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Виховний захід (9 клас) Мої життєві принципи
Мета: виховувати у дітей любов повагу, щирість і працьовитість;вчити дітей критично
ставитися до своїх вчинків та вчинків близьких і сторонніх людей;розвивати почуття
доброти, ніжності, чуйності.
Обладнання: На дошці вислови:
«Все те, що робиш комусь, робиш собі!»
«Робиш комусь зло-зло повернеться до тебе у сім разів більше, а робиш добро-добро
повернеться семикратно!»
Вступне слово вихователя:
Одна любов на світі вічна.
Це диво Боже є прекрасне
Вона живе віки й сторіччя.
Це полум’я в душі, воно не гасне.
Усе в житті починається з любові . Людина без любові стає черствою, жорстокою,
холодною. Сьогодні багато говорять про милосердя , добро.
Чим викликаний такий інтерес широкої громадськості до проблем моральності ?
Сьогодні ми будемо говорити про ті життєві принципи , які є моральними цінностями
людини , що повинні бути у сучасних людей , зокрема у підлітків. Нині нас жахає злива
повідомлень про вияви людської жорстокості між батьками та дітьми , однолітками . Про
жорстокість написано багато віршів . Давайте послухаймо один із них . ( Учениця читає
вірш) .
Чого ми всі такі жорстокі ?
Ще й злішаємо з кожним днем .
І , загубивши власний спокій ,
Спокою іншим не даєм .
Чого забули милосердя ?
І доповідь святих небес ?
Ой , перед вічним оком смерті
Чим зможем виправдать себе ?
У істини слова не пишні ,
Щоб кожен зміг до них дійти .
Бо ж нас усіх створив Всевишній .
З живої плоті доброти .
- Чим схвилював вас цей вірш ? ( Відповідь учнів ) .
Великий вплив на формування моральних якостей підлітків має преса та
кінофільми .
Бесіда з учнями .
- Які фільми вам подобаються , а які ні ?
- Як ви відноситесь до бойовиків ? Чим вони вас приваблюють ?
Справжня людина повинна бути чесною , відвертою , щирою. У поєднанні цих рис із
вихованістю , чуйністю виявляється наша духовна сила , наше
піклування про загальне добро . Кожен із нас – будівничий скульптор , який творить
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самого себе . Ми пов’язані співпереживати , боліти болями інших людей , насамперед
матері ,батька , друга , це відповідальність за свої вчинки перед суспільством .
Треба співчуття нам мати,
Щоб усім допомагати.
Треба ближнього любити,
Задля щастя все робити.
Буть людиною старайся,
Бути чесним намагайся,
Не забудь, повинні ми
Бути справжніми людьми.
Значна частина сьогоднішньої молоді впевнена, що досягти щастя в житті
можна лише навчившись обманювати , хитрувати, а не завдяки працелюбності,
наполегливості.
- Чи правильно це?
- Що , на вашу думку, щастя?
Вправа на виявлення моральних уявлень учнів.
(Учні письмово дають стислі відповіді на питання).
1.Добра справа, свідком якої ти був.
2.Безчесний вчинок ,який хтось скоїв.
3.Зло,що скоїли тобі інші діти, дорослі люди.
Звичайно, кожному з нас хочеться жити щасливо. А цього не можливо досягти без
людських моральних принципів.
Кожен день ми творимо книгу життя. Нехай же сторінки у ній будуть світлі, чисті і
прекрасні.
Ми повинні відповідати за свої вчинки , цінувати життя , шанувати батьків,
виконувати 10 заповідей Божих. Забудьмо образи й незгоди.
Відкриймо своє серце і душу для близьких і рідних , для друзів. Творіть
добро на цій землі.
Надіюсь, що ви зрозуміли головне , що можна сказати словами Валентини
Малишко: « Давайте запишатися Людьми, бо це мистецтво – щонайвище в світі».

2/2

