
Ліга 

старшокласників 

Черкащини

Інтернет-проект

«Ми патріоти

Черкащини»





Акція увійшла до Книги рекордів України за 

кількістю людей, які одночасно виконали 25 

присідань. До акції приєдналися сучасні молоді 

зірки спорту та естради України і переможці 

різних шоу-програм які представляли різні 

регіони України





У акції взяли участь

понад 15000  дітей, 

батьків та учителів різних

шкіл міста та області. 

Узявшись  за руки,  вони

утворили коло і цим самим 

показали своє прагнення до 

миру, злагоди та

Єдності України





Проект триває і донині. За час роботи проекту 

було зібрано понад 200000 тисяч гривен та 

відправлено на допомогу воїнам зони АТО



Написали листи 

учасникам АТО



Крім листів, волонтерські 

загони школярів області 

збирають продукти, 

теплий одяг та інші 

необхідні речі для 

переселенців та солдат

Щонеділі волонтери

доправляють такі посилки

на громадські БлокПости



Лідери ліги старшокласників Черкащини 

відвідали військову частину А-1744 де 

ознайомились з сучасними видами зброї 

та передали їм ліки для надання першої 

медичної допомоги



104 учнівських осередки

Ліги старшокласників Черкащини приєдналася 

до Всеукраїнської акції «Голуб миру»



Виготовляли паперових голубів 

та  голубів з солоного тіста, та 

писали побажання миру і 

злагоди рідній Україні







Запускали у небо

живих та паперових голубів



Учні Стеблівської ЗОШ Корсунь-

Шевченківського району 

виготовили об’ємні листівки-

звернення до солдат 

«Повертайся додому, солдате!»



Провели по області флешмоби

«Діти України за мир і єдину Україну »







Вручення медалей

«За відданість справі» голові 

обласної державної адміністрації 

Ткаченку Ю.О. та голові Черкаської 

міської ради Коваленко В.М.



Акція «Подаруй надію»

Під час акції збирали кошти на 

протезування правої руки та 

реабілітацію 

учасника АТО 

Колдуновича

Романа. 



До акції 

долучилися 

15 шкіл міста та 

спільними зусиллями 

назбирали  100000 грн.



Від керманичів області президент Ліги 

старшокласників Кравець Олександр отримав 

жовто-блакитне полотнище, яке стане перехідним 

між учнівськими осередками області

за благочинну справу



Полотнище стане перехідним між учнівськими 

осередками області  за благочинну справу



Урочиста передача перехідного

жовто-блакитного полотнища 

за благодійну акцію  “Озеленення рідного міста”

Черкаській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3



Виставка-продаж “Хенд-мейд мода”

Кошти, вилучені від проведення акцій, пішли на 

забезпечення канцтоварами 

учнів-переселенців із зони АТО



Ярмарок «Гаражний розпродаж»
Кошти були витрачені на придбання бронежилетів воїнам АТО



За ініціативи Ліги старшокласників український 

композитор, воїн-афганець, розвідник Олександр 

Бабенко (Саша Ворон) провів кілька благодійних 

концертів в учбових закладах міста. 

За виручені кошти було придбано 500 індивідуальних 

медичних аптечок, які він особисто доправив 

бійцям на передову



Черкаська ОДА взяла шефство та  участь у 

відбудові Слов’янської школи №15. Учні шкіл 

області допомогли укомплектувати бібліотеку 

школи та надіслали канцтовари, листи і сувеніри.



На Покрову школярі та 

вчителі Слов’янської

школи №15 завітали 

на Черкащину, де 

зустрілися із школярами, 

відвідали батьківщину 

Т.Г.Шевченка і 

Богдана Хмельницького 

та Холодний Яр –

колиску українського 

козацтва





Учні зі Слов’янська виконали 

флешмоб «Єдина країна»





Гості не тільки відпочивали, а й навчалися 

разом з черкаськими школярами



Після уроків черкащани і слов’янські гості 

розважались та знайомились поближче в різних іграх



Україна єдина країна!







Черкаська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №28 

ім. Т.Г. Шевченка уклали 

угоду про співпрацю із 

Слов’янською

загальноосвітньою 

школою І-ІІІ ступенів №15 

ім. Т.Г. Шевченка.

Черкаси і Слов’янськ стали 

містами побратимами



Лідери Черкащини провели тренінг для гостей 

«Дружба і любов – запорука миру»



Підтримавши

Київську Лігу 

старшокласників,

480 Черкаських 

школярів виконали 

флешмоб

«Повертайся живим». 

Акція була знята на 

відео і фільм передано 

Черкаським солдатам 

у зоні АТО



На акції був присутній депутат обласної ради 

Анатолій Бондаренко, який щойно 

повернувся із зони АТО.



Акція «Повертайся живим»



Кравець Олександр, Президент Ліги старшокласників 

Черкаської області, написав патріотичну пісню, 

яку з товаришем виконав під час акції



Виставка дитячої творчості під гаслом

«Єдина Україна »







Приєдналися до Всеукраїнської акції 

«Прикрась Україну»



Черкащина бажає усім

миру і злагоди!



У єдності 

наша сила, 

міць і 

слава!




