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Історія наших роїв продовжує історію рою «Залізні Вовки», яка розпочалася ще у
2014/2015 навчальному році та продовжує сплітати вінок патріотизму, дружби, поваги до
минулого, звитяги та наших здобутків.

Перш ніж дати назви нашим роям, ми досконало вивчили історію України та
прониклися відвагою та славою Гайдамак та Воїнів-Кіборгів, адже вони боролися за
свободу та незалежність нашої держави.

Рій "Гайдамаки" (середньої вікової групи) був створений в 2020 році, назва якого
пов'язує нас із минулим нашого народу, його славетними подвигами та Героями, а також із
сучасним. Нас можна знайти: https://cutt.ly/uH2lX97

Рій «Кіборги» (старша вікова група) створений в 2021 році. Ми надихнулись нашими
звитяжними Героями.

23 січня 2015 року називають останнім днем оборони Донецького аеропорту
українськими «кіборгами»… Це слово стало символом героїзму та відданості рідної землі.
Наші «Кіборги» ще не герої, вони ще навчаються в школі, але готові у будь-який час стати
на захист України. Під девізом: «Лиш боротись – значить жити» та з гаслом «Двічі не
помирати» наші юні джури готові стати справжніми патріотами та боронити Україну. Нас
можна зайти: https://cutt.ly/4H2zxGm

А також нас можна знайти на сторінках офіційного сайту школи:
https://cutt.ly/kH2cKIW, сторінках «Наша Сьома – Планета Успіху» у Фейсбуці
https://cutt.ly/eH2xNyD на шпальтах місцевої газети «Сміла», у відео новинах телестудії
«Сміла ТВ», на сайті Головного Управління молоді та спорту Смілянської міської ради
Черкаської області.

Наша школа бере участь у грі з 2015р.

2021-2022 н.р.
https://cutt.ly/sH9G5wV Відзначаючи День державного прапору,  ШКОЛА УСПІХУ #7
гостинно приймала учасників святкового велопробігу та смілян, які завітали на шкільне
подвір'я. Концерт-вітання підготували учні Школи УСПІХУ, учасники козацького рою
«Гайдамаки», танцювальні та пісенні колективи міста.
https://cutt.ly/fH9F5Ah У рамках Всеукраїнського олімпійського уроку в Школі Успіху №7
провели «Веселу руханку», допомагали її виконати учасники обох роїв.
https://cutt.ly/9H9FH0H Учнівська конференція "Учнівська програма дій – шлях до
здійснення мрій", серед учасників якої були і юні джури обох роїв.
https://cutt.ly/KH9FbJO Участь роїв у благодійному осінньому ярмарку
https://cutt.ly/qH9D0Lv Неперевершений циганський хор разом із своїми творчими
наставниками (Рій «Кіборги») до Дня Вчителя
https://cutt.ly/3H9Ds7K Загальношкільна благодійна акція до Дня захисника України, де
учасники роїв разом з учнями школи стали активними учасниками челенджу добродійності
«Діти – захисникам України»
https://cutt.ly/ZH9DYxb День народження школи ми відзначили олімпійським марафоном
https://cutt.ly/JH9S6gm День народження школи - проведення Олімпійського марафону
(відео)
https://cutt.ly/vH9SBY7 https://cutt.ly/ZH9S28H Козацькі рої «Залізні вовки» та
«Гайдамаки» вітають усіх українських воїнів із Днем українського козацтва та Днем
захисника України, а також із світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці
https://cutt.ly/qH9SFLX Парад роїв, присвячений Дню козацтва та Дню захисника України
https://cutt.ly/sH9SbaH Планета Успіху #7 чекає нових друзів! (відео)
https://cutt.ly/lH9A65a Акція "Я маю право голосу": вибори лідера учнівського
самоврядування. Дві учасниці рою «Кіборги» балотувались в Президенти школи.
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https://cutt.ly/oH9AiWq Участь роїв в акції "Здай макулатуру – збережи планету"
https://cutt.ly/mH9OVhb Проєкт «Доставка Щастя» (відеопрезентація 10-М класу (Рій
«Кіборги») в рамках Декади проєктів «Доставка майбутнього»),з допомогою сучасних
технологій та вже існуючих служб доставки в майбутньому можна буде об’єднувати людей,
що знаходяться на відстані один від одного.
https://cutt.ly/QH9OgjD Участь у проєкті «Доставка майбутнього» рою «Гайдамаки», в
якому  демонструють свій погляд єднання людства із величчю Матері-Природи.
https://cutt.ly/yH9ID61  До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом волонтерами закладу (Рій
«Кіборги») проведено інформаційну хвилинку «Скажемо наркоманії - НІ!" для учнів 7-10
класів
https://cutt.ly/RH9U3dV У рамках Декади свідомого громадянства для учнів 8-М та 8-Ф
класів, серед яких і сформований рій «Гайдамаки», був проведений захід «Пісні, народжені
в АТО».
https://cutt.ly/IH9UlLf військово-спортивні змагання серед учнів 9-11 класів, де брав участь
і рій «Кіборги» (10-М кл.) та виборов І місце
https://cutt.ly/DH9Y16o До Всесвітнього Дня волонтера акції на підтримку безпритульних
тваринок «4 лапи» та До Дня Збройних Сил
https://cutt.ly/jH9RjNx про рій «Гайдамаки» на сторінках альманаху «Сміла. Найкраща.
Рідна. Моя». (с.62-63)
https://cutt.ly/0H9EmJY Путівник-візитівка. Інформаційно-ілюстративне видання, яке
представляє місто Смілу на Черкащині
https://cutt.ly/0H9WXgU про рій «Гайдамаки» на сторінках альманаху «Сміла. Найкраща.
Рідна. Моя». (с.62-63)
https://cutt.ly/BH9Ww30 вшанування Міжнародного дню пам’яті жертв Голокосту
учасниками рою «Гайдамаки»
https://cutt.ly/wH9QIgz Акція “Щедрий вівторок» на підтримку воїнів АТО
https://cutt.ly/EH9mVB4 «День Єднання в Нашій Сьомій!» YouTube
https://cutt.ly/rH9miCU плетемо сітки
https://www.youtube.com/watch?v=lADYfiRnH0Y Сміла ТВ «ЗУПИНИМО ВІЙНУ! Школярі
малюють мирну Україну»
https://cutt.ly/NH9nsZ6 «Допомагаємо українським Воїнам»
https://cutt.ly/jH9bu1J участь учасників роїв разом з усіма учнями школи у флешмобі «Хай
Великдень з кожної домівки в Україні долине до сердець наших Захисників»
https://cutt.ly/rH9vNLz «Великодній кошик Воїнам ЗСУ»
https://cutt.ly/aH9c6FP участь джур у пізнавально-розважальному квесті «Ми разом, і ми –
переможемо!» для діток - переселенців
https://cutt.ly/EH9cKUv проєкт «Вивчаємо, зберігаємо, популяризуємо». Музей нашої школи
https://cutt.ly/wH9z8sr «Ми пам’ятаємо всіх своїх Героїв»
https://cutt.ly/3H2Syap https://cutt.ly/qH9PR6F Козацький рій «Гайдамаки» отримав
сертифікат за участь в обласному онлайн-конкурсі ватр роїв Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл («Джура») «Дякуємо захисникам
України!» у середній віковій групі.
https://cutt.ly/WH2AWfA https://cutt.ly/JH9IjZE Інтерактивний онлайн-урок до
Міжнародного дня волонтера за участю учасників Speaking Club та рою "Гайдамаки" (відео)
https://cutt.ly/sH2O0eG Рої «Кіборги» та «Гайдамаки» доєднались до фізкультурного
онлайн-челенджу «Разом – до Перемоги!»
https://cutt.ly/0H2Okjb Рій «Гайдамаки» Підтримуємо нашого земляка Андрія Хливнюка та
всіх захисників ЗСУ і співаємо "Ой у лузі червона калина..."
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https://cutt.ly/gH2U9eN Козацький рій "Кіборги" долучився до збору сировини для окопних
свічок на звернення Смілянської ГО "Еко Сміла".
https://cutt.ly/ZH2Utl6 https://cutt.ly/RH2UGPK Всеукраїнський Фестиваль «Ватр» ВАТРА
"УКРАЇНА НАЗАВЖДИ"
https://cutt.ly/eH2Ybwg Рій "Кіборги" збирав обладнання для смуги перешкод на шкільному
майданчику. Але сумні події завадили цьому, і рій взяв участь в облаштуванні приміщення
для укриття під час повітряних тривог.
https://cutt.ly/gH2TZBi До Дня Героїв України рій "Кіборги" прийняв участь у грі-вікторині
Черкаського центру туризму за темою "Люди епохи перших визвольних змагань".
https://cutt.ly/sH2TbQ8 В грудні 2021 року під час декади свідомого громадянства рій
"Кіборги" разом з керівником рою Таібовим Р.К. працювали у шкільному музеї. Підбирали
матеріал для годин спілкування з учнями, проводили тематичні екскурсії та зустрічі з
учасниками АТО-ООС.
https://cutt.ly/kH2TpD4 "Кіборги"-учасники спортивного шкільного олімпійського
марафону.Вони удосконалюють стройову та фізичну підготовку.
https://cutt.ly/cH2RqAV 18 лютого козацькі рої «Залізні Вовки» та «Кіборги» взяли участь в
обласній онлайн-вікторині «Шлях українського національного відродження», присвяченій
Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні. Джури показали добрий результат, набравши 79%
(«Залізні Вовки») та 75% («Кіборги») із усієї кількості запитань. Рої активно проходять
навчання по програмі гри «Сокіл» («Джура»), попереду новий досвід та змагання.
https://cutt.ly/jH2Wrin Активні, чарівні учасниці рою "Кіборги" та учасниці вокального
гуртка "Крок до зірок" вітають всіх з Днем Вишиванки та взяли участь у Обласному
флешмобі до Дня Вишиванки
https://cutt.ly/hH2QJkr Час після уроків проходить якісно."Кіборги" плетуть маскувальні
сітки, вивчають історію України, готуються до онлайн гри "Сокіл"("Джура").
https://cutt.ly/dH2QyzU До Дня Героїв України рій "Кіборги" прийняв участь у грі-вікторині
Черкаського центру туризму за темою "Люди епохи перших визвольних змагань".

Звісно, і на далі наша Книга буде поповнюватись новими справами, досягненнями,
успіхами, перемогами, які вкорте будуть показувати, що патріотичний запал наших юних
Джур буде додавати сил йти вперед, досягати цілі, та наближати, хоч і маленьку, але ж таку
омріяну ПЕРЕМОГУ. Віримо у ЗСУ та в наших українців! Все буде Україна!

Слава Україні! Героям Слава!
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