
Чим живуть 

козачата… 



 

Сумська міська ветеранська організація охоче співпрацює з дитячою 

козацькою чотою КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25. 

Козачата, беруть активну участь в урочистих заходах  ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, вражають їх своїми гаслами, піснями, танцями, 

козацькими вправами. 



 

Генерал-полковник Віктор Лях очолює колону козачат місцями 

бойової слави. Мальовнича місцевість з високими пагорбами, квітучі луки, 

довга, виснажлива, але весела дорога, солоний піт… Чи не справжній 

козацький гарт тривалого таборування?! 



 

Біля пам’ятного знака Петру Калнишевському козаки й козачата 

звітують про свою участь у втіленні ідей славетного отамана в життя, 

досягнення у виробничій і навчальній діяльності, планують наступні 

суспільно корисні справи й організацію дозвілля. 



 

Якою б смачною не була мамина каша, але з солдатською – не 

зрівняється жодна. На неї з нетерпіння чекають у черзі наші козачата. А поки 

вони їдять, військові розповідають свої жартівливі історії про казкові 

енергетичні властивості солдатської каші. 



 
Козачата мають особливий дар переймати в дорослих навички 

виживання у польових умовах. Вони освоїли технологію випікання 

козацького хліба без будь-якого посуду і печі. Тепер дивують і частують  

бувалих мандрівників і перехожих найсмачнішим у світі хлібом – козацьким! 



 
Міні-експедиції допомагають дослідникам природи переконатися, 

що пуп’янки соняшника завжди повертаються за Сонцем. Вони 

супроводжують небесне світило, поки не почнуть перетворюватися на квітку. 

Листя  рослини буде продовжувати супроводжувати Сонце. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитяча козацька чота вирішила дотримуватися звичаїв і традицій 

товариства Сумської паланки МГО «Козацтво Запорозьке» і на згадку про 

себе закласти на території школи вічнозелений куточок. Ця робота 

проводилася впродовж кількох місяців з особливим завзяттям. 



 

Козацький гарт формується в процесі спільної діяльності чоти, рою, 

застави. Важливу роль у цьому відіграють такі змагання між роями, як, 

наприклад, перетягування тонкої надміцної козацької линви з гарматними 

петлями під час перепочинку на багатокілометровому маршруті. 



 

Бойові вправи з козацькими батогами викликають захоплення й 

заздрість усіх спостерігачів за такими, на перший погляд, небезпечними 

козацькими розвагами. Та в умілих руках козачат застосування цих «гнучких 

методів» боротьби формує дух і  створює яскраве видовище. 


