Тема.   Пекельний Хрещатик
Мета: на прикладі Героїв Небесної сотні виховувати в учнів активну громадянську позицію, прищеплювати любов до Батьківщини і готовність відстоювати загальнолюдські моральні цінності та ідеали.
Вчитель:
     Історія будь якого народу містить періоди, дати які є вирішальними, доленосними в його житті. Ми повинні пам’ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров патріоти. Адже хто не знає минулого,той не вартий майбутнього… Сьогодні ми зібралися тут, щоб пригадати трагічні сторінки Революції  Гідності.
     Україна вила і стогнала від болю. Вона захлиналася від крові своїх найкращих синів. Це не час жовтневої революції, не час Другої світової війни. Це 2014 рік. Плаче небо, плачуть матері, дружини, діти, плаче всюди люд. На очах всього світу у центрі Києва, європейської столиці, цинічно розстрілювали беззбройних людей: студентів, викладачів, художників, робітників, людей, які вийшли на мирний протест.
     Невимовний біль розриває груди, а сльози застилають обличчя кожного свідомого громадянина. Убиті і покалічені на совісті злочинної української влади тих, хто віддавав і виконував накази відстрілювати мирних громадян.
     Душі загиблих завжди будуть над нами армією ангелів, які відійшли у небеса. Та вони вічно житимуть у пам’яті народній. В історію України вони увійшли як Небесна сотня. А сотню вже зустріли небеса…

Учень.
Летіли легко, хоч майдан ридав ,
Із кров’ю перемішана сльоза,
А батько сина ще не відпускав.
Й заплакав Бог, побачивши загін
Спереду сотник молодий, вродливий
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній сивий-сивий.
І рани їхні вже їм не болять,
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло
Як крила янгола, злітаючи назад 
Небесна сотня в небо полетіла.	

Учень 1. Пам’яті небесної сотні присвячується  «Пекельний Хрещатик».
Учень 2. Пригадаймо революцію гідності, що розпочалася у листопаді 2013 року. За три місяці Україна пережила цілу епоху…
      Протягом багатьох років ми намагалися  побудувати сильну європейську державу. Але сподівання українців не виправдалися. Проголосивши європейський напрямок розвитку України, тодішній президент України відмовився підписувати Акт про Асоціацію з ЄС. Тисячі людей з усіх куточків України почали вимагати повернутися до питання інтеграції у європейський простір.
Учень 1. 
Спохмурніла земля, коли звістка прийшла,
Як із вибором нас обдурили.
Знахабніли чини, що свавіллям жили
Курс в ЄС на «таможні» змінили.
Ми з протестом пішли, хто ж тоді як не ми?
Нас в столиці зібралось не мало
І здригнувся майдан, похитнувся весь клан
Своє слово молодь сказала.
Учень 3. 30 листопада у Києві на майдан вийшли сотні молодих студентів, які  підкреслювали  мирний характер своєї акції. Злочинна влада вчинила замах на мирний протест, на декларовані цими молодими людьми загальноєвропейські цінності. Десятки протестувальників були по-звірячому побиті спецпідрозділа-
ми  міліції, у важкому стані потрапили до лікарень, а доля багатьох невідома й сьогодні. Згадаймо ці події.
Учень 4. Шоковані замахом на права і свободи людини та побиттям мирних студентів, сотні тисяч українців вийшли на майдан, вимагаючи покарання винних у побитті студентів та відставки тогочасної влади. Та влада відповіла пострілами. 
Учень 1. Перша смерть Сергія Нігояна вразила країну вже у січні 2014 року. Січень… У нашій історії був кривавий січень 1918 року, коли так само стали на захист України і загинули юні хлопці - Герої  Крут. 
Учень 2.
Мені наснилось, що вони зустрілись,
Убитий під Крутами і вірменин Сергій,
В саду Едемським на травичці всілись
За що тебе? - «За Україну, друже мій».
«Ти знаєш, і мене за неї вбили.
Та це було вже років 100.
Тоді померли ми, щоб ви  на світі жили
А вас вбивають вас тепер, за що?
Під Крутами стояли ми стіною 
В очах не страх, а злість до ворогів
Більшовики готовились до бою,
Я йшов на смерть, а жити так хотів!»
«Мені твій попіл стукав, брате, в груди
Я - вірменин, а теж Вкраїни син.
І не забудуть нас з тобою люди,
Звертаймось до прийдешніх поколінь.
За свободу ми душу віддали,
Своє тіло на вівтар країни поклали
На вас  залишаємо неньку Україну
Оберігайте її, як свою родину».
Мені  наснилось, що вони зустрілись,
Убитий під Крутами і вірменин Сергій,
В саду Едемським на травичці всілись
За Україну  нас вбивають, друже мій.
Учень 3. Після двох місяців протестів, підтримка мітингувальників зростала. Замість того, щоб врегулювати ситуацію,18 лютого тодішня влада на чолі з Януковичем віддала  злочинний наказ застосовувати  зброю, зробити зачистку майдану.
Ведуча: На що мітингувальники «відповіли» камінням, бруківкою, яку розбирали прямо з-під ніг, петардами, та «коктейлями Молотова». Із засобів оборони у мітингувальників були тільки саморобні дерев’яні щити,  дерев’яні палиці, барикади, створені з підручних матеріалів  та палаючі автомобільні шини  і  їдкий дим, що густою хмарою оповив серце України – Київ.. 
Учень 4.
Палає Київ у вогні,
горять сталеві БТРи
там на межі-передовій,
народ боронять волонтери.
Палають шини і серця,
ніхто не хоче помирати,
Перед екраном матері
і там, і там їхні солдати..
Там у шоломі зі щитом,
стоїть з Франківщини хлопчина,
з червоним на грудях хрестом,
поранених несе дівчина.
Стоїть із Харкова Андрій,
Сашко тримає оборону,
він тут вже 48 днів,
як сам приїхав з Краснодону.
Ось знову хвиля йде атак,
усе змітають водомети,
морозно трошки: «-2»,
горять позаду вже намети…
Всіх щільно взяли у кільце, здається ОСЬ (!)
наш дух зламають
Та хтось із права затягнув,
народний гімн усі співають.
Тримати крепко треба щит,
бо там позаду наші діти,
батьки стоять і матері,
нема куди нам відступити.
Лунає вибух поруч десь,
то світло-шумова граната
це «Беркут» мило передав,
нам подарунок від Ґаранта.
І ще учора ти і я ,
були звичайні активісти.
А вже сьогодні, всі ми тут:
БАНДФОРМУВАННЯ-ТЕРОРИСТИ.
По ліву сторону, під щит,
знову граната залітає,
і мій колега «екстреміст»,
на неї стрімко так, лягає!
Та, що ж ти робиш, брате мій?!
Знімаю з нього «балаклаву»,
лице криваве, очі, біль…
Дівочі коси розгортаю…
Та, що ж це люди за війна?
Де бій приймають ненависний,
ті хто міцний бронежилет,
вибрав сьогодні, ніж намисто.
Хто замість плаття, мов на бал,
вже надіває «балаклави»
і так хоробро за щитом,
стоїть під натиском навали?
Ви й досі кажете, що ми,
стоїм тут всі за якісь гроші?
А може й в морзі хлопчаки,
лежать за гроші теж хороші?
Учень 5. Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18-20 лютого на вулицях Інститутській, Грушевського, на Європейській площі, майдані, у Маріїнському парку! Навколо вибухи, стогін, горе. До нас прийшла війна.
Учень 6. На очах у всього світу влада розстрілювала свій народ. Загиблі мали мирні професії. Як вони могли опинитися на лінії вогню? Як, мабуть,  глузував з них снайпер, щоб так іти в атаку з дерев’яними щитами? Це так непрофесійно. Фахові вбивці Януковича розстріляли їх граючись. ПРИГАДАЙМО ЦІ КРИВАВІ ПОДІЇ.

ВІДЕО ТСН

Ведучий. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах Героїв Небесної сотні,  які віддали своє життя за наше майбутнє. Вшануємо їх пам’ять хвилиною мовчання  (хвилина мовчання).
Учень 7.
Ти бачив як ангели в небо летіли?
Так-так, саме в небо а не навпаки
Від пострілів влади отак відлітали
До Бога назавжди вкраїнські сини.
Їх кров залишилась не там на майдані,
А на руках всіх провладних катів,
А сльози батьків потечуть ніби ріки 			
На всі покоління до «сьомих колін».
Учень 8.
Пливуть гроби по морю, як човни - 
По морю рук, по морю сліз і гніву. 
Пливуть в човнах розтерзані сини
На хвилі молитов і переспіву.
Так ніби в жилах замерзає кров,
а потім б’є у скроні голос крові
за тим, хто тихо жив, а відійшов
у дзвонах слави праведним героєм.
Учень 3.
Пливуть човни, гойдає кожну лодь,
людська долоня тепла,тепла і тремтяча,
човнами править втішений Господь,
а серце розривається і плаче.
І кожна мати плаче, і пече
Їй кожна рана у чужого сина
Стоїть майдан братів - плече в плече
І разом з ним ридає Україна.
Учень 4.
Нехай же вам герої віддає
Святий Петро ключі від того раю,
Де убієнний ангелом стає,бо він герой.
Герої не вмирають.
Герої не вмирають. Просто йдуть
З майдану в небо. В лицарі - зі смерті.
Пливуть човни.
Пливуть човни - вписано у серці.
Учень 5. 
Небесній Сотні шана й молитви,
За чисті душі, що злетіли в небо.
Їм шлях високий, Боже, освяти.
І в мирі, Господи, прийми до себе.

	КЛІП  ТАБАКОВА  ПРО  СОТНЮ
Учень 6.  Ці люди – справжні герої. Вони загинули як герої і проводжають їх як героїв. В кожному районі, кожному місті й селі зупиняються процесії, що везуть домовини з тілами загиблих, і місцеві люди, навіть серед пізньої ночі, зі свічками в руках, в дощ і холод, зі слізьми на очах віддають останню шану героям.

Учень 7. 
І вже сердець немає молодих,

Що билися за волю разом з нами.
Лиш чути материнський плач за них,
Який блукає довгими ночами.
Учень 8. 
Як же може витримати материнське серце, адже син - це її кровиночка, дитя якого вона носила під серцем. І начеб то іще учора  її хлопчик зробив перші кроки , а сьогодні вже він воїн Небесної Сотні.

	КЛІП «ПЛИВЕ КАЧА»
Учень 1. 
Не плачте, мамо, я іще живий

Хоча й лежу із кулею у грудях,
А наді мною юним, молодим
Схилилися в скорботі люди.
Я не помру, ніколи не помру
Мені в віках написано безсмертя
Хоча і вас не обійму,
Та я живу у всенароднім серці.
Учень 2. 
Мати:  Синочку, вже тебе нема, закрилися навіки очі твої,
Душа у вічність відійшла,
Ти так хотів добра й свободи
Й за це поклав своє життя.
А ти не гасни, нам весь час світи
Ясним вогнем, на промінь сонця схожим
Я вірю – ти серед святих
Перебуваєш там у Царстві Божім

	КЛІП «МАМО,  НЕ  ПЛАЧ»
Учень 3. 
Сьогодні не в силі і сильні змовчати

Бо  кожного серце від болю кричить.
Коли на майдані відспівують сотню,
Що  в вічність до Бога летить.
Матусю, гордіться своїми синами -
Бо душу й тіло зложили своє
За  волю народу, що їх не забуде
Бо слава козацького роду живе!
Не плачте, бабусі, що внуки завчасно
Піднялись до Бога раніше від вас,
Бо тільки Всевишньому знати дорогу
Й коли для кого настав уже час.
Учень 4. 
Нехай пам'ятають про наших героїв,
що за волю поклали безцінне життя,
що творили історію, наше минуле,
у яке вже нема вороття.
Ведуча: 
Ми ще не раз згадаємо цю весну
І ці події , і цей кривавий шлях
І закарбуємо у серці «Небесну Сотню» 
Яка тепер на небесах!
Ведучий:
Україно моя! В усі часи ти незалежно жити намагалась,
Та темна сила постійно втручалась,
А Боженько, тебе скривдити не давав.
Своїх ангелів-охоронців на допомогу  посилав

	ТАНОК УКРАЇНИ
Учень 5.
Постом я душу окроплю.

Молю Тебе, молю за Україну,
Помилуй край, який я так люблю.

Прости, коли гріхом ми завинили,
Коли забули промені добра,
Коли Тебе ми вчинками гнівили,
Так часто гріх в спокусі обира.
Учень 6. 
Небесний Отче, молюся і плачу,
Не дай і краплі крові протекти
Оберігай, сміливу стежку ту юначу,
На смерть не дай нікого приректи.
Подай  нам мир, пошли нам цілу стаю
Своїх рясних, рясних благословінь.
Не дай Іісусе, я Тебе благаю,
Аби скакав землею чорний кінь.
Учень 7.
Молю, Всевишній, нас не покидай,
Не залишай на мить мою країну.
Своєю рукою нас оберігай,
Оберігай,  Іісусе,  неньку-Україну.
Ведучий. Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічно європейській державі. І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну: своє життя віддали найкращі. І більшість з них молоді, сильні. Ті, що лише починали  жити. 
Ведуча. Вони підняли людей на боротьбу. Сотні проповідей є ніщо в порівнянні з тим, що вчинили для нас ці люди. Адже їхній вчинок – то велика жертовна любов. І якщо ми збагнемо це, - не буде поміж нами зла.

	ПІСНЯ -МОЛИТВА

Вчитель. 

Головним у світі є любов, і  воїни небесної сотні   власне, засвідчили свою любов до Бога й до своєї країни, свого  народу. Українська нація  - нація нескорена і вільна. Нас нищили, а ми є. Не купка, а земля з народом є. Сьогодні починається відлік новітньої історії України. Небесна сотня виконала свою земну місію. Тепер черга за нами. Хай пам'ять  всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. 
        І ХАЙ ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИТЬ УСІХ НАС НА МИРНЕ ЖИТТЯ, У ЯКОМУ БУДЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЛЮБОВІ І ВЕЛИКОЇ ЖЕРТОВНОСТІ. 		

