гри: 

– рій (найменша ланка); 

– чета (клас); 

– сотня (паралель класів: молодші, 

середні, старші); 

– курінь (навчальний заклад) 

Вересень 
Класні керівники, 

Жмендак В.В. 

 

Вибори козацької старшини в підрозділах: 

рій, чета, сотня, курінь. 
Жовтень Жмендак В.В. 

 

Покрова. День Українського козацтва. 

Урочисте відкриття гри «Джура» у 

навчальному році. Посвята в козачата. 

Козацькі забави. 

Жовтень 
Класні керівники, 

Жмендак В.В. 

 

Проведення операції «Зелена хвиля»: 

щодо озеленення шкільного приміщення. 
Листопад Жмендак В.В. 

 

– Операція “Дорогою героїв” до Дня 

Збройних Сил України. 

-Церемонія покладання квітів до 
пам»ячників загиблим героям України. 

– Стрільба. 

– Комплексна силова вправа; 

– Стройова підготовка; 

Грудень 
Жмендак В.В. 

 

Операція «Турбота»: допомога людям 

похилого віку, волонтерство. 

 «Добре діло» – виконання доброчинних 

справ відповідно до ідейних принципів 

лицарства. 

Вересень – 

травень 

Класні керівники, 

Жмендак В.В. 

 



 
День пам’яті героїв КРУТ. 

Інформаційно-мистецький захід. 
Січень Жмендак В.В. 

 

Зимове  таборування                                   

Змагання із зимових видів фізичної 

культури та спорту 

Лютий 
Книш І.І., 

Жмендак В.В. 

 

«Молодь пам’ятає героїв». Краєзнавчо-

історична акція. Підсумковий -

інтелектуальний захід історії 

Українського війська, (із опертям на свій 

регіон). Особливу увагу приділити 

козацтву, Запорізькій Січі. 

Лютий Жмендак В.В. 

 

Операція “Зелена хвиля” Проведення 

заходів по насадженню дерев, кущів. 
Березень 

Порох Т.Т. 

Жмендак В.В. 

 

Весняне  таборування                                 
Походи, конкурси, вікторини, ігри та 

забави 

Березень Жмендак В.В. 
 

Проведення операції «Захист»: набуття 

знань, умінь та навичок з надання першої 

долікарської допомоги при захворюваннях 

та травмах; тренування та змагання з 
цивільної оборони, надання першої 

долікарської допомоги, транспортування і 

евакуації потерпілих. 

Березень 
Василійчук О.В. 

Продан М.І. 

 

«Гей ви, хлопці, славні запорожці». 

Вивчення історії запорізького козацтва по 

системі «Брейн–ринг», «Що? Де? Коли?»). 

Квітень 

Вчитель історії 

Паранчич Л.С. 

 

Підсумкові заходи гри у навчальному 

закладі для визначення кращих роїв. 
Квітень Жмендак В.В. 

 

Літнє таборування  Проведення 

конкурсів, зльотів, змагань, вікторин, 

походів, під час літнього таборування. 

Червень 
Адміністрація, 

Класні керівники 

 


