
Лінійка до Всесвітнього дня прав людини для учнів 5-11 класів 

«На стежці  правового перехрестя» 

Ведучий:  Шановні друзі, сьогодні ми з вами зібрались напередодні            
Всесвітнього дня прав людини, який в усьому світі відзначається 10 грудня. 

В рамках цієї події у нас стартує тиждень правознавства, де ці питання ви 

будете обговорювати  на   класних годинах, напишете юридичний диктант, 

станете учасниками спільного проекту «Світ, в якому я живу»,  який 

ініціював 11  клас та «Ти-людина, значить, маєш права» з ініціативи 9-х 

класів. Нас також підтримала середня та початкова школа своїм баченням 

прав у малюнках. 

Ведучий. До вашої уваги історична довідка. 

Ведучий. Сьогодні ми говоримо про людину, про людство, про себе, про 

життя за законами добра, справедливості, поважаючи права кожної людини. 

Людина стає людиною, особистістю тільки серед людей,  тому що тільки 

завдяки іншим  людина пізнає себе, навколишній світ, свої можливості, 
здібності. 

Ведучий. У спілкуванні з сім'єю, однокласниками, самостійно, за допомогою 

книг, комп'ютера людина пізнає світ, здобуває досвід, можливості для 

самореалізації. 

Ведучий. Людина-істота суспільна і соціальна. Кожне дитя стає людиною 

лише  в суспільстві. Саме з пізнання самого себе починається визначення 

цілей життя. Людині потрібно знати, яка вона, хто вона, чи знає вона себе. 
Кожна людина бачить себе з різних кутів зору. Тому розділяють 

«Реальне Я»- якою людина уявляє себе насправді в даний момент. 

«Динамічне Я»- якою людина хоче стати. 

«Фантастичне Я»- якою людина бачить себе у мріях. 

«Майбутнє Я»- якою людина хоче стати. 

«Ідеальне Я»- якою людині приємно було б себе бачити. 

Ведучий. У 5 столітті до нашої ери китайський філософ Конфуцій на 

питання: чи можна одним словом виразити принцип поведінки   в житті 

відповів: «Це слово - взаєморозуміння, тобто не   роби іншим того, чого не 

бажаєш собі». 



Ісус Христос відповів по іншому «Поводься з іншими так, як бажаєш, щоб 

поводились з тобою». 

Ведучий. Ми поважаємо інших, тому що хочемо, щоб поважали нас. Ми 

любимо ближнього, як самого себе. Ми всі різні, але рівні в своїх правах 

незалежно від того,  якої ми статі, дорослий чи дитина, не грає роль колір 

шкіри, соціальний статус, релігійні переконання. 

Ведучий. Життя дається природою, а не державою, хоч людина є вищою 

соціальною цінністю в державі і вона покликана нас захищати. Людство йде 

дорогою людяності і добра, але чому зла не стає менше. Що треба робити, 
щоб не робити зло. 

- пізнавати самого себе, 
- управляти собою, 
- слухати голос совісті, 
- робити правильний вибір, 

          - формувати у собі готовність до вчинку треба зараз, на порозі 

дорослості. 
Ведучий. Головне в житті людини, стимул її розвитку –це прагнення до 

щастя.  Так говорив відомий просвітитель Дені Дідро. Найщасливіші ті люди, 
хто прожив  своє життя, піклуючись про щастя інших. Це слова нашого 

педагога Василя Сухомлинського. 

Людина, яка думає тільки про себе і шукає в усьому свою вигоду не може 

бути щасливою. В цьому був переконаний філософ Сенека. 

Пам'ятай! Життя є дар, великий дар. Так стверджував великий Леонардо да 

Вінчі.          

Ведучий. У поезії Василя Симоненка утверджується неповторність, 
унікальність кожної особистості: 

Ти знаєш,що ти - людина? 
Ти знаєш про це чи ні? 
Усмішка твоя –єдина, 
Очі твої одні.      
Бути людиною це геройство в наші дні. Хочеться встати і крикнути: «О, 
люди, залишайтесь людьми!». 

 


