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                                                                                                  Червень 2017       

                                                                                                          № 6 

                              Газета учнівського самоврядування  

                               Звенигородської загальноосвітньої 

                       школи-інтернату І-ІІ ст. – спортивного ліцею 

 

     СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
 

                                   CITIUS  -  ALTIUS  -  FORTIUS 

==================================================== 

 

                      Спартакіада школярів району 
 

       Успішно виступає наша школа у районній спартакіаді школярів. За 

останні чотири роки школа три рази вигравала спартакіаду і один раз посі-

ла друге місце. 

       Другий показник має школа ім.Тараса Шевченка. На третьому місці 

Шевченківський інтернат. Четверте місце посідає школа № 1. Замикає 

п’ятірку кращих школа № 3. 
 

Навчальний 

       Рік 

 

    І місце 

 

    ІІ місце 

 

   ІІІ місце 

 

     ІУ місце 

 

     У місце 

  2013-2014 Звен.інтернат ім. Шевченка         № 1 Шевч.інтернат         № 3 

  2014-2015 ім. Шевченка Звен.інтернат         № 1 Шевч.інтернат         № 3 

  2015-2016 Звен.інтернат Чижівська Шевч. інтернат           № 3 ім.Шевченка 

  2016-2017 Звен.інтернат Шевч.інтернат ім.Шевченка Рижанівська Козацька 

 

 

Спортивне літо. 

 

      У липні та серпні зменшується кількість змагань у зв’язку з тим, що учні школи 

знаходяться на канікулах. Але вони все ж є. 

 

     22 липня.  День ліцею. До цієї дати проводиться цілий ряд спортивних заходів, у 

                                               яких беруть участь випускники та учні школи. 

       - Змагання з міні-футболу. 

       - Змагання з настільного тенісу. 

       - Змагання з шашок. 

 

    24 серпня.  День Незалежності. У спортивних заходах беруть участь учні шкіл 

                                                             ї району. 

       - Змагання з міні-футболу. 

       - Змагання з настільного тенісу. 

       - Змагання з шахів. 
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На легкоатлетичних аренах. 

 

       Традиційно на День захисту дітей Звенигородська спортивна школа проводить 

на своєму стадіоні обласні зма-

гання з легкої атлетики серед уч-

нів 4-5 та 6-7 класів, у яких бе-

руть участь легкоатлети спортив-

них шкіл з міст Городище, Вату-

тіне та Звенигородка. 

       Успішно виступили на цих 

змаганнях учні нашої школи. У 

перший день змагань Олександр 

Гегельський з бігу на 60 м серед 

учнів 4-5 класів посів третє місце 

з результатом 9,8 сек. 

        Аня Гордей у штовханні ядра 

серед учнів 6-7 класів посіла друге місце з результатом 5 м 33 см. 

       Ще краще виступили учні нашої школи у другий день змагань. Друге місце ви-

боров Олександр Гегельський. На дистанції 300 м він показав результат 58,8 сек. 

Друге місце серед учнів 6-7 класів з бігу на 60 м з/б посіла Даша Шабала з результа-

том 14,7 сек. А Яна Благовісна добре виступила у двох видах змагань серед дівчат  

6-7 класів. Спочатку в стрибках у висоту вона посіла третє місце з результатом 1м 10 

см, а потім була другою в метанні м’яча з результатом 27 м 50 см. 

       Серед хлопців 6-7 класів Антон Дроботущенко  на дистанції 1000 м виборов дру-

ге місце з результатом 3хв. 47,1сек. Два призових місця виборов Кузьма Сердючен-

ко. З бігу на 300 м з результатом 47,9 сек. він посів друге місце. Друге місце у нього і 

в метанні м’яча з результатом 51м. 
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Спортивний табір «Надія» 
 

       На початку червня традиційно у нашій школі працює спортивний табір «Надія». 

У план роботи табору входить цілий комплекс спортивних заходів. 

 

Змагання з шахів. 

 

     Першими розпочали спор-

тивні заходи шахісти. Кращі 

шахісти школи в два кола ро-

зіграли першість спортивно-

го табору. 

      Стовідсотковий результат 

показав Ярослав Пелипенко. 

Обігравши всіх своїх супер-

ників, він посів перше місце. 

       Напружена боротьба роз-

горнулася за друге місце. Га-

гік Манісян та Олександр  

Чорноус, зігравши між собою 

унічию і набравши однакову кількість очок, поділили друге та третє місця. 

 

 

Змагання з міні-футболу серед хлопців 3-6 класів. 

 

      Серед хлопців 

3-6 класів у зма-

ганнях взяло 

участь три коман-

ди, які формува-

лися за жеребку-

ванням. Змагання 

проводилися за 

коловою систе-

мою. 

     Команда в 

складі Олександ-

ра Гегельського, 

Романа Шохіна, 

Ісмаїла Хусанбо-

єва, Стива Ісако-

ва та Владислава 

Лисенка вигравши одну гру та зігравши унічию, посіла перше місце.  
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Змагання з міні-футболу серед юнаків 7-10 класів. 

 

       Серед старших юнаків 

змагалися три команди, які 

формувалися за тим же прин-

ципом, що і менші. Змагання 

також проводилися за коло-

вим принципом. 

       Краще всіх виступила 

команда, яка виступала в 

складі Віталія Ховраха, Олек-

сія Вітренко, Олександра Чор-

ноуса, Гагіка Манісяна та Рус-

лана Теліги. Послідовно пере-

гравши своїх суперників з ра-

хунком 9 : 2 та 5 : 3, вона 

впевнено посіла перше місце. 

 

Змагання з шашок серед дівчат. 

 

       У змаганнях взяло участь вісім кращих 

шашисток, які грали за коловою системою. 

Кращий результат показала Іра 

Свістільник, яка набрала шість очок /п’ять 

перемог і дві нічиї/. Друге місце посіла 

Вікторія Ляпун. У неї 5,5 очок. Третє 

місце посіла Софія Соловей – 5 очок.  

 

 

 
     НАШІ  НА  СПОРТИВНИХ  АРЕНАХ  УКРАЇНИ.   НАШІ  НА  СПОРЛВНИХ  АРЕНАЗ  УКРАЇН 

 

                             Вадим Чорний – чемпіон України. 

 

      Випускник школи Вадим Чорний став переможцем чемпіо-

нату України серед команд першої ліги U-19 у складі команди 

«Черкаське Дніпро» Черкаси. 

       У середині червня у селищі Поляна, що на Закарпатті, за- 

вершилися фінальні матчі чемпіонату України з футболу серед 

команд U-19 у першій лізі. 

       З чотирьох команд, які брали участь у фінальному етапі, 

переможцями стали гравці «Черкаського Дніпра» (Черкаси), 

які зігравши унічию з ФК «Львів», перемогли однолітків хар- 

ківської «УФК-Олімпік» - 7 : 1 та сумської «Барси» - 4 : 1. 

 


