
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра 

"Сокіл" ("Джура") -  є важливою складовою системи 

патріотичного виховання, що формується в українському 

суспільстві. 

 Це не просто гра, це великий світ, в якому знаходиш нових 

друзів, нові знання та 

проходиш випробування 

на єдність.  

Основна мета змагань  – 

патріотичне та духовне виховання учнівської 

молоді на ідеях козацького лицарства та козацьких 

звичаїв. Учасники гри «Сокіл» («Джура») власним 

прикладом надихають юних українців долучатися 

до здорового способу життя, інтелектуально та 

духовно збагачуватися, розвиватися фізично. 

Ніжинська гімназія №3 є опорним закладом з військово-патріотичного виховання у  

місті. Учні дуже відповідально ставляться до 

підготовки саме для участі у Всеукраїнській 

юніорській грі «Сокіл»(«Джура»). Вони проходять 

нелегкий шлях наполегливих тренувань – це не 

тільки фізична підготовка, а й туризм, медицина, 

стрільба, марширування, історія, мистецький 

конкурс (пісні та акторська майстерність). Крім 

тренувань діти активно беруть участь у 

різноманітних акціях як загальногімназійних, так і 

на рівні міста та області (акції «Макулатура»; «Годівничка для синички»; «Посади 

дерево», «Здай батарейку – врятуй їжачка», акція 

від благодійного центру Червоного Хреста 

«П’ять картоплин»; акція по збору іграшок, 

канцприладдя та одягу для дітей з Ніжинського 

Соціально-психологічного  центру реабілітації; 

благодійні акції по збору коштів для онкохворих 

дітей;  поїздки з благодійними концертами до 

Центру «Милосердя», та Ніжинського дитячого 

будинку-інтернату; участь у обласному конкурсі 

«Війна, якої 

немає»; участь 

у концертних програмах до Дня міста.) Найголовніше 

у підготовці до гри є те, що кожен учасник рою має 

розуміти свою значимість  у команді. Кожен учень, із 

своєю індивідуальністю та неповторністю, має стати 

складовою міцної, дружньої та 

конкурентоспроможної команди. Для створення 
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міцного і сильного рою, плідно працює 

команда наставників. Це вчителі 

фізичного виховання, музичного 

мистецтва, основи здоров’я, історії, 

педагог-організатор.  Звичайно ж, у 

підготовці дітей до гри «Сокіл» 

(«Джура») беруть активну участь і 

батьки, адже без їхньої підтримки як 

моральної, так і матеріальної обійтися 

неможливо.  

«Душу Богові, життя Україні, честь собі» - це девіз справжнього козака, та девіз, 

якого притримуються учасники рою 

«Хоробрі Соколи», - учні Ніжинської 

гімназії №3. Кожного року рій 

«Хоробрі Соколи» достойно 

змагається за перемогу, досягає певних 

результатів та гідно відстоює честь 

закладу.  

Ми горді за наших учнів, бо вони 

справжні патріоти, світле майбутнє 

нашої держави з активною життєвою та 

громадською позицією.  Сподіваємось, що знання та навички, певні моральні якості, 

отримані в процесі участі у грі, сприятимуть 

кращій реалізації учасників рою «Хоробрі 

Соколи» в соціумі, надихатимуть на прагнення 

пишатись і берегти надбання своєї 

Батьківщини у подальшому житті. 
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